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WSTĘP. KSENOFONT I JEGO PISMA

Tło historyczne. Gdy mówimy o kulturze greckie , literaturze historyczne lub filozo-
ficzne , wymowie, poez i sceniczne , a nawet o ǳie ach Hellady, zapominamy właściwie
o Grekach, a mamy na myśli Ateńczyków. Używamy wyrazu „grecki” zamiast „ateński”,
czasem odwrotnie — ale do błędu nie poczuwamy się nigdy: Grec a przy ęła plony pracy
ateńskiego ducha, więc grecka kultura est kulturą ateńską. Tak silnie sko arzyło się to
w nasze myśli, że i dla wieków późnie szych brak nam uświadomienia sobie, iż Ateny stały
się małą mieściną uniwersytecką, nie mogącą iść w porównanie z Aleksandrią lub z Bi-
zanc um, nie uprzytomniamy sobie, że ściśle biorąc, historia Grec i to historia nie Aten
i stosunku reszty świata do Aten. Był czas, kiedy nikt nie mógł przewiǳieć, iż z tuzinów
organizmów państwowych greckich i setek mnie szych państewek Ateny właśnie staną
na czołowym stanowisku; był czas, kiedy tego nie przypuszczał nie tylko mieszkaniec
Miletu, Efezu, Syrakuz, Argos, Koryntu, A giny¹, Teb, ale także żaden Ateńczyk o tym
nie śnił. Kto myśli o Atenach ako o na silnie szym — obok Lacedemonu² i symmachii³
peloponeskie — państwie wśród ro owiska państewek greckich, ten popełnia anachro-
nizm, gdyż tylko od pewnego okresu Ateny odgrywa ą taką rolę w świecie helleńskim;
ale anachronizm ten popełniano od dawna, popełniali go sami Ateńczycy, kiedy mówili
o Atenach; nie zdawali sobie sprawy z tego, że Ateny Temistoklesa i Peryklesa inne ma-
ą znaczenie w stosunkach mięǳypaństwowych greckich niż eden wiek lub choćby pół
wieku temu.

Także i twierǳenie: literacki ęzyk grecki to ęzyk attycki⁴, nie do wszystkich czasów
da się zastosować. Nie Aten imię rozgłośne⁵ było w helleńskim świecie, kiedy piśmien-
nictwo helleńskie bu nie zaczęło się krzewić. Nie po attycku były pisane na wspanialsze
ǳieła poez i lub imponu ące prozaiczne ǳieła. Joński w swych głównych zrębach est
dialekt Homera i całe epopei i poez i dydaktyczne , oński ęzyk elegii⁶ i ambów⁷, i pio-
senek Anakreonta⁸, po ońsku piszą filozofowie, historycy i lekarze. Któż mógł przewi-
ǳieć, że ońszczyzna ustąpi kiedyś swego zaszczytnego mie sca siostrzanemu dialektowi
attyckiemu?

Krwawiły się Ateny i dławiły w wewnętrznych walkach politycznych i tarciach spo-
łecznych, aż znalazły formę rządu odpowiednią dla swe umysłowości, a zbawienną dla
swego rozwo u, sprawiedliwą politycznie i społecznie — mianowicie demokratyczną kon-
stytuc ę⁹ Solona¹⁰. Nie zachwiały podstawami Solońskich reform rządy Pizystrata¹¹ i Pi-
zystratydów; przeciwnie, miasto szybko zaczęło się podnosić w świetności zewnętrzne
i sile, a z upadkiem tyranii ( przed Chr.) rozwó ten zahamować się nie da. Formy ży-
cia politycznego są ustalone i po wykreślonych torach może się prawnie i zgodnie z ustawą
dokształcać ustró państwowy; z zachowaniem pewnych form prawnych można radykal-
ną nawet demokrac ę odmienić, można iść naprzód i w tył, na lewo lub na prawo, wola

¹Ajgina (gr.) — ǳiś: Egina, główne miasto na wyspie greckie o te same nazwie, położone w Zat. Saroń-
skie , ok.  km na płd. od Aten; zdobyte przez Ateny w  p.n.e. [przypis edytorski]

²Lacedemon — Sparta. [przypis edytorski]
³symmachia (gr. dosł.: wspólna walka) — związek obronny lub zaczepno-obronny staroż. państw greckich;

symmachia peloponeska: Związek Peloponeski, zrzesza ący państwa Płw. Peloponeskiego pod przewodnictwem
Sparty, zawiązany w VI w. p.n.e., w V w. p.n.e. walczący z Ateńskim Związkiem Morskim. [przypis edytorski]

⁴Attyka — kraina hist. we wsch. części Grec i, z ednoczona przez Ateny w miasto-państwo. [przypis edy-
torski]

⁵rozgłośny (daw.) — głośny, znany. [przypis edytorski]
⁶elegia — utwór liryczny o tematyce żałobne , pożegnalne . [przypis edytorski]
⁷jamb — w metryce iloczasowe : stopa (sekwenc a sylab) złożona z dwóch sylab: krótkie i długie (w wier-

szach polskich odpowiednikiem sylaby długie est sylaba akcentowana, zaś krótkie nieakcentowana). [przypis
edytorski]

⁸Anakreont z Teos (ok. –ok.  p.n.e.) — grecki poeta, autor sławiących uroki życia pieśni biesiadnych
i miłosnych. [przypis edytorski]

⁹konstytucja — tu: ustró państwa określony pewnymi prawami. [przypis edytorski]
¹⁰Solon (ok. –ok.  p.n.e.) — ateński mąż stanu i prawodawca, w znaczący sposób przyczynił się do

rozwo u ustro u demokratycznego. [przypis edytorski]
¹¹Pizystrat (– p.n.e.) — tyran Aten w latach – p.n.e., założyciel dynastii Pizystratydów, obe -

mu ące także ego dwóch synów, panu ące w Atenach do  p.n.e. [przypis edytorski]
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większości stanowi o wszystkim, zbyteczne są namacalne argumenty pałki i noża. Zna-
kiem, iż Ateny są uż pewną potęgą w macierzystym kra u, est to, że nie tylko do Sparty,
ale i do Aten zwraca ą się o pomoc pobratymcy Jończycy, powsta ący przeciw monarsze
perskiemu¹². Toteż wnet przeciwko Atenom i Sparcie kieru e się wyprawa perska.

W r.  Ateńczycy sami, bez pomocy Spartan, bĳą Persów na polach Maratonu: z tą
chwilą moralnie stanęli w świecie greckim na tym poziomie, na akim odtąd przywykliśmy
ich wiǳieć. Już nikt w świecie całym nie bęǳie porównywał Aten z wyspą A giną lub
z Tebami. Szacunek ma ą Ateńczycy nawet u Sparty, które hegemonię uzna ą wszyscy
Grecy, z Atenami włącznie. Jeszcze przed trzecią wyprawą perską¹³ zaczyna ą budować
flotę, łamią A ginę, a podczas trzecie wo ny perskie ma ą uż flotę większą ( trier¹⁴)
niż wszyscy inni Grecy razem.

Po przepęǳeniu wroga zakłada ą Jończycy Związek Morski pod przewodnictwem
Aten, który wkrótce — bo za Peryklesa¹⁵ — zmieni się w panowanie Aten nad równo-
uprawnionymi dawnie członkami; miasto-państwo Ateny zmienia się w morskie mocar-
stwo. Zepchnięta z hegemonii Sparta nie ścierpi tego, nie będą zadowoleni nowi poddani
a dawnie si sprzymierzeńcy Aten, zaczną się tarcia i przy ǳie do straszliwe wo ny o hege-
monię mięǳy ateńskim mocarstwem morskim a lądową potęgą Peloponezu¹⁶. Sytuac a
mocno zagadkowa: Spartan pobitych na ląǳie świat eszcze nie wiǳiał, zwyciężyć Ateny
na morzu est fizycznym nieprawdopodobieństwem.

Młodość Ksenofonta. Właśnie rozpoczynała się owa straszna wo na, kiedy Ksenofont
u rzał światło ǳienne (około r. – przed Chr.). Toteż ǳieciństwo ego nie mogło
być barǳo miłe, choć czasy nie dały mu się we znaki tak ak innym, bo pochoǳił z bo-
gate roǳiny. U swego o ca, Gryllosa (z demosu¹⁷ Erchia), miał sposobność nauczyć się
azdy konne , bawić się sportem, zwłaszcza polowaniem, nasłuchać się opowieści o służbie
w konnicy i przypatrzyć się hodowli koni; zamknięty w ciasne okolicy tęsknił do życia
pełnego przygód. Zapatrywania polityczne, wśród akich wyrastał, niezbyt były prawo-
myślne. Nieraz słyszał z adliwe uwagi nad formą rządu, która nie mądrym luǳiom, lecz
głupie większości powierza ster nawy państwowe ; słyszał skargi na olbrzymie ciężary,
przygniata ące barki bogaczy bez żadnego wynagroǳenia ich za ofiary ponoszone dla
państwa, skoro równy głos ma ten, kto nic nie da e na wspólne potrzeby, ak i ten,
kto trierę na wo nę własnym kosztem wystawi. Wo na prowaǳona przez ǳiesiątki lat
uczyła potępiać zachłanny i nienasycony imperializm demokrac i, goǳące na wolność
bliźnich Hellenów i ich prawo stanowienia o sobie samych. Z poǳiwem mówiono tu
o spartańskie dyscyplinie, konsekwenc i, powaǳe, czci dla instytuc i przodków, która
nie pozwalała gonić za akimiś ma akami dlatego tylko, że nowe, i losu państwa i obywa-
teli nie kładła w ręce zawodowego lub przygodnego gębacza na zgromaǳeniu ludowym.
Lepie było dawnymi czasy za takie konstytuc i, aka obowiązywała o ców: był porządek,
powaga, sprawiedliwość — i cześć boska. W te czci wychował się Ksenofont i religĳ-
ność pozostała mu na całe życie. Nie trapiły go żadne wątpliwości w tym wzglęǳie, myśli
filozofów na ten temat nie pociągały ego uwagi, był pobożny głęboko, a nawet ostenta-
cy nie, czym zresztą nie różnił się od ogółu swych rodaków. Bo pobożność Ateńczyków,
bez względu na stan i wykształcenie, była wielka, czasem fanatyczna; zarzutem bezboż-

¹²pobratymcy Jończycy, powstający przeciw monarsze perskiemu… — Grecy mieszka ący w Jonii, centralne
części wybrzeża Az i Mnie sze , podbite przez państwo perskie; w  p.n.e. miasta greckie w Jonii zbuntowały
się przeciw właǳy perskie i uzyskały militarne wsparcie od Aten; po krwawym stłumieniu powstania ()
Persowie wysłali ekspedyc ę przeciw Atenom (). [przypis edytorski]

¹³trzecia wyprawa perska — choǳi o wyprawę w  p.n.e. wielkie armii perskie dowoǳone przez same-
go króla, Kserksesa I. Zwykle est określana ako druga wyprawa perska, po pierwsze , z roku , podczas
które odbyła się bitwa pod Maratonem. Tuta liczona est ako trzecia, gdyż uwzględniono eszcze wcześnie -
szą wyprawę, z roku , podczas które Persowie za ęli Trac ę i podporządkowali sobie Macedonię, zysku ąc
przyczółek w Europie. [przypis edytorski]

¹⁴triera — tró rzędowiec, staroż. grecki okręt wo enny z trzema rzędami wioseł na każde z burt. [przypis
edytorski]

¹⁵Perykles (ok. – p.n.e.) — polityk i mówca ateński. [przypis edytorski]
¹⁶do straszliwej wojny o hegemonię mięǳy ateńskim mocarstwem morskim a lądową potęgą Peloponezu — wielka

wo na peloponeska (– p.n.e.) pomięǳy Związkiem Morskim pod przewodnictwem Aten a Związkiem
Peloponeskim pod przewodnictwem Sparty, toczona o hegemonię nad całą Grec ą. [przypis edytorski]

¹⁷demos, ǳiś częście : dem — ednostka administracy na staroż. państwa ateńskiego, odpowiednik gminy.
[przypis edytorski]
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ności można tu było łatwo doprowaǳić do upadku przeciwnika, choćby nawet cieszył
się zaufaniem i sympatią tłumu.

W wo nie peloponeskie Ksenofont z powodu młodego wieku nie brał uǳiału; co
na wyże w ostatnim e okresie mógł służyć w eźǳie, ale to mało prawdopodobne,
gdyż nic o tym nie słyszymy. Obdarzony umysłem żywym, łatwo chwyta ącym myśli,
ale nie twórczym, ciekawie śleǳił bliźnich swoich, gdyż interesowały go ednostki luǳ-
kie, zwłaszcza oryginały; próbował zrozumieć i scharakteryzować różne osoby, tęsknił do
szerszego towarzystwa i czynnego życia, miał nie edno do powieǳenia i umiał to powie-
ǳieć — a tymczasem z tymi, z którymi obcował, trudno było mówić o tym, a z takimi
arystokratami ak Platon i ego krewni towarzysko nie stał na równi. Z Platonem poznał
się w gronie uczniów Sokratesa, ale czuł niechęć do młodego arystokraty, który w na nie-
sprawiedliwszy sposób — tak się Ksenofontowi zdawało — ignorował ego dobrą wolę
i zdolności.

Sokrates umiał zainteresować i przywiązać do siebie pięknego i młodego Ksenofon-
ta. Sokrates za mował się filozofią luǳką, nie przyrodą, a i dla Ksenofonta człowiek był
przedmiotem żywego zainteresowania. Jednak całe głębi filozofa Ksenofont nie zrozu-
miał: wiǳiał, że ten człowiek zastanawia się nad zagadnieniami z zakresu etyki, że zachęca
słowem i przykładem do pielęgnowania cnoty, ale nie wiǳiał w nim tego, który rzuca
podwaliny pod naukę — w naszym tego słowa znaczeniu — tworzy metodę naukową
i stanowić bęǳie raz na zawsze epokę w rozwo u myśli luǳkie . Co prawda, nikt z wiel-
bicieli mistrza tego nie zrozumiał; edynie Platon poszedł drogą nauki; ǳięki pielęgno-
waniu tych zarodków, które mu w duszę zasiał Sokrates, stał się roǳicem naukowego
myślenia, a pośrednio tych wspaniałych wyników nauki, akie ǳiś posiadamy.

Mięǳy sofistami, nieuzna ącymi obiektywne prawdy, a Sokratesem wiǳi Kseno-
font różnicę natury rzeczowe i moralne , a tymczasem była eszcze edna wielka róż-
nica: w metoǳie. Weźmy przykład: Jeśliby w towarzystwie rozmowa zeszła na temat,
czy krokodyl est szkodliwy, czy pożyteczny, to Protagoras z Abdery¹⁸ powieǳiałby, że
oba zdania są prawǳiwe: krokodyl est szkodliwy, bo porywa luǳi i bydło, krokodyl
est pożyteczny, bo pożera ąc padlinę, odda e ważne usługi sanitarne. — Za pozwole-
niem — rzekłby Sokrates — musimy ustalić, nad czym właściwie debatu emy. Co to est
krokodyl? Wiemy wszyscy. Dobrze. Co to znaczy: pożyteczny? Jeśli wszyscy określimy
to po ęcie ednako, np. pożyteczne est to, co służy dla dobra człowieka bez czynienia
komukolwiek dotkliwe szkody, to wszyscy muszą przy ąć prawǳiwość ednego tylko
z tamtych zdań, a nie obu. Prawda obiektywna est dla człowieka możliwa do poznania,
tylko trzeba wieǳieć, ak się zabrać do tego. Każde po ęcie należy ściśle określić, posłu-
gu ąc się nagromaǳonymi przykładami, a nie wychoǳić od żadnego ako uż znanego,
bo tak przemyca się różne błędy i nieścisłości. — Metoda wskazana nie tylko dla etyki
naukowe , ale i dla matematyki, które wielbicielem był Platon. Na tę stronę ǳiałalno-
ści Sokratesa i na na dalsze e konsekwenc e nikt prócz Platona nie zwrócił uwagi, ale
powszechny poklask znalazło zdanie, że „nikt nie błąǳi dobrowolnie, ale z niewieǳy”.
Zdanie to est mylne, gdyż nie docenia znaczenia życia uczuciowego w duszy luǳkie , ale
Grekom wydawało się słuszne. Sokrates powieǳiał to, co każdy Grek czuł. Wszak uż
poeta Homer mówił o zbrodniarce Klita mnestrze¹⁹, iż „zna się na smutnych rzeczach”,
a ludożerca Cyklop²⁰ „zna się na niesprawiedliwości”, tak akby zbrodnia była wynikiem
wieǳy o złu, a nie złe woli.

Zresztą zna omość Ksenofonta z Sokratesem nie mogła trwać długo ani nie mogła
wywrzeć na duszy ego tak głębokich skutków, żeby nadać e piętno na całe życie. Ostat-
nie lata wo ny peloponeskie wywoływały zbyt wiele napięcia sił i nerwów u Ateńczyków,
by kogoś, dla którego praktyka i człowiek zawsze znaczyły więce niż teoria i przyroda,

¹⁸Protagoras z Abdery (ok. –ok.  p.n.e.) — filozof grecki zaliczany do pierwszych sofistów; tytułowy
bohater ednego z dialogów Platona, w którym rozmawia z Sokratesem o cnocie. Przypisu e mu się relatywizm
poznawczy, brak możliwości ustalenia obiektywne prawdy, a stąd stwierǳenie, że wszelkie rac e są względne,
co można wykorzystywać do przekonywania innych w życiu publicznym. [przypis edytorski]

¹⁹Klitajmnestra a. Klitemnestra (mit. gr.) — żona i zabó czyni Agamemnona, naczelnego woǳa wyprawy
greckie przeciw Troi. [przypis edytorski]

²⁰cyklop (mit. gr.) — olbrzym z ednym okiem na środku czoła; na słynnie szym cyklopem był pasterz Po-
lifem, ludożerca, oślepiony przez Odyseusza. [przypis edytorski]
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stać było eszcze na żywy i głęboki interes²¹ dla rozważań filozoficznych, choćby nie tykały
zagadnień przyrodniczych. Przecież na r.  przypada szalony wysiłek Aten, uwieńczo-
ny zwycięstwem u wysp Arginuz, na r.  klęska nad A gospotamo , na r.  ob-
lężenie Aten. Podniecenie umysłów sprawiały: restytuc a²² demokrac i po zamachu oli-
garchicznym z r. , odwołanie Alkibiadesa i ego powrót w r. , złożenie z urzędu
woǳów-zwycięzców z bitwy u wysp Arginuz, proces woǳów, wybory nowych strate-
gów, podnoszenie głowy przez oligarchię — aż wreszcie po upadku Aten stanęło na czele
rządu trzyǳiestu tyranów²³ i Sokratesowi zakazano przestawać z młoǳieżą. O ile by
Ksenofont eszcze służył wo skowo w ostatnich latach wo ny, to tym mnie miałby czasu
i sposobności na przestawanie z filozofem. Niezmącona niczym sposobność mogła być
dopiero po restytuc i demokrac i i amnestii uǳielone stronnikom rządów trzyǳiestu,
ale Ksenofont wnet po upadku Kritiasa²⁴ i towarzyszy, bo uż w r. , wy echał z Aten
na zawsze i nie był nawet świadkiem ostatnich chwil życia swego mistrza, skazanego na
śmierć niesprawiedliwym wyrokiem sądu ateńskiego (wiosną r. ).

Ksenofont żołnierzem-tułaczem. Za rządów trzyǳiestu tyranów nie zna dował się Kse-
nofont w opozyc i; przeciwnie, est prawie pewne, że służył za ich panowania w eźǳie.
Nie barǳo to była zaszczytna służba dla człowieka, którego zdolności wo skowe, wymo-
wa i ambic a uprawniały do na pięknie szych naǳiei na przyszłość. Prawda, że ego ideał
polityczny nie pokrywał się z panu ącymi w Atenach przekonaniami, ale to tym barǳie
mogło skłaniać młodego człowieka do służenia o czyźnie cenną radą i ǳielnym czynem.
Jednakowoż upadek trzyǳiestu tyranów nie otworzył mu pola ǳiałania; kariery wo sko-
we nie mógł się spoǳiewać, bo Ateny, wyczerpane długą wo ną, musiały leczyć swo e
rany. Nie miał więc sposobności zyskania sławy i zaufania w swe zdolności wo skowe,
ani naǳiei, że kiedyś, wzrósłszy w lata i doświadczenie, zostanie strategiem²⁵. Ani na
Zgromaǳeniu Ludowym — choć to mnie sympatyczna droga — nie mógł występować
i w ten sposób dać się poznać ludowi ako ǳielny patriota i tęga głowa. Nie zapomniano
mu służby u trzyǳiestu tyranów; przed prześladowaniem broniło go prawo amnestii, ale
wszelka kariera była dlań zamknięta raz na zawsze. Nie powierzono by mu urzędu wybie-
ralnego, bo demokraci nie mieli do niego zaufania; stanowiska urzędników losowanych
nie dostałby także, bo odpadłby przy dokimazji, t . przy badaniu, czy wylosowana ed-
nostka nada e się do pełnienia swego urzędu. Na razie więc demokrac a nie chciała go
znać; dobre i to, że zostawiano go w spoko u; ale gdyby się był znalazł zręczny i bezczelny
sykofanta²⁶ i zaskarżył go o akiś pozór niepolityczny, kto wie, aki wyrok wydałby sąd.
Sytuac a była nieznośna.

Z przykre zadumy nad tym położeniem wyrwał go list przy aciela, Proksenosa z Be-
oc i²⁷, który wstąpił w służbę królewicza perskiego Cyrusa, naczelnego woǳa królew-
skich sił zbro nych, tak zwanego Kastolskiego Okręgu, i satrapy²⁸ Lidii, Frygii Wielkie
i Kapadoc i²⁹. Przy aciel wzywał do pó ścia za swym przykładem i ofiarowywał swą pro-
tekc ę. Służba u ho nego królewicza, przypomina ącego nie tylko imieniem, lecz i przed-
siębiorczością swo ego sławnego przodka, założyciela wielkości perskie ³⁰, rokowała na -
wspanialsze naǳie e — pobyt w o czyźnie w na lepszym razie mógł obiecywać wolność

²¹interes — tu: zainteresowanie. [przypis edytorski]
²²restytucja (z łac. restitutio: przywrócenie) — przywrócenie dawnego stanu, odtworzenie. [przypis edytorski]
²³trzyǳiestu tyranów — w staroż. Atenach oligarchiczna komis a narzucona przez Spartę Atenom po ich

klęsce w wo nie peloponeskie w  p.n.e.; wprowaǳiła rządy terroru, po  miesiącach została obalona przez
odǳiały złożone z prodemokratycznych wygnańców. [przypis edytorski]

²⁴Kritias z Aten (ok. – p.n.e.) — arystokrata i polityk ateński, znany też z zainteresowań filozoficz-
nych (uczeń Sokratesa); zwolennik skra ne oligarchii, ako eden z głównych tzw. trzyǳiestu tyranów zasłynął
z bezwzględności i okrucieństwa; zginął w przegrane bitwie z wygnańcami walczącymi o przywrócenie demo-
krac i. [przypis edytorski]

²⁵strateg — w staroż. Grec i: wysoki rangą dowódca wo skowy; w Atenach corocznie wybierano  strategów,
po ednym z każde edn. administracy ne . [przypis edytorski]

²⁶sykofanta a. sykofant (z gr.) — donosiciel w staroż. Atenach. [przypis edytorski]
²⁷Beocja — staroż. kraina w środkowe Grec i, na zachód od Attyki; e gł. miastem były Teby. [przypis

edytorski]
²⁸satrapa — mianowany przez króla namiestnik prowinc i (satrapii) w staroż. Pers i. [przypis edytorski]
²⁹Lidia, Frygia Wielka i Kapadocja — krainy hist. w Az i Mnie sze , za mu ące środkowy pas półwyspu,

z zachodu na wschód. [przypis edytorski]
³⁰przypominającego nie tylko imieniem (…) swojego sławnego przodka, założyciela wielkości perskiej — Cyrusa

II Wielkiego (ok. – p.n.e.), króla perskiego z dynastii Achemenidów, który z ednoczył perskie terytoria
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od sekatur³¹. Wybór wydawał się nietrudny. Ksenofont ednak, chcąc przyna mnie przed
sobą samym mieć usprawiedliwienie, że poszedł za zdaniem człowieka starszego i do-
świadczonego, zwrócił się do Sokratesa z prośbą o radę. Sokrates nie mógł dać takie
rady, akie sobie młoǳieniec życzył, bo sprawa była znacznie trudnie sza, niżby się na
pierwszy rzut oka zdawało. Cyrus pomagał Lacedemończykom podczas wo ny pelopone-
skie , był zatem wrogiem Aten; iść w służbę wroga własne o czyzny było czynem wysoce
niepatriotycznym. Wprawǳie od dwuǳiestu kilku miesięcy trwał pokó ze Spartą, a na-
wet przymierze; Spartanie, dawni nieprzy aciele, byli teraz sprzymierzeńcami; formalnie
biorąc, nie można nic zarzucić obywatelowi, który zaciąga się w szeregi przy aciela sprzy-
mierzeńców swego państwa. Ale gdyby sprawa kiedyś przyszła przed sąd w formie oskar-
żenia o zdradę, sęǳiowie przysięgli nie bawiliby się w prawnicze wywody — to pewna³².
Odraǳać uczniowi mistrz nie mógł także: co do ego filozoficzne przyszłości nie miał
żadnych złuǳeń i wiǳiał, w akim kierunku iǳie prawǳiwe ego uzdolnienie. Odesłał go
więc do innego doradcy, którego autorytet Ksenofont razem ze swymi rodakami uznawał
bez zastrzeżeń — do wyroczni delfickie ³³. Jeśli ta odraǳi, Ksenofont bez szemrania po-
słucha; eśli doraǳi, nie ma się co obawiać przykrych następstw: świadkami stwierǳona
wyrocznia delficka bęǳie miała w sąǳie swą wagę.

Pobożny Ksenofont, który pragnął za wszelką cenę po echać na daleki, ciekawy, złote
naǳie e roku ący Wschód, zabrał się wcale chytrze do pytania swego boga. Nie spytał,
czy lepie echać, czy zostać, ale — nie wspomina ąc o celu podróży — zapytał tylko:
któremu bóstwu ma ofiarować, by podróż zamierzoną uskutecznić i wrócić szczęśliwie.
Wszechwieǳący bóg widocznie nie miał nic przeciw te podróży, bo wymienił niebian,
którym należało złożyć ofiary. Barǳo zadowolony z siebie, zaczął się Ksenofont przygo-
towywać do od azdu. Sokrates nie odraǳał, ale mocno był nierad z postawionego bogu
pytania; był to wprawǳie wybieg często w Grec i stosowany, ale zdaniem mistrza nie
należało samemu rozstrzygać, że wypada echać, tylko o to właśnie wyroczni spytać.

Z początkiem r.  lub z końcem  był Ksenofont uż w Sardes³⁴ u Cyrusa i wziął
uǳiał w wyprawie tegoż przeciw ego starszemu bratu, Artakerksesowi II³⁵, którego kró-
lewicz chciał strącić z tronu. W esieni  r. przed Chr. przyszło do bitwy opodal Babi-
lonu (pod Kunaksą); wo sko królewskie zostało pobite, ale młody pretendent do tronu
padł w bo u. Król perski łaskawie przebaczył swym poddanym, którzy walczyli u boku
Cyrusa, ale Greków postanowił zniszczyć, by nikomu z Europe czyków na przyszłość nie
wpadło na myśl wyprawiać się przeciw królowi perskiemu. W zdradliwy sposób wymor-
dowali Persowie zaproszonych na rozmowę woǳów i setników greckich. Zagłada byłaby
spotkała zaciężne wo ska greckie w samym środku olbrzymiego państwa perskiego, gdyby
nie śmiałe wystąpienie Ksenofonta, który przemową swą pozyskał zaufanie wo ska. Wy-
brany ednym z woǳów, nadluǳkim wysiłkiem woli i myśli, raǳąc, rozkazu ąc, świecąc
przykładem, organizu ąc, wśród walk z wrogiem, z trudnościami drogi, brakiem żywno-
ści, mrozem, rozpaczą i zwątpieniem doprowaǳił żołnierzy do brzegów Morza Czarnego,
zamieszkałych przez Greków.

Nie skończyły się tu cierpienia Greków. Spartanie, którzy wówczas sprawowali rządy
wszęǳie, gǳie tylko istniało miasto greckie niepodległe — mieli przecież hegemonię
po pobiciu Aten — dokuczali wo sku greckiemu i pracowali nad ego rozsypką, bądź to
ze względu na bezpieczeństwo i spokó owych okolic, bądź to dla udowodnienia zwycię-
skiemu królowi, że Sparta nic nie wieǳiała o buncie Cyrusa i nie popierała go; a może
także z brudnych egoistycznych powodów spartańscy dygnitarze tak ǳiałali: chcieli po-
kazać i dać odczuć swą właǳę, i otrzymać zapłatę za swe usługi od granicznych satrapów

plemienne i podbił niemal wszystkie kra e Bliskiego Wschodu (z wy ątkiem Egiptu) oraz południowo-zachod-
nie i środkowe Az i, tworząc ogromne imperium. [przypis edytorski]

³¹sekatura (z wł.) — szykana, nękanie, prześladowanie. [przypis edytorski]
³²to pewna (daw.) — ǳiś: to pewne. [przypis edytorski]
³³wyrocznia delficka — staroż. grecka wyrocznia związana z kultem boga Apolla w Delfach, do które o uǳie-

lenie przepowiedni w ważnych dla siebie sprawach zwracali się zarówno władcy i wysłannicy państw, ak i pry-
watne osoby. [przypis edytorski]

³⁴Sardes — staroż. miasto w Az i Mnie sze , stolica Lidii. [przypis edytorski]
³⁵Artakerkses II — król perski z dynastii Achemenidów, panu ący w l. – p.n.e. [przypis edytorski]
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perskich. Ksenofont z częścią żołnierzy, przeprawiwszy się pod Bizanc um³⁶ na stronę eu-
rope ską, wstąpił w służbę króla trackiego³⁷ Seutesa (mimo że właściwie zamierzał wró-
cić do Aten). Doznali tu ednak pewnego zawodu, toteż wszyscy z ochotą zaciągnęli się
w służbę Sparty, która tymczasem wydała wo nę Pers i. Ksenofont odprowaǳił wo sko
do Az i i oddał e woǳowi spartańskiemu, Tybronowi, a sam wybierał się do o czyzny.
Nie wykonał ednak tego zamiaru i został przy wo sku spartańskim, a w  r., kiedy
naczelne dowóǳtwo ob ął sam król Agesilaos³⁸, dostał się do ego boku i stał się ego
przy acielem i wielbicielem w nie mnie szym stopniu ak dawnie Sokratesa.

Dlaczego Ksenofont nie wrócił do o czyzny? Może dowieǳiał się od zna omych w eź-
ǳie attyckie , wysłane do Az i na pomoc Sparcie, co zaszło z Sokratesem podczas ego
nieobecności. Obrzydła mu nagle utęskniona o czyzna; do miasta, które miało na sumie-
niu śmierć ukochanego mistrza, nie miał powodu śpieszyć, a może i obawiał się wró-
cić. Agesilaosa umiłował Ksenofont i uwielbiał go. Zawsze żywił poǳiw dla spartańskie
karności, nie lękał się właǳy i nie wietrzył absolutyzmu i tyranii, ak ego demokratycz-
ni rodacy; ǳięki swym doświadczeniom był zwolennikiem konstytucy ne monarchii,
a wzorem takiego monarchy był dlań Agesilaos. Szedł w ślady króla Sparty, nie dbał,
aka bęǳie ego własna dola i ak ułoży swó stosunek do o czyzny. Natomiast król spar-
tański chętnie korzystał z doświadczenia Ksenofonta, który poza zna omością Persów
i ich sposobu wo owania przedstawiał w sobie ogromną wartość attyckie kultury i tych
walorów, akie da e wykształcenie samoǳielne myśli w przeciwstawieniu do tępe tresu-
ry, strupieszałe rutyny i leniwego wleczenia się drogą tradycy nych zwycza ów i nałogów.
Możemy się domyślać, że Agesilaos oceniał dobrze Ksenofonta, ale wiemy, że Ksenofont
ani nie przeczuwał znaczenia i wartości ateńskie kultury, którą wyróżniał się w otoczeniu
króla.

Jeżeli Ksenofont wraz z   Greków, bez żadne przewodnie idei, a tylko dla oca-
lenia życia, zdołał się wyratować z centrum państwa perskiego i do ść aż do na dalszych
ego krańców, cóż by zǳiałała armia licząca więce niż   hoplitów³⁹, z odpowiednią
ilością lekkozbro nych i kawalerii, która wyprawiłaby się do Az i z pięknie brzmiącym
hasłem, że zrzuci arzmo perskie z ęczących pod nim Greków małoaz atyckich, że skru-
szy ka dany krępu ące Egipt, kolebkę luǳkie kultury, uwolni Syrię, uniezależni Pamfilię,
Cylic ę, Karię⁴⁰ itd. Było to asne dla króla perskiego. Niewątpliwie, po zdobyczach Age-
silaosa nie miałby późnie Aleksander Wielki co zdobywać, gdyby Artakserkses nie był
w porę zapobiegł katastrofie. Już Agesilaos za ął był⁴¹ Sardes, uż państwo perskie trzę-
sło się w posadach, gdy Persom udało się podburzyć przeciw Sparcie e nieprzy aciół
w Grec i. Za podszeptem Pers i przyszła do skutku koalic a Teb, Argos, Koryntu i Aten,
i wybuchła tzw. wo na koryncka (–). Spartanie, poniósłszy klęskę w bitwie pod
Haliartos w  r., w które padł Lizander⁴², odwołali Agesilaosa z Az i. Ten niezwłocz-
nie usłuchał wezwania, wrócił do Europy, a gdy pod Korone ą w Beoc i zastąpili mu
drogę Ateńczycy wraz ze sprzymierzeńcami, przełamał ich zwycięsko () i ruszył dale
na Peloponez. Osiem lat blisko wlokła się wo na; militarnie bezsilna Pers a kierowała
wypadkami, a wreszcie podyktowała pokó (tzw. pokó królewski albo Antalkidasa).

Po krótkim szczęściu znowu tułaczka. Od bitwy pod Korone ą est Ksenofont ubogim
wygnańcem, zdanym na łaskę Sparty, gdyż Ateńczycy za uǳiał w bitwie przeciw wła-
sne o czyźnie skazali go na wygnanie, z czym łączyła się konfiskata ma ątku. Ksenofont
nie odstępował od boku Agesilaosa w Sparcie, pod koniec wo ny nawet prawdopodob-

³⁶Bizancjum, gr. Byzantion — staroż. miasto leżące nad cieśniną Bosfor, łączącą morze Marmara z M. Czar-
nym, założone ako kolonia grecka w VII w. p.n.e.; obecnie Stambuł. [przypis edytorski]

³⁷Tracja — staroż. kraina na Płw. Bałkańskim, położona pomięǳy pasmem Bałkanów a M. Czarnym i M.
Ege skim, obecnie w granicach Bułgarii, Grec i i Turc i. [przypis edytorski]

³⁸Agesilaos II (ok. – p.n.e.) — król Sparty (–) z rodu Europontydów, prowaǳił ǳiałania
wo enne przeciwko Pers i na terenie Az i Mnie sze . [przypis edytorski]

³⁹hoplita — ciężkozbro ny żołnierz piechoty w staroż. Grec i. [przypis edytorski]
⁴⁰Pamfilia, Cylicja, Karia — staroż. krainy w płd. części Az i Mnie sze , wzdłuż wybrzeża M. Śróǳiemnego.

[przypis edytorski]
⁴¹zajął był — daw. czas zaprzeszły, wyraża ący czynność wcześnie szą od inne , również ǳie ące się lub

dokonane w przeszłości; ǳiś: za ął (wcześnie ). [przypis edytorski]
⁴²Lizander (zm.  p.n.e.) — spartański wóǳ i polityk, naczelny dowódca floty w końcowe fazie wo ny

peloponeskie , zwyciężył flotę ateńską w bitwie pod A gospotamo (), odegrał główną rolę w demontażu
imperium ateńskiego. [przypis edytorski]
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nie tu się ożenił. Prawa obywatelstwa Spartanie mu nie dali, bo pod tym względem byli
barǳo ekskluzywni, ale obdarzyli go posiadłością wie ską w Skilluncie (w Eliǳie), nie-
daleko Olimpii, sławne sieǳiby igrzysk panhelleńskich⁴³. Przybył tu Ksenofont z żoną
Filez ą i dwoma synkami, Gryllosem i Diodorem. Żył spoko nie i szczęśliwie na łonie
roǳiny; żaden grecki pisarz prozaiczny z czasów przedchrystusowych nie umie tak cie-
pło i serdecznie mówić o żonie, ak Ksenofont. Polowanie, uprawa roli, hodowla koni,
przy mowanie gości, wypełniały mu czas; czytał zapewne i starał się dowieǳieć, co się
stało z dawnymi ego zna omymi, którzy rozproszyli się po świecie.

Ale zaskoczył go niespoǳiany cios. W  r. ponieśli Lacedemończycy klęskę w bi-
twie pod Leuktrami w Beoc i. Hegemonia przeszła na Beotów, Peloponez powstał prze-
ciw Sparcie, Ksenofont z roǳiną musiał uciekać ze Skilluntu i po dłuższe tułaczce osiadł
w Koryncie. Sparta weszła teraz w przymierze z Atenami. Odwołano wygnanie Kseno-
fonta, pewno i synów ego przy ęto w poczet obywateli ateńskich; ale Ksenofont do Aten
nie wrócił. Jedynie synów tam wysłał, by służyli w ateńskie konnicy. Iściło się teraz ego
marzenie, przymierze dobrowolne Sparty i Aten — te sile nikt się na świecie nie oprze.
Niestety, w akich warunkach dokonało się to z ednoczenie! Staruszek Ksenofont mu-
siał być mocno przygnębiony: inacze wyobrażał sobie zgodę Sparty i Aten; to nie były
świetne i sławne Ateny, nie był to potężny i wo enny Lacedemon. Niewiele pomogło
to przymierze przeciw Beoc i. W  r. pobił Epaminondas⁴⁴ pod Mantine ą w Arka-
dii z ednoczone siły ateńskie i spartańskie, choć sam padł na polu bitwy. Sparta straciła
wszelkie znaczenie, nie tylko w Grec i, ale i w Peloponezie⁴⁵. Teby nie umiały po śmierci
Epaminondasa godnie piastować tego, co odebrały Lacedemończykom, Ateny uż nie by-
ły dawnymi Atenami. Z bólem serca patrzył sęǳiwy Ksenofont na bezład i wewnętrzne
szarpanie się Grec i. Pod Mantine ą padł syn ego, Gryllos, a nie było nawet te pocie-
chy, że śmiercią swą okupił akąś korzyść dla swe ściśle sze o czyzny czy całe Hellady.
Wkrótce potem umarł Agesilaos. Od czasu zamieszkania w Koryncie szukał Ksenofont
pociechy dla siebie i upustu dla swe energii w pracy literackie . Po stracie drogich osób
eszcze usilnie poświęcił się piśmiennictwu. Umarł w Koryncie, wkrótce po r. , w po-
deszłym wieku, bo liczył z górą lat siedemǳiesiąt.

Pisma Ksenofonta. Gdy Ksenofont wystąpił ako pisarz, piśmiennictwo attyckie dawno
uż się rozwinęło, ęzykiem literackim, w całe Grec i zrozumiałym, od dawna był dialekt
attycki. Jeszcze za młoǳieńczych lat Ksenofonta czytano w Atenach mowy Antyfonta
Ramnuzy skiego⁴⁶; wcześnie eszcze, kiedy był chłopcem, krążyła z rąk do rąk broszura
nieznanego oligarchicznego autora, pt. Ustrój ateński⁴⁷. Historia Tukidydesa⁴⁸ była pierw-
szym wielkim ǳiełem historycznym, pisanym nie po ońsku. Ksenofont nie torował więc
drogi ani też nie doskonalił początków prozy attyckie , bo ego występ przypada na czasy,
kiedy na potężnie si attyccy pisarze i styliści większą część swych ǳieł uż byli napisali.
Znany uż był w szerokim świecie filozof Platon, mówcy Liz asz⁴⁹ i Isokrates⁵⁰.

⁴³panhelleński (z gr.) — wszechhelleński, dotyczący wszystkich Hellenów (Greków). [przypis edytorski]
⁴⁴Epaminondas (ok. – p.n.e.) — wybitny wo skowy i polityk z Teb; wprowaǳił nowatorskie roz-

wiązania taktyczne, zreformował armię, złamał potęgę militarną Sparty i e dominac ę wśród państw greckich.
[przypis edytorski]

⁴⁵w Peloponezie — ǳiś popr.: na Peloponezie. [przypis edytorski]
⁴⁶Antyfont z Ramnus (– p.n.e.) — eden z na wcześnie szych attyckich mówców i autorów pisanych

mów, ważna postać w ateńskim życiu intelektualnym i politycznym V w. p.n.e.; pochoǳił z niewielkie mie -
scowości Ramnus w pobliżu Maratonu. [przypis edytorski]

⁴⁷Ustrój ateński — anonimowy grecki traktat polityczny powstały pomięǳy  a  r. p.n.e., będący analizą
ustro u demokratycznego. [przypis edytorski]

⁴⁸Tukidydes z Aten (ok. –ok.  p.n.e.) — grecki historyk, autor ǳieła Wojna peloponeska; przy ęte przez
niego zasady rzetelności, krytycznego pode ścia do źródeł, bezstronności i nieodwoływania się do czynników
nadnaturalnych w wy aśnianiu przyczyn wydarzeń stały się standardami historiografii. [przypis edytorski]

⁴⁹Lizjasz (ok. –ok.  p.n.e.) — staroż. grecki mówca i autor mów, zaliczany w starożytności do 
na wybitnie szych mówców Attyki. [przypis edytorski]

⁵⁰Isokrates (– p.n.e.) – staroż. grecki mówca, zaliczany w starożytności do  na wybitnie szych mów-
ców Attyki; wniósł wielki wkład do retoryki swoim nauczaniem i pismami. [przypis edytorski]
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Pisma Ksenofonta powstały w przeciągu⁵¹ krótkiego czasu; nie widać w nich żad-
nego rozwo u indywidualności autora, poglądów lub stylu, ale za to wiele podobieństw
w myślach, a nawet dłuższych, dosłownych powtarzań się. Zachowały się wszystkie pisma
Ksenofonta, dostały się mięǳy nie także nieautentyczne, przez pomyłkę (Ustrój ateński)
lub świadome fałszerstwa (Listy). ǲisie szy stan nauki nie pozwala na ścisłe określenie
dat ich powstania; nawet co do tego, czy pisał w Skilluncie eszcze, czy dopiero w Ko-
ryncie, różnią się w swych zdaniach uczeni. Tyle tylko można z pewnością powieǳieć,
że ostatnim ǳiełem Ksenofonta est małe pismo O dochodach z r. , i to est ostatnia
data z ego życia. Do ostatnich lat należą też ǲieje Grecji (Hellenika), Cyropedia i Agesi-
laos, prawdopodobnie zaś do ǳieł na wcześnie szych należy Anabaza, która przedstawia
wyprawę Cyrusa i odwrót zaciężnych Greków, a oǳnacza się naǳwycza ną świeżością
i żywością opowiadania. Ale i to na wcześnie sze ǳieło przypada na czas po bitwie pod
Leuktrami (r. ), gdyż Ksenofont wyraźnie (VI , ) tłumaczy czytelnikowi znaczenie
Lacedemończyków słowami, że w czasie wyprawy Cyrusa hegemonię w Grec i posia-
dali Spartanie. A więc w chwili, kiedy autor to pisze, hegemonię tę Spartanie stracili.
Z pism odnoszących się do Sokratesa naturalne est przy ąć Wspomnienia o Sokratesie za
wcześnie sze niż Ekonomik, a ponieważ Ekonomik czyni aluz e do Anabazy, mielibyśmy
porządek taki: Anabaza, Wspomnienia o Sokratesie, Ekonomik itd.

Anabaza⁵². Anabaza nie est pisana w formie pamiętnika, lecz mówi o Ksenofoncie
w trzecie osobie. Nie była ona edynym przedstawieniem wyprawy Cyrusowe i przygód
greckich żołnierzy, stara ących się wrócić do o czyzny. Napisał taką anabazę Sofa netos ze
Stymfalos, eden z woǳów te sławne wyprawy, a Ksenofont, dotknięty tym, że zasługi
ego około⁵³ ocalenia Greków nie były dostatecznie uwydatnione, wydał pod pseudoni-
mem Temistogenesa z Syrakuz własną Anabazę, w które wymierzył sobie pełną sprawie-
dliwość. ǲieło to est na doskonalszym utworem Ksenofonta, znalazło wielu wielbicieli
dla ego talentu, a czar i urok opowieści zyskał dla autora wiarę; nie zastanawiano się nad
pytaniem, czy przedstawienie nie est tendency ne, a wiarę tę i poǳiw przeniesiono i na
inne ǳieła Ksenofonta, choćby były mnie godne poǳiwu i nie miały pretens i do tego,
aby uchoǳić za historycznie wiarogodne.

Wspomnienia o Sokratesie (Pamiętniki, Memorabilia). Ksenofont pilnie rozczytywał
się w książkach odnoszących się do ukochanego mistrza Sokratesa. Literatura o nim była
duża; postać Sokratesa, idealizowana, stawała się niemal przedmiotem mitu. Pisał o nim
nie tylko Platon, ale i inni uczniowie, ak Antystenes⁵⁴ i A schines⁵⁵, lecz w dialogach,
akie rzekomo wiódł mistrz ze swymi uczniami, wiǳiał Ksenofont wiele niedokładności
i złośliwości skierowane przeciw pewnym ednostkom. Przecież to była na widocznie sza
złośliwość, że Platon nigǳie ani edne wzmianki o Ksenofoncie nie uczynił. Natomiast
barǳo mu się musiało podobać, że A schines w dialogu pt. Aspazja przedstawia rozprawy
Ksenofonta i ego małżonki z Aspaz ą, żoną Peryklesa (więc chyba Ksenofont uż ako
niemowlę był żonaty!). Przedstawienie Sokratesa u Platona pewnie go nie zadowalało;
przecież Sokrates wiecznie tam przemyśliwa nad czymś, mędrku e, wątpi, zapęǳa w kozi
róg przyzwoitych luǳi swymi pytaniami — to chyba nie było żadną obroną człowieka
skazanego na śmierć za bezbożność i za prze ęcie się zasadami mędrku ących filozofów ku
zgorszeniu starszych i demoralizac i młoǳieży. A w końcu wpadła mu w ręce książeczka
sofisty Polikratesa, napisana po r. , pt. Oskarżenie Sokratesa, w które autor, wkła-
da ąc mowę w usta Anytosa, na poważnie szego z oskarżycieli Sokratesa, stawia rozmaite
zarzuty filozofowi oskarżonemu przed sądem. Jest to akby reakc a na platońską Obronę
Sokratesa i tendenc e sokratyków, pragnących otoczyć swego mistrza akąś aureolą świę-
tości i męczeństwa. ǲiełko Polikratesa oburzyło Ksenofonta: nie mógł ścierpieć takie
obrazy pamięci ukochanego nauczyciela i chwycił za pióro w obronie ego przeciw ata-
kowi, który uż dawno był wymierzony i dawno a dobrze został odparty. Ale Ksenofont

⁵¹w przeciągu krótkiego czasu — ǳiś popr.: w ciągu krótkiego czasu. [przypis edytorski]
⁵²Anabaza — por. wydanie Bibl. Narodowe , seria II, nr . [przypis tłumacza]
⁵³około (daw.) — przyimek wiążący wykonywaną czynność z e przedmiotem: wokół, dokoła, nad. [przypis

edytorski]
⁵⁴Antystenes z Aten (ok. –ok.  p.n.e.) — filozof grecki, założyciel filoz. szkoły cyników, uczeń Gorgiasza

i Sokratesa. [przypis edytorski]
⁵⁵Ajschines ze Sfettos (zm. po  p.n.e.) — filozof grecki, uczeń Sokratesa, prowaǳił w Atenach szkołę

retoryczną. [przypis edytorski]
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spoǳiewał się, że obroni go lepie i skutecznie : Ateńczycy nie mieli uż do niego ura-
zy od czasu odwołania banic i, a w świecie znaczył coś głos Ksenofonta, nie krętackiego
i mędrku ącego sofisty, ale szczerego i sławnego żołnierza…

Zaczyna od obrony Sokratesa przeciwko sądowemu oskarżeniu i wedle punktów ego
zbĳa zarzuty bezbożności i psucia młoǳieży, zbĳa dale zarzuty Polikratesa, a po tych
dwóch rozǳiałach pierwsze księgi stara się podać rozmowy, akie Sokrates prowaǳił
z innymi, ak ich doskonalił i umoralniał, akie miał zdrowe zasady i ak niczym a ni-
czym nie różnił się od powszechnie przy ętych przekonań. Ksiąg tych razem est cztery;
nie widać tu żadne rozsądne dyspozyc i, układ est racze chaotyczny, zresztą od książki
zatytułowane Wspomnienia nie powinno się wymagać ścisłego układu. Występu ący tu
Sokrates to z pewnością nie historyczny Sokrates, ale Ksenofontowy. Wygłasza on zasa-
dy nieraz może sprzeczne z poglądami historycznego Sokratesa (np. o pobożności) lub
mówi o rzeczach, na których Ksenofont z pewnością więce się rozumiał aniżeli Sokrates,
mianowicie filozof uǳiela swych uwag o kawalerii rotmistrzowi⁵⁶, o wo sku i karności
woǳowi.

W ogóle książka cała est literacką fikc ą, a nie wspomnieniami o historyczne war-
tości, fikc ą literacką nawet tam, gǳie Sokrates występu e w świetle takim, w akim
zwykliśmy go wiǳieć, np. kiedy uczy syna wǳięczności dla matki albo bratu Platona
wybĳa z głowy przekonanie, że uż w tak młodym wieku est tęgim politykiem. Prawda,
że nie eden szczegół może być historyczny, ale z tego nie wynika, by całą książkę można
było traktować ako historyczne źródło. Ksenofont świadomie traktował rzecz ako lite-
racką i przeciwstawiał innym literackim rzeczom o Sokratesie, nikogo w błąd nie chciał
wprowaǳić i wieǳiał, że nikogo obzna omionego z literaturą w błąd nie wprowaǳi.
Zresztą, eśli choǳi o treść nauki Sokratesa, a nie o historyczność poszczególnych roz-
mów, to w tym starał się nie zmyślać; ale z konieczności, nie ze złe woli, włożył własne
przekonania w usta Sokratesa i wyidealizował go na swó sposób; że zaś nie miał po-
lotu i te głębi ducha co Platon, więc mistrza strywializował i spowszechnił. A zatem
spór, czy myśliciel-poeta Platon, czy też „historyk” Ksenofont zasługu e więce na wiarę
przy przedstawieniu Sokratesa, est zupełnie bezprzedmiotowy. Do akiego stopnia byli
sokratycy pobłażliwi dla historycznych nieścisłości, świadczy wyże wspomniana A schi-
nesowa Aspazja lub Platonowy Meneksenos, w którym Sokrates i Aspaz a rozmawia ą ze
sobą ako ży ący eszcze w r. , a więc w trzynaście lat po śmierci Sokratesa; Aspaz a,
która zroǳiła Peryklesowi syna około  r. i przeżywszy męża (Perykles zm. w ),
wyszła za mąż po raz drugi za ego przy aciela, Lizyklesa, umarła eszcze w czasie wo ny
peloponeskie , a więc przed śmiercią Sokratesa.

Niektórzy sąǳą, że dwa pierwsze ustępy Wspomnień, zawiera ące obronę Sokratesa,
wyszły znacznie wcześnie niż reszta pamiętników. Jest to możliwe, ale trzeba pamiętać, że
mięǳy pierwszą księgą a ostatnią est odstęp czasu nieduży. Te same mylne zapatrywania
na proces woǳów z bitwy u wysp Arginuz (r. ) spotykamy tu i tam, kiedy tym-
czasem w Hellenikach⁵⁷ sprawa est przedstawiona zgodnie z historyczną prawdą. Więc
podczas pisania Wspomnień nie miał Ksenofont eszcze materiałów do pierwsze księgi
swo e historii i pisanie ǳie ów nie przerywało mu pracy nad pamiętnikami. Trudno
ednak przypuścić, by Wspomnienia, po ogłoszeniu pierwszych dwóch rozǳiałów, zaczy-
nały się od zdań: „Chcę opisać, ak on… ” — więc bez imienia Sokratesa. A aki tytuł
miałyby oba te rozǳiały, ogłoszone osobno? Na prostsza⁵⁸ przy ąć, że oba rozǳiały wyszły
razem z resztą Wspomnień, ako wstęp do nich; co na wyże można by uważać, że wy-
dane zostały naprzód trzy księgi: księga trzecia, zawiera ąca rozmowy treści militarne ,
polityczne , zawodowe , kończyła się wezwaniem Sokratesa do wstrzemięźliwości podczas
uczt. Księga czwarta, stanowiąca nie ako streszczone sprawozdanie z ǳiałalności i nauki
Sokratesa, kończąca się opisem procesu, mogła ukazać się późnie .

⁵⁶rotmistrz — dowódca odǳiału kawalerii w daw. Polsce, późnie stopień oficerski w kawalerii. [przypis
edytorski]

⁵⁷w „Hellenikach” — forma oǳwierciedla ąca fakt, że w ęz. greckim będące tytułem ǳieła słowo Hellenika
to rzeczownik w liczbie mnogie , oznacza ący sprawy Hellenów, a zatem odpowiada ący polskiemu „Helleniki”.
[przypis edytorski]

⁵⁸najprostsza — tu skrócone: na prostsza rzecz; na proście . [przypis edytorski]
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Apologia (Obrona) Sokratesa. Podczas procesu Sokratesa nie był Ksenofont obecny
w Atenach; o ostatnich chwilach mistrza swego dowiadywał się z pism sokratyków,
a szczególnie z Platona. Wczytu ąc się wielokrotnie w różne Obrony Sokratesa, rozu-
miał coraz mnie , dlaczego Sokrates nie obronił się skutecznie. Pamiętniki swo e o nim
rozpoczął od słów, że ǳiwi go, ak Ateńczycy mogli dać się przekonać oskarżycielom, że
Sokrates zasłużył na karę śmierci. Wczytawszy się ednak głębie w Apologię Platonową
i inne, akie miał w rękach, zrozumiał: doszedł do przekonania, iż Sokrates przeprowa-
ǳił swą obronę tak, że wyrok skazu ący był tylko prostą konsekwenc ą ego dumnego
sposobu przemawiania wobec sęǳiów i obraźliwego tonu, na aki sobie podczas obrony
pozwalał. Nie tylko sęǳiów nie prosił i nie poniżył się przed wysokim trybunałem, ale
nawet zarzutów oskarżycieli nie raczył zbĳać faktami i świadkami, co by mu było przyszło
z na większą łatwością. Teraz Ksenofont pytał samego siebie ze zdumieniem, dlaczego So-
krates tak postąpił. Odpowieǳi na to szukał na próżno w różnych apologiach Sokratesa.
Gdyby był głębie myślącym człowiekiem, wystarczyłby mu Platon ze zdaniem, że dla
człowieka szlachetnego dyrektywą ǳiałania est nie obawa śmierci, lecz sprawiedliwość
— szlachetny człowiek nie ma tyle czelności, by ważyć się na każdy czyn i każde słowo,
byle uniknąć śmierci. Więc Sokrates obawiał się takiego kroku lub słowa, które by nie
było odpowiednie ego godności, ale śmierci się nie lękał. Nie krępował się w mowie: eśli
sęǳiom to nie wystarczało, cóż go to mogło obchoǳić — on czynił swo e. Ksenofont,
nie znalazłszy w żadne apologii należytego — ego zdaniem — uzasadnienia Sokrateso-
wego stanowiska, postanowił wypełnić tę dotkliwą lukę piśmiennictwa sokratycznego;
przy sposobności miał zamiar sprostować nie edno z Platonowe Obrony. Wydał więc sam
niewielką Apologię Sokratesa, w które przede wszystkim uzasadnia ów dumny i nieugięty
sposób przemawiania. Jako utylitarysta⁵⁹ domyśla się, iż Sokrates uważał, akoby lepie
dlań było umrzeć niż żyć, i dlatego w swe obronie sądowe postępował tak, że proces
zakończył się wyrokiem śmierci. Innymi słowy: sąd był tym narzęǳiem, przy pomocy
którego Sokrates popełnił samobó stwo — w młodszym wieku byłby postąpił inacze .

Szczególnie trudne est zagadnienie stosunku Apologii do IV księgi Wspomnień o So-
kratesie. I tu bowiem spotykamy uwagi o obronie Sokratesa przed sądem, tak samo ak
w Apologii, i to nie tylko te same myśli, ale i te same zdania, słowo w słowo. Jeżeli IV księga
Wspomnień była napisana wcześnie , to po co pisał Ksenofont eszcze Apologię i przepisy-
wał sam siebie? Wzmianka o śmierci Sokratesa była wcale⁶⁰ dobrym zakończeniem ǳieła
o ego życiu i nauce. Jeśli zaś Apologia wyszła wcześnie , po co autor przepisywał z nie
dosłownie ustępy do nowego ǳieła? Na prostszym wy ściem wydało się wielu uczonym
uznać Apologię za nieautentyczną, ale to est racze wykręcanie się z trudności, a nie ich
wy aśnienie. Kto by omawiane pisemko sfałszował, musiałby mieć tak gruntowną zna-
omość psychologii Ksenofonta, akie nie spotykamy nawet u starożytnych fałszerzy,
którzy podrobili listy Ksenofonta, twór niewątpliwie nieautentyczny, oparty na mylnych
wiadomościach, akich o Ksenofoncie ówczesne podręczniki literackie dostarczały. Ten,
kto by miał podrobić Apologię, musiałby był Ksenofonta poznać na wskroś, i to nie z na-
uki o nim, lecz z samoǳielnego wczytania się w ego pisma, prze rzeć do głębi ego
duszę i sposób myślenia, nie da ąc się oczarować stylowi i dobre opinii autora, a tego
trudu i poznania owocem miałaby być maluchna książeczka. Wszystko to est mało praw-
dopodobne. Przepisywanie siebie samego nie est dowodem przeciw autentyczności, bo
Ksenofont przepisu e siebie częście , np. Agesilaos ma duże ustępy z Hellenik, przepisa-
ne dosłownie. Agesilaosowi także zarzucano nieautentyczność, ale pisarze starożytni, ak
Nepos i Plutarch, stwierǳa ą autentyczność tego ǳiełka.

ǲiś zatem większość uczonych nie odmawia autorstwa Ksenofontowi. Po ukoń-
czeniu III księgi Wspomnień, rozważa ąc zalety Sokratesa, coraz mnie rozumiał powody
skazania go na śmierć, zresztą przyzna e się do tego na początku Wspomnień. Rozpoczął
na nowo wczytywać się w różne apologie i zrozumiał: wina leżała w samym Sokratesie,
nie asne tylko było, dlaczego on tak postąpił, by wywołać wyrok skazu ący. Autor nasz
postanowił to rozpatrzyć i uzupełnić braki Platona. By harmonii ǳiełka, rozpoczyna ą-
cego się od oświadczenia, iż nie rozumie powodów skazania Sokratesa, nie psuć ustępem

⁵⁹utylitarysta — człowiek kieru ący się przekonaniem, że na ważnie sza est praktyczna użyteczność; prag-
matyk. [przypis edytorski]

⁶⁰wcale (daw.) — całkiem. [przypis edytorski]
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stwierǳa ącym, że powód śmierci Sokratesa est uż dlań zrozumiały, by przeciwstawić się
Platonowi nie tylko zawartością nowe książeczki, ale i tytułem, wydał swą pracę osobno,
pt. Apologia Sokratesa. Kiedy późnie postanowił zakończyć swe prace o Sokratesie księ-
gą IV, dodał ustęp przepisany z Apologii, gdyż wtedy wydawało mu się, że znalazł godne
zakończenie ǳieła, zatytułowanego: Wspomnienia o Sokratesie.

Sympozjon. W III księǳe Wspomnień wzywa Sokrates do wstrzemięźliwości pod-
czas uczt. Przy tym nasunęło się Ksenofontowi na myśl, że właściwie powinien wystąpić
przeciw Platonowemu ǳiełu pt. Uczta (Sympozjon) — w którym Sokrates nie est wcale
apostołem wstrzemięźliwości — i poprawić to, co u Platona est nieodpowiednie. Grec-
ki wyraz sympozjon nie odpowiada polskiemu wyrażeniu „biesiada” lub „uczta”. Jest to
racze druga część uczty, poświęcona piciu i zabawianiu się rozmową, śpiewami, impro-
wizowaniem, a więc pracą intelektualną, do akie wzywać uczestników ǳisie sze uczty,
cierpiących na niedorozwó mózgu lub przepracowanie, brakłoby nam odwagi. Dlate-
go lepie zachować w tytule grecki wyraz sympozjon niż zastępować go polskim, który
by wprowaǳał pewne zamieszanie po ęć. Platońskie Sympozjon⁶¹ est — myślał Kseno-
font — za mało zgodne z przebiegiem rzeczywistych biesiad, Sokrates schoǳi tam na
plan dalszy, nie moralizu e, lecz wygłasza akieś filozoficzne, dla przeciętnego czytelnika
niezrozumiałe wywody. Pod względem moralnym Sympozjon Platona est wprost szko-
dliwe, a wobec Sokratesa oszczercze. Przecież pĳany Alkib ades, przedstawiony tam wcale
sympatycznie, Sokrates nie potępia rozwielmożnionego⁶² w Grec i zwycza u kochania się
w pięknych młoǳieńcach zamiast w osobach płci żeńskie , a pod względem wytrzyma-
łości w pĳaństwie przewyższa wszystkich: pĳe noc całą, a gdy innych sen zmaga, on
iǳie nad ranem bez zawrotu głowy do swych zwykłych za ęć. — Ksenofont postano-
wił napisać lepsze Sympozjon, nie mnie ładne ak Platona; chciał mistrza swego pokazać
w roli wesołe wprawǳie i pogodne , ale zawsze moralizu ącego i uszlachetnia ącego swo-
e otoczenie. I tak, ǳięki rywalizac i z Platonem, udało się Ksenofontowi urocze ǳiełko,
na pięknie sza i na lepsza rzecz ego obok Anabazy, choć naturalnie wspaniałego ǳieła
Platona zaćmić nie może ani porównania z nim nie wytrzymu e. Nie walczył tu Ksenofont
z formą i materiałem, ak we Wspomnieniach, więc udało mu się nawet zgrabnie całość
ugrupować, podczas gdy w innych ǳiełach dyspozyc a mnie mu się uda e; zużytkował tu
wszystko, czego nauczył się z lektury Platona, Antystenesa i innych, i spożytkował swe
oczytanie w poez i i wspomnienia swo e, i rozmowy z towarzyszami, uczniami Sokratesa.

Uczta odbyła się rychło po poko u Nikiasza⁶³ (r.  przed Chr.); gospodarzem est
Kallias, syn Hipponika; przy mu e gości z rac i uroczystego święcenia zwycięstwa, akie
odniósł podczas panatena skich⁶⁴ igrzysk umiłowany przez niego Autolikos, syn Lykona.
Przed oczyma sta e nam uczta grecka, pieczeniarz-wesołek, który ży e z tego, że z awia się
na biesiadach nieproszony, sympoz on, czyli picie w drugie połowie biesiady, zabawianie
gości sztuczkami kuglarskimi i przedstawieniem mimicznym; słyszymy rozmowę gości
i mowę Sokratesa. To wszystko opowiada nam autor ako naoczny świadek, co naturalnie
est fikc ą, gdyż Ksenofont w czasie te uczty nie miałby eszcze lat ǳiesięciu, ak to uż
niektórzy starożytni zauważyli. Poczytywać Sympozjon Ksenofontowe za dokument o zna-
czeniu historycznym byłoby naiwnością. — Jeżeli Ksenofontowi w Anabazie dyspozyc a⁶⁵
się udała, to dlatego, że opowiada po kolei fakta⁶⁶; eśli w Sympozjon nie spotykamy cha-
otyczności, to dlatego, że Ksenofont nie edną ucztę wiǳiał i że miał uż poprzednika
w Platonie. Udatnie kreśli nastro e, zręcznie przechoǳi z edne myśli do drugie : Weso-
łek naśladu e komicznie produkc e ǳieci syrakuzańskiego kuglarza; uwagi Sokratesa na
temat wiǳianych produkc i; po ponowne próbie zabawienia gości produkc ą artystów
zachęca Sokrates gości, by zabawiali się rozmową, i każdy ma na dany temat coś powie-

⁶¹Platońskie „Sympozjon” — autor Wstępu traktu e sympozjon ak słowo obce nieprzyswo one polszczyźnie:
sympozjon est w ęzyku greckim rzeczownikiem roǳa u nĳakiego; obecnie w polszczyźnie funkc onu e ako
rzeczownik roǳa u męskiego (męski rzeczowy). [przypis edytorski]

⁶²rozwielmożniony — o z awiskach negatywnych: rozpanoszony, nagminny. [przypis edytorski]
⁶³pokój Nikiasza — podpisany w  p.n.e., kończył pierwszy okres wo ny peloponeskie ; został zawarty na

 lat, przetrwał edynie do  p.n.e. [przypis edytorski]
⁶⁴panatenajskie igrzyska — staroż. igrzyska sportowe odbywa ące się co cztery lata w Atenach, towarzyszące

Wielkim Panatena om, na ważnie szemu świętu państwowemu ku czci bogini Ateny. [przypis edytorski]
⁶⁵dyspozycja — tu: rozkład, plan. [przypis edytorski]
⁶⁶fakta — ǳiś popr.: fakty. [przypis edytorski]
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ǳieć. Z tego wynika żartobliwy spór Sokratesa i Krytobula o to, kto z nich pięknie szy;
wyrok wygłasza ą ǳieci produku ące się kuglarskimi sztuczkami. Wnet i Syrakuzańczyk
złośliwie przycina Sokratesowi, obrażony, że skutkiem ego wtrącenia się przestał być ra-
zem z ǳiećmi swymi tym, co zabawiał całe towarzystwo. Sokrates, człowiek głębokiego
serca, nie obraża się, łagoǳi Syrakuzańczyka i skłania go, by urząǳił z ǳiećmi przed-
stawienie dla gości, mnie niebezpieczne i denerwu ące niż dotychczasowe popisy. Gdy
Syrakuzańczyk czyni przygotowania, wygłasza Sokrates mowę o miłości — metoda Ho-
mera: podczas gdy Hektor iǳie do miasta, odbywa się po edynek Glaukosa i Diomedesa
(Iliada ks. VI) — z aluz ami do Platona i cytatami z niego. Kończy wszystko mimiczne
przedstawienie wesela Bakchosa i Ariadny, nie ako hymn na cześć miłości małżeńskie .

Dawnie sąǳono, że to racze filozof Platon opierał się w przedstawieniu swe uczty
na historyku Ksenofoncie, który dał sprawozdanie z rzeczywiste biesiady, aka odbyła
się u Kalliasa. Platon miał wziąć od Ksenofonta pomysł i pewne motywy, uszlachetnił
e, i w ten sposób tłumaczy się wza emna zależność obu ǳieł od siebie. ǲiś ednak,
kiedy wiǳimy, że „historyczność” Ksenofonta w sokratycznych dialogach nie est wielka,
kiedy pisma ego datu emy na czas późnie szy niż r.  (Platona Sympozjon pochoǳi
z lat –), a spotykamy pewne wspólne zdania, które lepie się ob aśnia ą ako cytaty
z Platona lub aluz e do Platonowych myśli u Ksenofonta niż na odwrót, lub niż cytaty ze
wspólnego źródła, albo też i powieǳenia wskazu ące bitwę pod Leuktrami ako wypadek
minione doby⁶⁷ — uzna emy za nieprawdopodobne, by myśliciel-poeta Platon zapożyczał
się w swych twórczych pomysłach od Ksenofonta, któremu zawsze lub prawie zawsze ktoś
inny poddawał pomysły.

Hieron. Ksenofont wiele rozmyślał nad organizac ą państwa, sztuką rząǳenia, wo -
skowością itp. tematami, które na owe czasy były mocno aktualne i wywoływały ca-
łą powódź pism i pisemek, ǳiś niezachowanych. Od upadku potęgi lacedemońskiego
państwa, którego ustró powszechnie był uznany ako na lepszy, kwestia ta stawała się
ciekawsza i pilnie sza. Ksenofont czytał owe pisma, znał rozprawę wygnanego ze Sparty
króla Pauzaniasza, Lizandrowego przeciwnika, czytał broszurkę Tybrona, Lizandrowego
zwolennika i byłego woǳa w wo nie z perskimi satrapami w  r., studiował ogrom-
ne ǳieło Platona pt. Rzeczpospolita⁶⁸, i postanowił dać możność rodakom skorzystania
z bogatego zasobu swoich doświadczeń. Na lepie by było, gdyby — w myśl Platona, że
filozofowie powinni rząǳić światem — przy ął go na doradcę swego akiś potężny władca
grecki, przy ego radach wprowaǳił pewnego roǳa u oświecony militarny absolutyzm
i dał światu wzór rządów. Platon próbował stać się takim doradcą dla Dioniz osa I w Sy-
rakuzach, ale bezskutecznie. Syn tegoż i następca od r. , Dioniz os II, wzywał do siebie
Platona, ale na razie mędrzec wahał się. Udał się do niego dopiero w  r., lecz tymcza-
sem różni filozofowie śpieszyli na dwór syrakuzański. Przybył sofista, nie aki Poliksenos,
przeciwnik platońskie nauki o ideach, przybył sokratyk, Arystyp z Cyreny i miły Kseno-
fontowi A schines z Aten, który zabawił w Syrakuzach aż do  r. Rad⁶⁹ byłby przybył
tam i Ksenofont; uważał, że sam byłby odpowiednie szym doradcą dla tyrana niż który-
kolwiek z wymienionych, i nie możemy zaprzeczyć, że słusznie. Był woǳem i żołnierzem,
gospodarzem i sportowcem, i znanym sokratykiem, który miał uż za sobą pisma filozo-
ficzne treści. Starał się więc zwrócić na siebie uwagę Dioniz osa ǳiełkiem pt. Hieron. —
Tyran syrakuzański Hieron i poeta Symonides z Keos zastanawia ą się, czy szczęśliwsze
życie tyrana, czy prywatnego człowieka. Życie tyrana odmalowane ciemnymi barwami
— ednakowoż tak mądry człowiek ak Symonides umie podać nie edną radę, która by
się tyranowi przydała i mogła los ego poprawić. — Jednak Dioniz os nie chciał korzystać
z dalszych rad autora; całe ǳiełko musiało mu się wydawać nietaktownym atakiem na
zmarłego o ca.

Cyropedia (Wychowanie Cyrusa). Doświadczenia Ksenofonta nie miały przecież zgi-
nąć z nim razem. Umyślił napisać wielkie ǳieło i przedstawić, ak wychowu e się wład-
ca, który w trudnych warunkach wo ennych umie rząǳić państwem złożonym z róż-
no ęzycznych elementów i różnych kultur. Tak powstało ǳieło pt. Wychowanie Cyrusa

⁶⁷doba (daw.) — czas, pora. [przypis edytorski]
⁶⁸Rzeczpospolita — dialog Platona znany ǳiś częście pod polskim tytułem Państwo, opisu ący idealnie urzą-

ǳone państwo, rząǳone przez filozofów. [przypis edytorski]
⁶⁹rad — tu: chętnie. [przypis edytorski]
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(Cyropedia) — powieść tendency na, nie praca historyczna — w którym autor przedsta-
wia wychowanie Cyrusa, ego żywot i wo ny, nie licząc się skrupulatnie z historią, lecz
zmienia ąc fakta dla moralizu ącego przykładu. Nie dba też o anachronizmy, gdyż nie pi-
sze historii, lecz kreśli obraz państwa idealnego. Persów idealizu e, ale na końcu swego
ǳieła (ostatni ustęp ks. VIII) stwierǳa, że ǳisie si Persowie daleko odbiegli od swych
przodków. ǲieło to mieści obok opisów bitew lub zwycza ów za mu ące nowelistycz-
ne opowiadania; est pierwszym „klasycznym ǳiełem teoretyczno-wo skowym” i edyną
zachowaną powieścią historyczną. Prócz Platońskie Rzeczypospolitej i Ktez asza⁷⁰ ǲie-
jów Persji, którego wpływowi — zda e się — zawǳięcza ą swe powstanie takie ustępy
ak o Pantei, wpłynęły na autora ǳieła Antystenesa (niezachowane), mianowicie powieść
wychowawcza Herakles i drugie ǳieło, pt. Cyrus, które zapewne pouczało, ak trudy
i prace zdobyły dla perskiego królewicza panowanie nad Az ą. Ostatni ustęp z Cyropedii,
zawiera ący porównanie dawne Pers i z ǳisie szą, uważa się za nieautentyczny, ale bez
wystarcza ące rac i. Taki ustęp musiał się cisnąć pod pióro Ksenofontowi, przedstawia-
ącemu idealne postaci starożytnych Persów, tak różne od współczesnych, znanych emu
i rodakom. ǲieło zostało ukończone po r. .

ǲieje Grecji (Hellenika). Jako autor Anabazy czuł się Ksenofont może powołany do
pisania historii. Znał i poǳiwiał Tukidydesa historię wo ny peloponeskie , urwaną na
roku . Postanowił zatem kontynuować ą i ob ąć okres ǳie ów helleńskich od r. 
aż do bitwy pod Mantine ą. W dwóch pierwszych księgach kończy wątek urwany przez
Tukidydesa, od księgi III do VII opowiada ǳie e lat od końca wo ny peloponeskie do r.
. Uczeni uważa ą, że te dwie części wyszły osobno, w znacznych odstępach czasu; ale
wobec tego, że nawet I księga Hellenik — ak to widać z opowiadania o procesie woǳów
z bitwy u wysp Arginuz — powstała po Wspomnieniach (w latach sześćǳiesiątych), nie
ma powodu nie wierzyć, że wszystkie księgi uplanował autor ako edną całość po r. .

Autor stoi znacznie niże od Tukidydesa. Czasami est tak zwięzły i nie asny, że przy-
puszczano, iż mamy do czynienia ze streszczeniem ǳieła Ksenofontowego, a nie z ory-
ginalnym ǳiełem. Jednak przypuszczenie to est niesłuszne: wiǳimy staranność kom-
pozyc i w nie ednym szczególe, opuszczenie akie ś rzeczy, by ą w innym związku w ar-
tystycznie sze całości uzupełnić. Tak np. zamiast wyliczać zbrodnie i opisywać gwałty
trzyǳiestu tyranów, wkłada to wszystko w usta Teramenesa, który swą mową piętnu e
rządy Kritiasa i towarzyszy; w ten sposób mamy starannie opracowany kontrast Tera-
menesa i Kritiasa i słyszymy dwie piękne, zręczne, dobrze charakteryzu ące mowy. Tak
artystycznie nikt nie streszcza. — Ale autor nie zawsze dobrze zda e sobie sprawę z tego,
co należy opuścić, a co napisać, nie ednokrotnie uważa za powszechnie znane to, co wie
tylko on lub co wieǳieć mogą tylko współcześni; coś postanawia opowieǳieć późnie ,
w innym związku, i w natłoku zdarzeń zapomina o tym. Dyspozyc i zrobić nie umie.
Nie edną ważną rzecz pominie, a zatrzyma się nad inną, bo go interesu e osobiście. Waż-
ne bitwy (np. Kiǳykos) krótko zbyte, fortele wo enne omawiane szeroko. Niemiłe fakta
i osoby (Epaminondas i Pelopidas) umie przemilczeć. Barwnie opowiada to, czego sam
był świadkiem. Słowem, est to racze pamiętnik historyczny aniżeli historia w stylu Tu-
kidydesa, którego naśladować usiłu e. Mimo wszystko ǳieło ma wagę ogromną, gdyż
est to edyne zachowane opowiadanie ciągłe o zdarzeniach tego okresu, podane przez
współczesnego pisarza. Miłość prawdy u autora est wielka. Co na wyże pozwoli sobie
coś przemilczeć, na kłamstwo nie waży się nigdy.

Agesilaos. Po śmierci Agesilaosa w  r. napisał Ksenofont pochwałę zmarłego króla
na wzór Isokratesowego Euagorasa (pochwały Euagorasa, króla Cypru). Jest to edy-
ne ǳiełko Ksenofonta, w którym autor świadomie używa ozdób retorycznych. Korzysta
tu ze swoich Hellenik i przepisu e całe ustępy. Mówi o życiu króla, potem o ego cha-
rakterze, wylicza ąc rozmaite ego zalety. Ostatni rozǳiał poda e w formie rekapitulac i
pięknymi zdaniami eszcze raz charakterystykę Agesilaosa. Ten dodatek ǳiwił uczonych;
przypuszczano, że ustęp ów pochoǳi od kogoś, co wydał pismo po śmierci Ksenofonta,
i twierǳono, że pomnie sze pisma Ksenofonta wyszły wszystkie po ego śmierci. Jednak
to nieprawdopodobne: rzeczy aktualne (a takimi są drobne pisma Ksenofonta) pisze się

⁷⁰Ktezjasz z Knidos, gr. Ktesias (V w. p.n.e.) — grecki lekarz i historyk; lekarz króla perskiego Artakserksesa
II, ako autor znany gł. z -tomowego ǳieła ǲieje Persji (Persica), w wielu kwestiach sprzecznego z ǲiejami
Herodota, oraz z monografii opisu ące Indie, zachowanych tylko we agmentach. [przypis edytorski]
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na to, by e wydać natychmiast, a nie na to, by leżały pod kluczem. Jeżeli Ksenofont pisał
tę rzecz w  lub  r., to mógł ą eszcze sam ogłosić, bo zmarł dopiero w cztery czy
pięć lat późnie . ǲiwnego w tym ustępie nic nie ma; grupować materiału Ksenofont nie
umie, ale w Agesilaosie dyspozyc a eszcze nie na gorsza.

Inne pisma Ksenofonta. W III księǳe Wspomnień mówił Sokrates o wo sku, na któ-
rym Ksenofont rozumiał się więce niż ego mistrz. Dlaczego nie mówił o gospodarstwie?
Oto gospodarstwu poświęcił nasz autor osobny, ładny dialog, w którym pod względem
sztuki współzawodniczy z Platońskimi dialogami. Sokrates rozmawia o gospodarstwie
z Krytobulem, poda ąc źródło swe wieǳy w tym zakresie, mianowicie młodego Ischo-
machosa, który opowieǳiał Sokratesowi, akie gospodarskie nauki dawał swe świeżo
poślubione żonie. Piękny ten dialog zatytułowany est Ekonomik.

Doświadczenia swo e z zakresu hodowli koni i służby w konnicy podał do wiadomości
współobywatelom w pisemku O jeźǳie konnej (Peri hippikes) i Wskazówki dla dowódcy
jazdy (Hipparchikos). Ponieważ Tebanie powoǳenia swe zawǳięczali w znaczne mierze
beockie udyscyplinowane eźǳie ( azda uważa się za coś wyższego od pieszego żołnie-
rza; tak było i w starożytności; z trudnością dawała się u ąć w karby dyscypliny, nawet
w XIX w.), był to temat aktualny i pewnie nieraz poruszany. Sam Ksenofont wspomina
o nie akim Symonie, autorze książki O sztuce jeżdżenia konno. — Hipparchik ukazał się na
krótko przed bitwą pod Mantine ą. Drobne pismo O jeźǳie konnej wyszło nieco późnie .

W Wychowaniu Cyrusa wspomina Ksenofont o polowaniu. Sportowi temu poświęcił
także osobną książeczkę, mieszczącą pochwałę polowania i praktyczne wskazówki treso-
wania psów. Jest to Kynegetyk (O polowaniu), przez wielu uczonych uważany za nieau-
tentyczny i znacznie późnie szy. Ale któż by na autora takiego ǳiełka nadawał się lepie
niż Ksenofont?

Ustrój lacedemoński podnosi zalety ustaw Likurga i chwali tryb życia Spartan. Ucze-
ni datu ą to pisemko na rok  przed Chr., ale barǳie prawdopodobne, że należy do
późnie szych ǳieł i nie powstało przed r. . Ma wiele punktów stycznych z Cyropedią.
Również i tu ostatni rozǳiał mówi, że Spartanie w życiu odbiegli od swych przodków.

O dochodach, ostatnie pismo Ksenofonta, poda e rady dla Ateńczyków, dążących do
poprawy finansów państwa.

Nieautentyczne z pewnością są Listy i Ustrój ateński, na starsze prozaiczne pismo at-
tyckie.

Charakterystyka Ksenofonta. Z tego, co wyże powieǳiano, rysu e się wyraźna charak-
terystyka Ksenofonta. Jest to coś ak nasz Pasek⁷¹ — umysł nie wybitny, ni twórczy,
nie orzeł lata ący górnymi szlakami, ednak człowiek wykształcony — średnio wpraw-
ǳie, ale porządnie — doskonały żołnierz, orientu ący się i zaradny oficer, znakomity
gawęǳiarz, włada ący wcale dobrze ęzykiem w mowie, a piórem w piśmie. Zawołany
gospodarz; zręczny eźǳiec i zamiłowany myśliwy; chciwy zysku czasem aż do nagany,
ednak nie opuszcza ący drogi prawa; nie plami ust kłamstwem, ale umie ętnie czasem,
pod pozorem naiwności, pomĳa pewne fakta lub grupu e e tak, że czytelnik nabiera
takiego przekonania, akie dla Ksenofonta est pożądane. Szczególnie często niewygod-
ne dla siebie rzeczy przemilcza. Wynika ą z tego czasem dla ǳieła nawet pewne walory
artystyczne, mianowicie prostolinĳność opowiadania.

Zmysł artystyczny ma dość duży: układa wszystko w harmonĳną całość i tworzy ład-
ne ustępy, ednak z większymi kompozyc ami nie umie dać sobie rady. Można z nich
wyłuskać zręcznie skonstruowane ustępy (np. proces woǳów, panowanie trzyǳiestu ty-
ranów), ale bogatszego materiału, na wzór Tukidydesa czy Platona, ułożyć i zgrupować
autor nie potrafi. W filozofii est słaby, w historii, pominąwszy sprawy wo skowe i cha-
rakterystykę znanych sobie osób, również nie barǳo znakomity, a także i nie barǳo
obiektywny. Zrównoważony i spoko ny, bez pokus i walk duchowych, zadowolony z sie-
bie, bez rozległych horyzontów myślowych, est doskonałym przykładem attyckie pro-
stoty, miary i harmonii.

⁷¹Pasek, Jan Chryzostom (ok. –) — polski pamiętnikarz epoki baroku, autor popularnych Pamięt-
ników, utrzymanych w konwenc i gawęǳiarskie . [przypis edytorski]
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Styl ego prosty, niewyszukany, stał się wzorem dla późnie szych pokoleń, i po ǳiś
ǳień ǳieła ego służą do wprowaǳania uczniów w świat piśmiennictwa greckiego. Nie
był to czysty attycyzm, bo nie eden obcy wyraz wkradł się w wiersze pisarza, który przed
trzyǳiestym rokiem życia opuścił Ateny i nigdy do nich nie wrócił. Ale i to dla późnie -
szych Greków miało swó urok; podobała im się ta miara w ęzyku literackim, upstrzonym
z rzadka wyrazami nieliterackimi, więce niż nieznośny puryzm ęzykowy. Dla dobrych
mów, rozsianych w historycznych ǳiełach Ksenofonta, studiowali go pilnie późnie si
retorowie, i naśladowali nawet. ǲięki temu zachowały się wszystkie ǳieła Ksenofonta.
Kiedy ęzyka literackiego muszą się Grecy uczyć, gdyż żywy ęzyk odbiegł od literatury
dawnych czasów zbyt daleko, poǳiwia się i naśladu e Ksenofonta za ego łatwość i prosto-
tę. Odnosi się to do takich pisarzy greckich, ak np. mówca Dion z Prusy (za Flawiuszów
i Tra ana), Arian (II wiek po Chr.), autor Wyprawy Aleksandra Wielkiego, pisane na wzór
Wyprawy Cyrusa. Poǳiwia ą go też dla treści i formy Rzymianie, a szczególnie Cycero,
który nawet przełożył Ekonomik na ęzyk łaciński i często Ksenofonta cytu e.

ǲiś poǳiw ten osłabł — choć do XIX wieku cieszył się Ksenofont szczególnym
uznaniem; zwłaszcza w Niemczech w epoce oświecenia miał gorących wielbicieli (Wie-
land). Ksenofont nie buǳi w naszych dniach zainteresowania ni wśród publiczności czy-
ta ące , ni wśród uczonych. Szkoła tak potrafiła go obrzyǳić, że mało kto wraca późnie
do lektury tego autora, choć on na to stanowczo zasługu e. ǲiś nie ma nawet więk-
szego opracowania Ksenofonta, nikt się nim spec alnie za ąć nie chce; prof. Stanisław
Witkowski należy ǳiś do tych nielicznych uczonych w Europie, którzy pracu ą nad zbyt
niesłusznie zaniedbanym autorem.

Jeżeli chcemy sprawiedliwie ocenić Ksenofonta, musimy wziąć pod rozwagę, że est
to pisarz wcale wysokie miary, ale wobec takich olbrzymów myśli ak Platon i Arysto-
teles lub mistrzów słowa ak Isokrates (a nawet Liz asz) — niknie. Platon, Isokrates,
Arystoteles ignoru ą Ksenofonta; stać ich na to. Twórczość ego szła w szerokie sfery, dla
których tamci autorowie byli mnie dostępni. Nie świadczy to wcale u emnie o Kseno-
foncie, przeciwnie, stanowi to na wyższą chlubę kultury i literatury owego wieku, eśli
pisarze tak znaczni ak Ksenofont należą do autorów przeciętnych, skazanych na zaspaka-
anie literackich potrzeb szerszych warstw społeczeństwa. Gdy twórczość grecka zaczęła
ałowieć, nasz autor wnet wybił się na czoło piśmiennictwa helleńskiego. Olbrzymów
barǳie poǳiwiano, ale byli oni mnie popularni.

Ksenofont w Polsce. Pierwsze wydanie Ksenofonta w druku po awiło się we Florenc i
w  r. (Juntina), drugie w Wenec i  (Aldina). W tym wieku po awiły się licz-
nie sze wydania i tłumaczenia łacińskie; mięǳy tłumaczami był Filip Melanchton, który
utrzymywał stosunki z Polakami, zwolennikami Lutra. Było nawet tłumaczenie łacińskie
Włocha, Franciszka Filelfo, które wyszło drukiem w Mediolanie na wiele lat przed wyda-
niem Ksenofonta w oryginale, mianowicie uż w  r. — Takich tłumaczeń było więce .
Istniały też tłumaczenia rękopiśmienne, starsze od Filelfowego, np. przekład Cyropedii
(De vita Cyri), którego dokonał we Florenc i Poggio w  r. Biblioteka Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie posiada ten rękopis (nr. )⁷². Pod koniec XVI w. (w r.
) wydał swó przekład Caselius, filolog halmstaǳki (w Brunszwiku), który utrzy-
mywał stosunki z Janem Zamoyskim. Toteż możliwe, że Ksenofont był w Polsce znany
uż w wieku złotym, a późnie także, zwłaszcza wśród różnowierców. Rzecz ta wymaga
zbadania, na razie ednak zda e się, że wpływ Ksenofonta u nas był barǳo mały.

Wpływ ten iǳie w trzech kierunkach: Ksenofont est albo źródłem naukowym dla
zagadnień historycznych i geograficznych, albo pisarzem filozoficzno-moralnym (ǳiała-
ącym głównie przez Cyropedię i ustęp ze Wspomnień o Sokratesie opowiada ący histo-
rię o Herkulesie na rozsta nych drogach), albo też pisarzem praktycznym, dla ziemiani-
na i żołnierza nieobo ętnym. Tak np. est Ksenofont źródłem dla geografii starożytne

⁷²Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie posiada ten rękopis (nr. ) — w innym rękopisie ()
est Tyrannus Xenophontis (Hieron) po łacinie, a w rkp.  na karcie  wspomina przepisywacz, że za mował
się filozofem Ksenofontem. [przypis tłumacza]
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i w XVI wieku dla Stry kowskiego, i w XIX dla Lelewela⁷³. Stry kowski czytał Kseno-
fonta w przekłaǳie łacińskim; cytu e Anabazę (Historia de reditu), Cyropedię (Institutio
Cyri) i nawet Hellenika (choć przy nich trochę bałamuci, bo poda e, że Lizander poraził
Alkibiadesa). Jeżeli spotykamy u Stry kowskiego powołanie się na Ksenofonta, musi-
my zważać, czy nie ma on na myśli książki pod tytułem Xenophon, liber de aequivocis⁷⁴.
Możliwe, że czytał ustępy z Hellenik Jan Karol Chodkiewicz. Wyraża się on raz w liście
słowami: „lepie w kąt powrócić, niż podniósłszy żagle, za ednym przeciwnym wiatrem
się cofać”⁷⁵. Obraz wzięty z żeglugi zawǳięczać może hetman lekturze mowy Kritiasa
z Hellenik⁷⁶. Istniały wypisy z Ksenofonta⁷⁷ i właśnie z Hellenik mowy Kritiasa i Tera-
menesa były przedrukowane. Poważnym źródłem est Ksenofont dla księǳa Franciszka
Paprockiego, autora książki pt. Wojny znaczniejsze…, w Wilnie . Paprocki da e Cy-
ropedii pierwszeństwo przed Herodotem nawet, bo Ksenofont dlań to „pilnie szy i nie-
płochy ǲie opis”. Przy opisie bitwy nad A gospotamo posługu e się Paprocki (lub ego
źródło) obok Ksenofonta także Plutarcha życiorysem Lizandra (i pewnie historią Dio-
dora z Sycylii). Zresztą znaleźć ślady wpływu wymienionych ǳieł Ksenofonta est barǳo
trudno. Tak np. trzeba by dopiero wykazywać zna omość Anabazy u Żółkiewskiego, bo
ani z listów, ani z opisu wo ny moskiewskie nie widać, żeby znał Wyprawę Cyrusa (co
przypuszcza Wacław Sobieski w opracowaniu Pamiętników o wojnie moskiewskiej⁷⁸).

Jeżeli Re w Żywocie pisze: „Bo nie piszą Cycero, Seneka, Plato, Eurypides, Sokrates,
Solon, Xenofon, Diogenes, albo oni inszy a sławni wielkich cnót i rozumów luǳie”, to
możemy być pewni, że Ksenofonta zna tylko ze słyszenia, nie czytał go nawet w przekła-
ǳie, wy ąwszy może Cyropedię lub wy ątki z nie , bo wspomina o Pantei⁷⁹. Natomiast
u innych powinniśmy oczekiwać zna omości przyna mnie Cyropedii, tak chwalone przez
Cycerona i znane pierwszym humanistom, którzy przybyli z Włoch do Polski. Zna ą,
zda e się, Kallimach, przybyły do Polski w  r., a więc przed drukiem przekładu Filelfa;
cytu e ą, czasem fałszywie rozumie ąc, autor ( akiś Włoch) traktatu humanistyczno-pe-
dagogicznego z  r., pt. O wychowaniu królewicza, który Elżbieta, matka Jagiello-
nów, posyła swemu synowi, Władysławowi, królowi Węgier i Czech, spoǳiewa ącemu
się przy ścia na świat syna i następcy tronu. Z późnie szych zna ą to ǳieło i cytu ą (tytuł
poda ą: Paedia Cyri) Łukasz Górnicki i Bartosz Paprocki (Pamięć nierządu w Polsce, przez
dwie fakcye uczynionego w r. , którego skutki co dalej to gorsze…, wydana ; przedru-
kowana pt. Bartosza Paprockiego Dwie broszury polityczne⁸⁰). Ksenofontowe opowiadanie
o tym, aki użytek robił Cyrus ze skarbów, streszcza dobrze kasztelan krakowski, książę
Jerzy Zbaraski⁸¹. Powołaniem się na Cyropedię popiera swe zasady pedagogiczne eszcze
Grzegorz Piramowicz⁸².

Ale więce niż Cyropedia znana est w Polsce historia o Herkulesie na rozsta nych
drogach, choć nie zawsze może pochoǳi wprost z Ksenofonta⁸³. Czasem pośredniczy
tu Cycero (De officis I ) lub akieś źródło średniowieczne. Tak np. Paweł z Krosna

⁷³i w XVI wieku dla Stryjkowskiego, i w XIX dla Lelewela— por. dr Adolf Bednarowski, Wybór z Pism
Ksenofonta, Książnica Atlas , str. XV. [przypis tłumacza]

⁷⁴Xenophon, liber de aequivocis — książkę pod tym tytułem, drukowaną w Witebsku , posiada Biblioteka
Raczyńskich. [przypis tłumacza]

⁷⁵Chodkiewicz (…) w liście słowami: „lepiej w kąt powrócić…” — Korespondencja J. K. Chodkiewicza, opracował
Chomętowski, Warszawa , str. . [przypis tłumacza]

⁷⁶Obraz wzięty z żeglugi zawǳięczać może (…) lekturze mowy Kritiasa z Hellenik — Hellenika II . [przypis
tłumacza]

⁷⁷Istniały wypisy z Ksenofonta — Xenophontis quae exstant opera… a Joanne Sambuco…, Basileae . Książkę
tę posiada Biblioteka Raczyńskich. [przypis tłumacza]

⁷⁸co przypuszcza Wacław Sobieski w opracowaniu Pamiętników o wojnie moskiewskiej — Biblioteka Narodowa,
seria I, nr , str. . [przypis tłumacza]

⁷⁹nie czytał go nawet w przekłaǳie, wyjąwszy może Cyropedię lub wyjątki z niej, bo wspomina o Pantei — Sinko,
Źródła w „Żywocie człowieka poczciwego” (Rozprawy filologiczne Akademii Umie ętności, , t. XXVIII), str.
. [przypis tłumacza]

⁸⁰przedrukowana pt. „Bartosza Paprockiego Dwie broszury polityczne” — Biblioteka Pisarzów Polskich, Aka-
demia Umie ętności, t. . [przypis tłumacza]

⁸¹Ksenofontowe opowiadanie (…) streszcza (…) książę Jerzy Zbaraski — Scriptores rerum Polonicarum, V,
str. . [przypis tłumacza]

⁸²Powołaniem się na Cyropedię popiera swe zasady pedagogiczne jeszcze Grzegorz Piramowicz — Mowy w To-
warzystwie do ksiąg elementarnych, Kraków , str. . [przypis tłumacza]

⁸³nie zawsze może pochoǳi wprost z Ksenofonta — z przedruków tekstu greckiego na ziemiach polskich za
czasów przedrozbiorowych znamy eden tylko: Herakles Prodikos, wydany ok. r.  w drukami Uniwersytetu
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(zm. około  r.), rozpoczyna ąc wykład i wy aśnienia Paradoksów Cycerona (nie na
Uniwersytecie Krakowskim), wzywa młoǳież do za mowania się filozofią, przytacza ąc
opowieść o Herkulesie na rozsta nych drogach, którą zaczyna słowami: Hercules ille, ut
est apud Socraticum Xenophontem, cum primum pubescere coepisset… Nie wiadomo, czy
czytał przekład Ksenofonta, czy cytu e z drugie ręki (mowa ta spoczywa w rękopisie
wrocławskim⁸⁴). W barǳo ciekawy sposób wyzyskał tę opowieść Jan Szczęsny Herburt,
i ǳiełko swe w rękopisie posłał Kasprowi Miaskowskiemu. Oto Herburt, wzięty do nie-
woli w bitwie pod Guzowem, musi sieǳieć w tarasie (w więzieniu); tu sta e przed nim
Fortuna⁸⁵, „pani, posiada ąca twarz coraz odmienną, teraz błyśnie oczyma, teraz tak za-
wrze oczy ako ślepa, a sama się ustawicznie chwie e, bo na akie ś gałce skrzydlate stoi
— u edne ręki palce złote a dłoń żelazna; u drugie przeciwnym obycza em. Szata zaś ze
czterech płatów złożona, dwa barǳo cudne, dwa barǳo szpetne… Pod szatą zaś hao-
wanie w te słowa: »śmiech, płacz, bogactwo, nęǳa, zwycięstwo, śmierć«”. Herburt zaraz
poznał, że to Fortuna. Ta robi mu wyrzuty, że w życiu nie e służył, tylko cnocie, „owe
stoickie babie sprośne , że szedł na oślep za oną babą, zamiast trzymać się zasad Fortuny,
które brzmią: „brać co się nawinie”, „rwać gǳie co możesz”, „myka Tomku, kiedy na
pomku”; twierǳi, że słusznie „pisorym o nieprzy aciółce napisał: »Fraszka cnota, powie-
ǳiał Brutus porażony«” (Treny Kochanowskiego), itd. Herkules (Herburt) usprawiedli-
wia swe postępowanie wychowaniem odebranym w domu roǳicielskim, naukami starca
ze Stagiry (Arystotelesa). Fortuna kończy przestrogą: „Zawiera ąc te nasze plotki, tak ci
powiadam, chceszli się mieć teraz dobrze, nie trzeba być cnotliwym: inacze eśli uczynisz,
mnie nie winu ”. Po te rozmowie Fortuna wypadła ako wicher na prędszy. — Kasper
Miaskowski odpowieǳiał na to wierszem pt. Herkules niecierpliwy, drukowanym w Zbio-
rze rythmów w Krakowie . Herburt zapraszał Miaskowskiego, by drukował w ego
drukarni w Dobromilu, i ten wiersz w  r. przedrukował, pt. Herkules słowieński (tym
Herkulesem — Herburt), by dać wzór, ak druk ma wyglądać. Ale następne wydanie
Miaskowskiego wyszło w Poznaniu  bez zastosowania poprawek Herburta. — ǲik-
szą formę przybrał ten motyw w ǳiełku: Herkules abo zdrowa Rada y wczesna przestroga
wspaniałey Słowiańskiej młoǳi. Przez Prokopa Wereszczakę, studenta akademiey krakow-
skie … (Kraków ). Gdy Bóg chciał całe plemię luǳkie za grzechy wytracić, błagali go
zatrwożeni niebianie o litość. Szczególnie Herkules znalazł posłuchanie życzliwe u Boga.
Przedstawia młoǳieży, co sam uczynił za żywota, zanim został do nieba wzięty, i uczy ą,
ak ma postępować w ego ślady, ćwiczyć się w cnotach i męstwie, garǳić sprośnością
i lenistwem. Macie owski zapewnia, że est to naśladowanie Herkulesa Miaskowskiego⁸⁶.
Co do tego autora, mimo że studiował w Krakowie, wątpliwe, czy czytał Ksenofonta.
W Krakowie wykładano Ksenofonta tylko raz, w  r.; wy aśniał go nie aki Valerianus
Pernus z Krakowa, magister i doktor filozofii, promowany w Paryżu. — Natomiast eśli
Simon Simonides da e skierowanemu do Tomasza Zamoyskiego wierszowi tytuł Hercules
Prodiceus, nie powinniśmy wątpić, że zna Ksenofonta w oryginale. — Należałoby zbadać,
czy w przedstawieniach szkolnych scenicznych w kolegiach ezuickich widać wpływ Kse-
nofonta, eśli spotykamy alegorię o Herkulesie na rozsta nych drogach (np. w kolegium
w Kaliszu, Hercules in bivio, , prozą). Jezuici wprawǳie uczą nieco po grecku, ale
Ksenofont do kanonu ich lektury nie należy. W każdym razie znał Ksenofonta (i to może
w oryginale) Macie Kazimierz Sarbiewski, ów sławny poeta, eśli można tak wnioskować
z rękopisu ego, zawiera ącego wypiski z wielu autorów klasycznych (m.in. i z Ksenofon-
ta), zachowanego w Krakowie, w Bibliotece Czartoryskich (nr. ). Na rękopisie inną
ręką zaznaczono, że to spisał własnoręcznie Sarbiewski⁸⁷.

Krakowskiego przez profesora ęzyka greckiego w krakowskie Szkole Główne , ks. Krzysztofa Idatte (°, k. nlb.
). [przypis tłumacza]

⁸⁴mowa ta spoczywa w rękopisie wrocławskim — zob. Archiwum dla historii literatury i oświaty, t. IX, str. .
[przypis tłumacza]

⁸⁵staje przed nim Fortuna… — przedrukowana ta gadka z Fortuną w Wiszniewskiego Historia literatury,
tom VII, str. . [przypis tłumacza]

⁸⁶Maciejowski zapewnia, że jest to naśladowanie „Herkulesa” Miaskowskiego — Piśmiennictwo, tom III, str. .
[przypis tłumacza]

⁸⁷Na rękopisie inną ręką zaznaczono, że to spisał własnoręcznie Sarbiewski — zob. wydanie Sarbiewskiego
w Stare Wsi , str. L, pod Memorabilia. [przypis tłumacza]
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Być może, że i Agesilaos był w Polsce znany. Piotr Boratyński na se mie piotrkowskim
 da e Zygmuntowi Augustowi za wzór Agesilaosa, który „dla dobra narodu w kondyc ą
sług się podał ako… pismo świadczy”⁸⁸. Pismo może nie oznacza Neposa⁸⁹.

W Uniwersytecie Krakowskim wykładano Ksenofonta tylko raz, ale w Zamościu we-
dług programu Jana Zamoyskiego brano w Akademii (ostateczny akt fundacy ny w 
r.) regularnie Ksenofontowy Ekonomik w oryginale, w związku z Arystotelesa nauką
o gospodarstwie. Pod wpływem Zamoyskiego w te połaci kra u cieszy się to ǳiełko
wielką powagą. I tak Piotr Myszkowski, starosta lubelski, pisząc w  r. instrukc ę dla
syna⁹⁰, każe go uczyć ekonomii na podstawie Arystotelesa i Ksenofonta. Na Ksenofoncie
pewnie spocznie większy nacisk, choć Arystoteles wymieniony na pierwszym mie scu,
bo poprzednio zastrzegł się pan starosta, by Arystotelesem syna nie przemęczać.

Nie ma oczywiście nic ǳiwnego, eśli spotykamy zna omość Ekonomiku u takiego
autora ak np. Jan Sekluc an (protestant), w książce Oeconomia albo Gospodarstwo (w
Królewcu ). W te Ekonomii, ak i w innych, wielką rolę odgrywa małżeństwo, ale
wpływ to nie Ksenofonta, lecz racze Pisma Świętego. Interes est głównie religĳny, na
kompozyc ę, na treść Ksenofont nie ma wpływu, i raz tylko est u Sekluc ana cytowany
(cytatów z Pisma est znacznie więce ), a mianowicie⁹¹: „Xenofon pisze w swe Ekonomji,
że niektóry król swego mędrca pilno pytał, akoby swego konia na lepie utuczyć miał;
na to mu ten to mędrzec odpowieǳiał, żeby k’temu nic lepszego nad pańskie oko nie
wieǳiał, to est, iżby pan żadnemu czeladnikowi nie wierzył, ale sam często konia doglą-
dał”. Jest to cytat z Ksenofonta Oeconomia ( koniec): król perski, otrzymawszy dobrego
konia, chciał go w krótkim czasie utuczyć. Pytał więc pewnego człowieka, zna ącego się
podobno na koniach, co konia na szybcie tuczy. Ten miał odpowieǳieć: oko pańskie.

I w XIX wieku znalazł Ekonomik swego wielbiciela: August Cieszkowski uważał go
za „prawǳiwy kle not naukowy, którego wartości dotąd nie dosyć uznano, prawie nawet
mało domyślano się”, i rozpoczął „rozprawę nad nim” w swe młodości, ale zamiaru nie
wykonał⁹².

W książeczkach z zakresu myślistwa i hodowli koni wpływu Ksenofonta nie wiǳimy,
a czasem nawet nie dostrzegamy zna omości tego autora. Tak np. Jan Ostroróg, wo e-
woda poznański, autor książki pt. Myślistwo z ogary (Kraków ,  itd., aż do ),
rzeczowo barǳo instruktywny, Ksenofonta nie zna wcale, bo tam, gǳie się w poglądach
różni, nie polemizu e i w ogóle żadnego ze starożytnych nie cytu e. Jaka szkoda, że nikt
w złotym wieku drobnych pisemek Ksenofonta nie przełożył! Głodne takich utworów
społeczeństwo byłoby wǳięcznie tę pracę rozchwytało. Ostroroga uwagi, zanim e dru-
kiem wydał, chętnie przepisywano. Tak samo ak książeczka O polowaniu, byłyby znalazły
chętnych czytelników rozprawy O jeźǳie konnej i Przewodnik dla dowódcy jazdy, ale i one
nie znalazły nikogo, kto by e na pożytek i przy emność ogółu szlacheckiego spolszczył.

I tych rozprawek wpływ est mały. Dorohosta skiego Krzysztofa, marszałka wielkiego
litewskiego (który, kształcony w Strassburgu, pewnie umiał po grecku, a przyna mnie
czytał Ksenofonta w przekłaǳie), ǳiełko Hippica, to jest Księga o koniach, potrzebna i kro-
tochwilna młodości zabawa (Kraków ) pod względem układu i dyspozyc i nie stoi
na wysokości Ksenofonta, ale rzeczowy e poziom barǳo wysoki; autor zna nowożyt-
ną (włoską) literaturę przedmiotu i ilustru e swe wywody drzeworytami. Wykształce-
nie w klasycznych autorach ogromne; na częście może cytowany Wergiliusz (Georgica),
z własnym, wcale zgrabnym przekładem. Ksenofont na układ rzeczy nie wywarł wpły-
wu, ale autor zna go i nawet raz cytu e⁹³ gdy mówi o sta ni, „w które za na przednie szą

⁸⁸dla dobra narodu w kondycją sług się podał jako… pismo świadczy — Scriptores Rerum Polonicarum, I, .
[przypis tłumacza]

⁸⁹Nepos, Korneliusz (ok. – p.n.e.) — rzymski historyk, przy aciel i biograf Cycerona; ego edyne za-
chowane ǳieło to O wybitnych mężach, zawiera ące biografie wielu wybitnych postaci historycznych. [przypis
edytorski]

⁹⁰pisząc w  r. instrukcję dla syna— treścią i ęzykiem przypomina ona plan nauki Zamoyskiego; instrukc a
pisana po łacinie; zob. Archiwum do ǳiejów literatury i oświaty w Polsce, tom XIV, str.  i n. i str. . [przypis
tłumacza]

⁹¹raz tylko jest u Seklucjana cytowany (…) a mianowicie — wydanie Celichowskiego w Bibliotece Pisarzów
Polskich, nr , str. . [przypis tłumacza]

⁹²rozpoczął „rozprawę nad nim” w swej młodości, ale zamiaru nie wykonał — w liście do tłumacza Ekonomiku,
Bronikowskiego; zobacz u tegoż wstęp, str. IV. [przypis tłumacza]

⁹³autor zna go i nawet raz cytuje — wyd. Turowskiego, Kraków , str. . [przypis tłumacza]
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okoliczność, wybadywacz subtelny Xenophon, a miłośnik rzeczy wszytkich ochędożnych,
pożąda ąc mieć puklerz argolicki, zbro ę attycką, hełm robotą wymyślną beotycką i konia
epida ryckiego, pisze in Hippico et Hipparcho w księgach przynależących hetmanom, ry-
cerskim luǳiom i mistrzom końskim, mieć chce, aby sta nia ako na bliże oka pańskiego
zbudowana była, dla częstego koni oglądywania i nawieǳania”. Coś tu pobałamucone:
o sta ni mówi to Ksenofont w Hippice IV, , o hełmie beockim XII, , ale o reszcie szcze-
gółów nie ma tam wzmianki (ani w Hipparchiku).

Przekłady na język polski. Wiek złoty ni wieki następne w Polsce nie zdobyły się na
przekład Ksenofonta na ęzyk łaciński lub polski. A i w XIX w. niewielu znalazł tłumaczy.
Posiadamy następu ące zupełne przekłady ego pism:

Słowo o wyprawie wojennej Cyrusa, po grecku Anabazys, przełożył C. C. Mrongovius,
Gdańsk, bez r. w. — Anabaza (Wyprawa Cyrusa), przełożył i opracował dr Artur Ra-
paport, z wstępem prof. St. Witkowskiego, Kraków  (Biblioteka Narodowa, seria II,
nr ). ⁹⁴

Ekonomik przełożył Antoni Bronikowski, Poznań .
O dochodach Atheńskich, przełożył Antoni Bronikowski („Czas”, Dodatek miesięczny,

tom XI, rok III, Kraków , str. –).
Cynegetyk czyli Łowiectwo, „przekładał z greckiego i ofiarował na gwiazdkę r. P. ,

druhowi, myśliwemu i współmiłośnikowi literatury helleńskie , Luc anowi Siemieńskie-
mu” Antoni Bronikowski ⁹⁵ („Czas”, Dodatek miesięczny, tom XVII, rok V. Kraków ,
str. –).

Tenże Bronikowski przełożył: Hippika i Hipparch czyli Jazda konna i Naczelnik jaz-
dy, Ostrów , i Wspomnienia o Sokratesie (Ostrów i Wrocław ). — Memorabilia
są tłumaczone po raz drugi: Wspomnienia o Sokratesie przełożył z greckiego Emilian Ko-
nopczyński (Biblioteka filozoficzna, pod redakc ą Henryka Struvego, Warszawa . Kasa
im. Mianowskiego).

Nieautentyczny Ustrój ateński przełożył Józef Wierzbicki (Rzecz o ustawie ateńskiej,
przypisywana Xenofontowi, Nowy Sącz ).

Przekład Konopczyńskiego est gładki, przekłady Bronikowskiego wprawǳie dosłow-
ne, ale ciężkie i bez pomocy greckiego oryginału niezrozumiałe. Za na lepszy uważa ks.
Pawlicki Ekonomik, ale naszym zdaniem na lepie udały się mu O dochodach i Cynegetyk,
potem dopiero Hippika; te czyta ą się wcale gładko. Hippika i Hipparch poświęcone są
hrabiemu Augustowi Cieszkowskiemu. Ze słów tłumacza we wstępie widać, że głęboko
odczuwał obo ętność społeczeństwa dla Ksenofonta i dla przekładów w ogóle.

Na lepsze i na nowsze opracowanie Ksenofonta przynosi prof. Stanisław Witkowski we
wstępie do przekładu Anabazy ( . w., Biblioteka Narodowa, seria II, nr ). Rozwĳa on
swe myśli szerze w II tomie ǳieła pt. Historiografia grecka (Kraków , str. –).

Piękny, ale w duchu dawnych poglądów est ustęp o Ksenofoncie w ks. Stefana Paw-
lickiego Historii filozofii greckiej (t. II, Kraków ).

Na lepsze na razie teksty zna du ą się w lipskich wydaniach Teubnera: Scripta minora fasc.
I (ed. Thalheim); Institutio Cyri (Hug); Commentarii (Gilbert); Historia Graeca (Keller).
Również dobre są oksforǳkie wydania Marchanta.

Wydania ob aśnione u Teubnera w Lipsku: Agesilaos (erklärt v. Güthling); Kyropädie
(Breitenbach-Büchsenschütz); Griechische Geschichte (Büchsenschütz); Memorabilien (R.
Kühner). U Weidmanna w Berlinie: Kyropädie (Hertlein-Nitsche); Hellenika (Breiten-
bach); Memorabilien (Breitenbach-Mücke).

⁹⁴z przekładów… Anabaza — O wyprawie Cyrusa Młodszego ks. I, przełożył ks. Józef Gacki, . [przypis
tłumacza]

⁹⁵O dochodach Atheńskich, przełożył Antoni Bronikowski (…)Cynegetyk czyli Łowiectwo…— tych obu pisemek
nie wymienia Estreicher w Bibliografii pod „Xenofon”. Zwrócił mi na nie uwagę dr Adolf Bednarowski. [przypis
tłumacza]
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SYMPOZJON
I. Moim zdaniem nie tylko poważne czynności luǳi znakomitych zasługu ą na pamięć,
lecz także i ich zachowanie się podczas zabawy. Do tego przekonania doprowaǳiło mnie
zdarzenie, którego sam byłem naocznym świadkiem, i chciałbym e przedstawić. Miano-
wicie odbywały się wyścigi konne w czasie Wielkich Panatena ów⁹⁶ i Kallias⁹⁷, syn Hip-
ponika, wprowaǳił na widownię mięǳy publiczność młodocianego Autolika⁹⁸, którego
właśnie był wielbicielem; Autolikos poprzednio odniósł zwycięstwo w pankrationie⁹⁹.
Gdy się wyścigi skończyły, zabierał się Kallias do ode ścia z Autolikiem i ego o cem do
domu w Pireusie¹⁰⁰, a towarzyszył mu także i Nikerat¹⁰¹. Spostrzegłszy zaś razem sto-
ących Sokratesa, Krytobula, Hermogenesa¹⁰², Antystenesa¹⁰³ i Charmidesa¹⁰⁴, polecił
komuś odprowaǳić Autolika wraz z towarzyszami, sam natomiast przystąpił do otacza-
ących Sokratesa i powieǳiał:

— Doskonale się złożyło, że was spotykam, albowiem zamierzam ugościć Autolika
i ego o ca. Myślę więc, że dla mnie wystawność me uczty większym za aśniałaby prze-
pychem, eśliby me izbie dodali blasku racze luǳie tak pięknem wewnętrznym zdobni
ak wy niż strategowie¹⁰⁵, rotmistrze lub inni właǳy łakomi dygnitarze.

A na to Sokrates rzekł:
— Że ty też zawsze żartu esz z nas i z góry patrzysz na nas, samouków nie ako w ǳie-

ǳinie filozofii, co własną pracą mozolą się nad zdobyciem mądrości, podczas gdy ty za
nią grube Protagorasowi¹⁰⁶ zapłaciłeś pieniąǳe¹⁰⁷, i Gorgiaszowi¹⁰⁸, i Prodykosowi¹⁰⁹,
i wielu innym.

A Kallias:

⁹⁶Panatenaje — Panatena e, na świetnie szą uroczystość ateńską miał ustanowić Tezeusz na pamiątkę doko-
nanego przez siebie z ednoczenia państewek Attyki w edno państwo ateńskie. Odnowił ą Pizystrat i wpro-
waǳił igrzyska (agony) muzyczne; niebawem dołączyły się gimniczne i hippiczne (wyścigi). Igrzyska odbywały
się pierwszego dnia świąt, t .  dnia miesiąca Hekatombaion ( czerwca –  lipca; pierwszy miesiąc roku
attyckiego). Głównym punktem uroczystości (dnia następnego) była proces a z Kerame ku (Rynek garncarski,
północno-zachodnia część Aten) do Propylei na Akropolis, gǳie ofiarowano Atenie wspaniałą szatę (peplos).
Następowały hekatomby z krów i uczty. Co cztery lata odbywały się tzw. Wielkie Panatena e, ze szczególną
wspaniałością. [przypis tłumacza]

⁹⁷Kallias — prawnuk Miltiadesa, pasierb Peryklesa, strwonił rozrzutnym życiem ogromny ma ątek. W 
r., w wo nie korynckie , był strategiem, w  posłował do Sparty. [przypis tłumacza]

⁹⁸Autolikos — zginął za trzyǳiestu tyranów. [przypis tłumacza]
⁹⁹pankration — „wszechmocowanie się”; kombinac a mocowania się z szermierką na pięści. [przypis tłuma-

cza]
¹⁰⁰Pireus — na większy port Aten. [przypis tłumacza]
¹⁰¹Nikerat — syn Nikiasza, woǳa i męża stanu, twórcy poko u z r. , kończącego pierwszy ǳiesięcioletni

okres wo ny peloponeskie . Trzyǳiestu tyranów skazało Nikerata na śmierć, by móc skonfiskować ego ma ątek.
[przypis tłumacza]

¹⁰²Hermogenes — brat Kalliasa, ubogi, gdyż spadek po o cu (zginął w  w bitwie pod Delion) otrzymał
Kallias. [przypis tłumacza]

¹⁰³Antystenes — uczeń Sokratesa, założyciel szkoły cyników. [przypis tłumacza]
¹⁰⁴Charmides — sławny z piękności, młodszy brat matki Platona, brat stry eczny Kritiasa, z którym padł pod

Munichią (port Aten) w obronie trzyǳiestu tyranów. [przypis tłumacza]
¹⁰⁵strategowie — od r.  wybierano corocznie w Atenach  strategów (woǳów), co miesiąca wymagane

było dla nich „wotum zaufania”. Kierowali oni poborem wo skowym, sprawowali dowóǳtwo nad armią i flotą,
strzegli karności wo skowe . Mieli też znaczenie polityczne: stawiali wnioski przed Radą i przed Zgromaǳeniem
ludowym (zwłaszcza w sprawie środków pieniężnych na wo nę), zawierali układy, podpisywali pokó , zdawali
Raǳie sprawę, wprowaǳali przed Radę posłów państw obcych, pobierali daniny na rzecz Związku Morskiego.
[przypis tłumacza]

¹⁰⁶Protagoras z Abdery ( ońskie kolonii w Trac i) — na starszy i na sławnie szy sofista. Głosił, że nie ma
przedmiotowe prawdy, „człowiek est miarą wszystkich rzeczy”; co do bogów był sceptykiem. W  r. ako
-letni starzec oskarżony o bezbożność, umknął z Aten, ale w droǳe do Sycylii utonął podczas burzy morskie .
[przypis tłumacza]

¹⁰⁷mozolą się nad zdobyciem mądrości, podczas gdy ty za nią grube (…) zapłaciłeś pieniąǳe — Kallias wydał na
sofistów „więce niż wszyscy inni Ateńczycy razem” [Platon, Obrona Sokratesa]. Honorarium wynosiło około
 anków, ale u sławnie szych, np. Protagorasa, dochoǳiło do  anków. [przypis tłumacza]

¹⁰⁸Gorgiasz z Leontinoj (na Sycylii) — twórca prozy artystyczne , retor i sofista, naucza ący, że „niczego nie
ma, a gdyby było, tobyśmy tego nie poznali, gdybyśmy poznali, nie moglibyśmy o tym drugiemu powieǳieć”.
W r.  posłował ze swego miasta do Aten. [przypis tłumacza]

¹⁰⁹Prodykos z Keos (wyspy sąsiadu ące z Attyką) — zastanawiał się nad różnicą słów pokrewnego znaczenia
(synonimów), np. wróg: nieprzy aciel; autor opowieści o Herkulesie na rozstajnych drogach. [przypis tłumacza]
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— Prawda — rzecze — przedtem taiłem się przed wami ze swą mądrością, choć
miałem nie edno do powieǳenia, ale teraz, eśli bęǳiecie u mnie, na co liczę z pewnością,
pokażę wam, com wart.

Sokrates i ego towarzysze zrazu, ǳięku ąc za zaproszenie, ak to wypadało, nie obie- Uczta, Obycza e
cywali, że przy dą na ucztę; ale kiedy było widoczne, iż barǳo wziąłby to sobie do serca,
gdyby odmówili, poszli z nim razem.

Następnie wszyscy goście weszli do ego domu, edni skropieni ole kami, którymi się
namaścili po uprzednich ćwiczeniach gimnastycznych, inni także wykąpani.

Otóż Autolikos usiadł obok o ca, inni usadowili się ak wypadało. I wnet każdy, kto Piękno
by tylko zwrócił uwagę na to, co się ǳiało, musiał przy ść do przekonania, że piękność
est z natury rzeczy czymś królewskim, zwłaszcza gdy się łączy u kogoś z wstydliwością
i skromnym zachowaniem, tak ak wtedy u Autolika. Podobnie ak światło, co się wśród
nocy pokaże, ściąga na siebie oczy wszystkich, tak też wtedy piękność Autolika pociągała
ku sobie z początku wzrok wszystkich, a potem uż nie było nikogo z patrzących, na
którego nie wywierałby głębokiego wrażenia. Poczęli coraz więce milknąć, a niektórzy
swą zewnętrzną postawą dawali w pewne mierze do zrozumienia, co się w ich duszy
ǳie e.

W ogóle, ak się zda e, warto patrzeć na każdego, w kogo akiś bóg wstąpi. Ale
u takich oczy prze mu ą grozą, głos ich buǳi lęk, a ruchy, ak powiada ą, są znacznie
gwałtownie sze. Tylko u tych, w których wstąpi pełen skromności Eros¹¹⁰, aśnie ą oczy
życzliwszym blaskiem, głos brzmi łagodnie , a zewnętrzne zachowanie się nabiera cech
szlachetnie szych. Tak też ǳięki Erosowi było wtedy i z Kalliasem, i ściągał na siebie
zasłużoną uwagę tych, co byli wta emniczeni w misteria tego boga.

Ucztowali więc wśród głębokiego milczenia, akby im to akaś wyższa moc nakazała.
Wtem wesołek Filip, zakołatawszy w drzwi, kazał odźwiernemu ozna mić, kim est i dla-
czego chce, aby go wpuszczono; powieǳiał, że przychoǳi na zupełnie zaopatrzony we
wszystko, czego tylko potrzeba do ucztowania na cuǳy koszt, a chłopaka¹¹¹ ego gnie-
cie duży ciężar, gdyż dźwiga wielkie „nic” i nie adł ǳiś eszcze śniadania. Otóż Kallias,
usłyszawszy to, rzekł:

— Ale przecież, panowie, byłoby to brzydko pożałować mu dachu; niech więc we ǳie.
Równocześnie rzucił okiem na Autolika, widocznie chcąc zauważyć, ak mu się po-

dobał żart wesołka. Ten zaś, stanąwszy w izbie przeznaczone dla mężczyzn¹¹², w które
właśnie uczta się odbywała, przemówił:

— Że estem wesołkiem, o tym wiecie wszyscy, a przyszedłem ochotnie w tym prze-
konaniu, iż większą buǳi wesołość przy ście na ucztę bez zaproszenia, aniżeli eśli się
przy ǳie zaproszonym.

— Siada więc — powieǳiał Kallias — bo ak wiǳisz, wszyscy obecni są pełni po-
wagi, wesołości natomiast, być może, nieco im braknie.

W czasie uczty wnet Filip usiłował coś wesołego powieǳieć, aby przecie spełnić ten
cel, dla którego go za każdym razem na uczty zapraszano. Ale kiedy nie udało mu się
wywołać wesołości, widać było, że się martwi. Za chwilę znowu chciał coś wesołego po-
wieǳieć, ale kiedy i tym razem nie zaśmiali się z ego dowcipu, przestał nagle eść i oparł
się o wezgłowie, zasłoniwszy sobie oblicze.

— A cóż to takiego, Filipie? — spytał Kallias. — Ból cię zd ął akiś, czy co?
— O , na Zeusa¹¹³, Kalliasie, i to wielki — odpowieǳiał. — Bo kiedy śmiech zniknął

spośród luǳi, nie mam uż co robić. Przedtem bowiem zapraszano mnie na uczty, bym
bawił gości, rozśmiesza ąc ich moimi dowcipami, a teraz po cóż mnie ktoś zaprosi? Bo
poważnym nie mógłbym się stać, pręǳe może nieśmiertelnym, a przecie w naǳiei, że
odpłacę się wza emnym zaproszeniem, nikt mnie nie zaprosi, gdyż wszyscy wieǳą, że
w ogóle nawet nie est w zwycza u do mego domu przynosić coś do eǳenia.

¹¹⁰Eros (mit. gr.) — bóg miłości. [przypis tłumacza]
¹¹¹chłopak — tu: niewolnik. [przypis tłumacza]
¹¹²w izbie przeznaczonej dla mężczyzn — w domu greckim mieszkanie dla kobiet było odǳielone; niewieście

poko e były na piętrze, nad salą męską, lub w parterze. [przypis tłumacza]
¹¹³Zeus (mit. gr.) — na ważnie szy spośród bogów olimpĳskich; bóg nieba i ziemi, władał piorunami. [przypis

edytorski]
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Mówiąc te słowa, równocześnie otarł głośno nos i po głosie ego było wyraźnie poznać,
że płacze. Więc wszyscy zaczęli go pocieszać, że znowu śmiać się będą kiedyś, innym
razem, i prosili, by adł, Krytobulos zaś nawet roześmiał się głośno z ego biadania. A gdy
ten usłyszał śmiech, odsłonił się i nakazawszy swe duszy, by dobre była otuchy, bo nie
zbraknie na przyszłość uczt, zabrał się na nowo do eǳenia.

II. Kiedy usunięto stoły i kiedy po wylaniu bogom wina na ofiarę i odśpiewaniu peanu Uczta, Obycza e
mieli pić¹¹⁴, przyszedł do nich akiś Syrakuzańczyk z dobrą fletnistką i tancerką, z takich,
co to różne ǳiwne sztuki pokazu ą¹¹⁵, i z ładnym chłopakiem, który doskonale grał na
cytrze i tańczył. Otóż Syrakuzańczyk pokazywał tę ich sztukę akby na przedstawieniu
kuglarskim i brał za to pieniąǳe. Skoro¹¹⁶ im fletnistka zagrała na flecie, a chłopak na
cytrze i obo e dostatecznie, ak się zdawało, zabawili gości, zaczął Sokrates:

— Na Zeusa, Kalliasie, znakomicie nas raczysz, gdyż nie tylko zastawiłeś przed nami
ucztę wyższą ponad wszelkie pochwały, ale i starasz się o rozkosz dla wzroku i słuchu.

A ten na to:
— To może eszcze ktoś nam pachnidła przyniesie, abyśmy się i miłą wonią raczyli.
— Nigdy w świecie — rzekł Sokrates. — Bo ak inna szata est piękna dla mężczyzny, Kobieta, Mężczyzna,

Zapacha inna dla kobiety, tak też i woń inna przystoi mężczyźnie, a inna kobiecie. Albowiem
żaden mężczyzna nie naciera się pachnidłami ze względu na drugiego męża; kobiety zaś,
a zwłaszcza młode mężatki, ak na przykład żona naszego Nikerata i Krytobula — po co
one właściwie tych pachnideł potrzebu ą? Przecież i tak pachną. Tymczasem woń oliwy,
którą się nacieramy w sali gimnastyczne , est dla kobiet znacznie milsza niż woń pach-
nideł, a e brak est znacznie przykrze szy. Namaściwszy się pachnidłami, w te że chwili
i wolny, i niewolnik ednakowo wonie ą. Woń zaś pochoǳąca z trudów wolnego czło-
wieka¹¹⁷ wymaga przede wszystkim za ęć szlachetnych¹¹⁸, i to przez długi czas, eżeli ma
być miła i godna wolno uroǳonego.

A Lykon¹¹⁹ powieǳiał:
— To może dobre dla młodych, ale aka woń przystoi nam, którzy się uż nie gim-

nastyku emy?
— Szlachectwa duszy, na Zeusa — odrzekł Sokrates.
— A skąd by można wziąć coś takiego do nacierania?
— Na Zeusa, z pewnością nie od kramarzy handlu ących ole kami.
— Ale skąd?
— Otóż Teognis¹²⁰ — rzekł Sokrates — powiada:

Z dobrym przesta ąc, sam dobrym się staniesz, a eśli ze złymi
Złączysz się, spaczysz wnet ten nawet rozum, co masz.

Na to Lykon:
— Słyszysz to, synu?
— O na Zeusa — odpowieǳiał Sokrates — i trzyma się tego. Przyna mnie , gdy

chciał odnieść zwycięstwo w pankrationie. Teraz znowu bęǳie przestawał z tym, kogo po
rozwaǳe z tobą uzna za na zdolnie szego do uszlachetniania duszy.

¹¹⁴Kiedy usunięto stoły i kiedy po wylaniu bogom wina na ofiarę i odśpiewaniu peanu mieli pić — uczta ǳieli się
na dwie części: wieczerzę (Grecy spożywa ą główny posiłek, odpowiada ący naszemu obiadowi, około zachodu
słońca) i pĳatykę (sympoz on). Po skończeniu eǳenia usuwa się stoły, wylewa się bogom libac ę i śpiewa się
pean (pieśń na cześć boga, zwykle Apollina). [przypis tłumacza]

¹¹⁵tancerką, z takich, co to różne ǳiwne sztuki pokazują — karkołomne sztuki kuglarskie pokazywały w Grec i
kobiety. Sycylia była u Greków-rodaków na Wschoǳie więce znana ze zręczności kuglarzy aniżeli ze swe
literackie twórczości (komedia: farsa) i naukowe (filozofia, medycyna). [przypis tłumacza]

¹¹⁶skoro (daw.) — gdy tylko, kiedy. [przypis edytorski]
¹¹⁷z trudów wolnego człowieka — t . z zapasów na igrzyskach. [przypis tłumacza]
¹¹⁸zajęć szlachetnych — t . trenowania się i oddawania się ćwiczeniom gimnastycznym. [przypis tłumacza]
¹¹⁹Lykon — o ciec Autolika; należał późnie do oskarżycieli Sokratesa, być może rozgoryczony stratą syna,

którego zabili Spartanie stanowiący garnizon dla obrony trzyǳiestu tyranów; przecież na energicznie szy z nich
Kritias uchoǳił za ucznia i przy aciela Sokratesa. [przypis tłumacza]

¹²⁰Teognis z Megary (na Istmie Korynckim) — poeta z VI wieku, oǳwierciedla w swych pieśniach ówczesne
walki szlachty z ludem. Wygnany z o czyzny, zwieǳił wiele świata. Zachował się zbiór ego sentenc i, skiero-
wanych głównie do ukochanego przezeń młoǳieńca, Kirnosa. Wiele w tym zbiorku nieautentycznych wierszy.
Przez filozofów, a zwłaszcza sofistów, dla swych sentenc i często cytowany. [przypis tłumacza]
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Wtedy to wielu zaczęło mówić, i ktoś z nich powieǳiał: „Gǳież zna ǳie nauczyciela
takie rzeczy?”. Ktoś inny odezwał się, że tego nawet nie można uczyć, a eszcze inny, że
tego można się nauczyć tak samo, ak czegoś innego.

Na to Sokrates:
— W takim razie, kiedy to est sporne, odłóżmy to na kiedy inǳie ¹²¹, a teraz zała-

twmy sprawy bieżące. Wiǳę bowiem, że tancerka stoi w pogotowiu i ktoś e przynosi
obręcze.

W te chwili druga ǳiewczyna zaczęła grać e na flecie, a ktoś, kto stał obok tancerki, Taniec
podawał e obręcze, edną po drugie , aż do dwunastu. Ona zaś brała e i w tańcu rzucała
wirowym ruchem do góry, oblicza ąc, ak wysoko musi rzucić, by e do taktu chwytać.

Wtedy Sokrates zauważył:
— Z wielu przykładów, a także z tego, co ta ǳiewczyna robi, wynika, że wroǳone Kobieta, Małżeństwo

zdolności kobiety niczym nie są niższe od męskich, brak e tylko większe siły. Toteż kto
z was ma żonę, niech ą z pełną wiarą w skutek uczy wszelakie wieǳy, akie by tylko
sobie dla swe małżonki życzył.

Na to Antystenes:
— To czemuż, Sokratesie, kiedy esteś tego zdania, nie wychowu esz Ksantypy¹²², lecz

ży esz z kobietą na nieznośnie szą z wszystkich, akie tylko są i — spoǳiewam się — akie
były i będą.

— Bo wiǳę — odpowieǳiał Sokrates — że i u eżdżacze nie na potulnie sze konie
nabywa ą, lecz ogniste rumaki, w przekonaniu, iż eśli te potrafią u arzmić, to innymi
posługiwać się będą z łatwością. Tak i a, chcąc żyć w towarzystwie luǳkim, taką sobie
wziąłem żonę w te myśli, że eśli z nią wytrzymam, to uż z wszystkimi ludźmi bez
na mnie sze trudności będę mógł przestawać.

I zdawało się, że w sedno trafił tymi słowami.
Następnie przyniesiono koło, gęsto w obwoǳie na eżone mieczami. Tancerka sko-

czyła do środka i wyskoczyła, za każdym razem wywraca ąc koziołka, tak że wiǳowie byli
w obawie, by się e coś nie stało, ale ona odważnie to robiła i z poczuciem zupełnego
bezpieczeństwa.

Sokrates, zwróciwszy się do Antystenesa, powieǳiał:
— Spoǳiewam się, że przyna mnie ci, co patrzą na to widowisko, nie będą zaprze-

czali, że odwagi można nauczyć¹²³, kiedy ta ǳiewczyna, choć est kobietą, tak śmiało
rzuca się na miecze.

— Czyż — odrzekł Antystenes — nie byłoby na lepie dla tego Syrakuzańczyka po-
kazać obywatelom swą tancerkę i zapowieǳieć, że za dobrą zapłatę swą nauką wszystkich
Ateńczyków doprowaǳi do tego, że odważnie wprost na groty włóczni pó dą¹²⁴?

A Filip:
— Na Zeusa, a doprawdy z całą przy emnością przypatrywałbym się, akby to uczył

się wywracać koziołki wśród mieczy Pe zander¹²⁵, ten głośny mówca i mąż stanu, co ǳisia
w pole na bó iść nie chce, gdyż nie może patrzeć na ostrze włóczni.

Teraz chłopak rozpoczął taniec. A Sokrates rzekł: Taniec
— Wiǳieliście, ak ten ładny chłopak, wykonu ąc figury tańca, wyda e się eszcze

ładnie szy niż podczas spoczynku.
¹²¹kiedy to jest sporne, odłóżmy to na kiedy inǳiej — Sokrates sam est zdania, że cnoty można się nauczyć, ale

uważa, że teraz nie pora na udowadnianie tego. [przypis tłumacza]
¹²²Ksantypa — żona Sokratesa, niesłusznie ednak zniesławiona. Anegdoty o nie wymyślono na podstawie

tego ustępu u Ksenofonta, dla zilustrowania Sokratesowe cnoty panowania nad sobą. Uprze ma dla filozofa,
niedba ącego o zarobek na utrzymanie roǳiny, pewnie nie była, i ǳiwić się temu nie można. [przypis tłumacza]

¹²³przynajmniej ci, co patrzą na to widowisko, nie będą zaprzeczali, że odwagi można nauczyć — Sokrates
z upodobaniem wraca do swe myśli, że cnoty można nauczyć, odwaga bowiem est cnotą. Tuta dowoǳi tego
przykład, zresztą Sokrates wyprowaǳa swe przekonanie z określenia cnoty ako wieǳy, a wieǳy można się
nauczyć. [przypis tłumacza]

¹²⁴wszystkich Ateńczyków doprowaǳi do tego, że odważnie wprost na groty włóczni pójdą — taki przymiot est
zawsze potrzebny, pokó panu e wy ątkowo i niedługo. I teraz, choć ǳięki Nikiaszowi pokó nastał od kilku
miesięcy, groźbę nowego wybuchu czu e się w powietrzu. Rzeczywiście, w  r. następu e wyprawa sycylĳska,
drugi okres wo ny peloponeskie . [przypis tłumacza]

¹²⁵Pejzander z Acharnaj (na ludnie sze gminy attyckie ) — przedmiot szyderstw i docinków komedii, która
kpiła z ego przekupności i tchórzostwa. W  r. był sęǳią śledczym w procesie hermokopidów (o połamanie
posągów Hermesa), w  brał uǳiał w zamachu stanu ma ącym na celu obalenie demokrac i i należał do
oligarchiczne Rady Czterystu. Po upadku Czterystu uciekł do Sparty. [przypis tłumacza]
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— Zda e się, że ty chwalisz nauczyciela tańców — rzekł na to Charmides.
— Tak, na Zeusa — powieǳiał Sokrates — albowiem eszcze coś zauważyłem, mia-

nowicie, iż podczas tańca żadna część ciała nie była bezczynna, lecz równocześnie szy a,
nogi i ręce były w ruchu; tak właśnie powinien tańczyć ten, co chce mieć na przyszłość
pięknie szą postawę ciała. Co do mnie, to wielką miałbym ochotę, Syrakuzańczyku, na-
uczyć się tych figur od ciebie.

— A cóż ci z tego przy ǳie? — spytał tenże.
— Tańczyć będę, na Zeusa.
Wtedy wszyscy rozśmiali się. A Sokrates z obliczem zupełnie poważnym rzekł:
— Śmie ecie się ze mnie? Czy może dlatego, że chcę ǳięki takim ćwiczeniom być Taniec

zdrowszy, mieć lepszy apetyt i przy emnie szy sen? Czy dlatego, że pragnę takich ćwi-
czeń, w których całe ciało, równocześnie pracu ąc, zachowu e równowagę w rozwo u,
gdy tymczasem szybkobiegacze grubie ą w nogach, a w barkach marnie ą, a szermierze
na kułaki¹²⁶ dosta ą grube barki, a nogi cienkie? A może z tego się śmie ecie, że nie
trzeba mi bęǳie szukać towarzysza do ćwiczeń ani w mym wieku rozǳiewać się przed
tłumem, lecz że mi wystarczy komnata, w które siedem sof się mieści¹²⁷, tak ak temu
chłopakowi wystarczyła, by się porządnie spocić, że w zimie będę się ćwiczyć w domu,
a znowu w czasie skwaru w cieniu? A może to w was śmiech buǳi, że chcę brzuch mó ,
nad miarę rozrosły, przywieść do skromnie szych rozmiarów? Chyba nie wiecie, że ten
oto Charmides niedawno zastał mnie raniutko tańczącego.

— Na Zeusa — potwierǳił Charmides — i z początku zląkłem się, czyś nie oszalał.
Ale gdy usłyszałem od ciebie coś podobnego ak teraz, sam, przyszedłszy do domu… nie
tańczyłem, bom się tego nigdy nie uczył, ale przyna mnie gestykulowałem; to bowiem
umiałem.

— Na Zeusa — odezwał się Filip — ak to widać, masz nogi i barki w takie rów-
nowaǳe, że nawet przed komisarzem targowym¹²⁸ wyszedłbyś bezkarnie, eślibyś obie
połowy ciała, nie ako dwa bochenki chleba, kazał odważyć i porównać górną i dolną
w stosunku do siebie.

A wtedy Kallias:
— Zawoła i mnie także, Sokratesie, kiedy bęǳiesz chciał uczyć się tańczyć, bym

mógł stawać z tobą do pary i razem się uczyć.
— W takim razie — rzekł Filip — niechże i mnie zagra na flecie, bo i a chcę tańczyć. Taniec
Wstał i po kolei naśladował taniec chłopca i ǳiewczyny. A ponieważ przedtem chwa-

lono chłopca, że w figurach tańca wydawał się ładnie szy eszcze, niż był w istocie, starał
się teraz ze swe strony, by każda część ciała, którą ruszy, wyglądała znacznie śmiesznie
niż w rzeczywistości. A ponieważ ǳiewczyna, wygina ąc się wstecz, naśladowała koła,
ów tak samo… pochyla ąc się wprzód, usiłował naśladować koła. Wreszcie, ponieważ
chwalono chłopca za to, że w tańcu ćwiczy całe ciało, kazał fletnistce przyśpieszyć rytmu
i równocześnie zaczął wyrzucać nogami, rękami i głową. Zmęczywszy się, usiadł i rzekł:

— Oto dowód, że i mó taniec est doskonałym ćwiczeniem: estem mianowicie spra-
gniony. Niech mi chłopak nale e dużą czarę.

— Na Zeusa — rzecze Kallias — i nam, bo i myśmy spragnieni ze śmiechu.
— I a dodam: pĳmy — rzekł znowu Sokrates — bo w istocie wino, orzeźwia ąc Wino

duszę, usypia troski, tak ak czaroǳie skie ziele mandragory¹²⁹ usypia luǳi, a buǳi radość

¹²⁶kułak — pięść. [przypis edytorski]
¹²⁷komnata, w której siedem sof się mieści — na edne sofie leżało zwykle dwóch biesiadników. [przypis tłu-

macza]
¹²⁸komisarz targowy (agoranómos) — wykonywał polic ę targową w na szerszym zakresie. Wyznaczał taryfę

maksymalną, stwierǳał wagę chleba, rozstrzygał spory mięǳy kupcami a kupu ącymi, wzbraniał nieupraw-
nionym dostępu na targowisko, pobierał czynsze za stanowiska targowe i przepisaną „akcyzę” od pewnych
towarów. Energia i sprężystość komisarzy targowych dawała się nieraz we znaki przekupniom, a czasem mogła
być niemiła i dla kupu ących (por. z Wyprawy Cyrusa V , o komisarzu targowym Zelarchu). Obywateli kara-
li grzywną, niewolników, a może i obcych, chłostą. W czasach późnie szych naǳór nad cenami zboża i wagą
chleba ob ęli komisarze zbożowi (sitofylakes), uż i dawnie ustanowieni celem kontroli handlu zbożem. [przypis
tłumacza]

¹²⁹mandragora — Mandragora officinalis L., po polsku: pokrzyk lub ǳiwostręt, z roǳiny psiankowatych.
Autorowie greccy często wspomina ą o usypia ące i odurza ące mocy te rośliny. Korzenia używano ako środka
czaroǳie skiego i noszono go ako amulet. Wyglądem przypomina człowieka, dlatego Columella, pisarz z czasów
Seneki (I wiek po Chrystusie, autor ǳieła o wie skim gospodarstwie, De re rustica), nazywa mandragorę: planta
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ak oliwa płomień. Tylko że moim zdaniem ǳie e się z ludźmi przy piciu na ucztach to,
co z roślinami na glebie. Albowiem i one nie mogą się wyprostować, gdy e niebo zbyt
obficie napoi, ani poddawać się pod muska ące tchnienia wiatrów. Jednak eżeli tylko tyle
pĳą, ile im służy, rosną prosto w górę, rozkwita ą, i wreszcie wyda ą owoce. Tak i my, eżeli
wle emy w siebie za wiele napo u, w te chwili ciało i myśl odmówią nam posłuszeństwa
i nie bęǳiemy mogli odetchnąć, a cóż dopiero mówić. Jeśli zaś usługu ący chłopacy gęsto
z małych kieliszków nas będą rosili — że wyrażę się manierą Gorgiasza¹³⁰ — do ǳiemy
do żartobliwszego nastro u, nie gwałtem przymuszeni do pĳaństwa, lecz tylko ulega ąc
nie ako sile łagodne namowy.

Wszyscy na to się zgoǳili, tylko Filip dodał, że podczaszy powinien naśladować do-
brego woźnicę, mianowicie szybcie puchary pęǳić w krąg. Tak też czynili ci, co nalewali
wina.

III. Wtedy chłopiec, nastroiwszy lirę według fletu, zagrał i zaśpiewał. Pochwalili go
wszyscy, a Charmides nawet powieǳiał:

— Ależ mnie się zda e, że to, co Sokrates powieǳiał o winie, odnosi się także do tego
połączenia młoǳieńcze piękności tych ǳieci i ich głosu: usypia troski, a buǳi miłość.

Wtedy znowu zabrał głos Sokrates:
— Te ǳieci, ak się pokazu e, potrafią nas bawić. Czyż to nie wstyd, że my tu razem

zebrani, którzy, ak myślę, uważamy się za znacznie lepszych od nich, nie usiłu emy nawet
znaleźć sami mięǳy sobą akie ś pożyteczne lub choćby tylko miłe zabawy?

Na to odezwało się kilku:
— A więc ty nam poda akiś temat, przy którym byśmy na lepie mogli się bawić.
— Dla mnie — odrzekł — byłoby na przy emnie zażądać od Kalliasa spełnienia

obietnicy. Przyrzekł przecież popisać się dowodami swo e mądrości, eżeli przy ǳiemy
na ucztę.

— Owszem — rzekł Kallias — ale niech każdy z was także wystąpi przed nami z tym,
co ma na lepszego.

— Ależ nikt ci nie odmawia, każdy chętnie poǳieli się tym dobrem, które uważa za
zdobycz swe wieǳy.

— W takim razie a wam powiem, na akie wieǳy zasaǳam swą dumę. Mianowicie
potrafię — tak mi się zda e — luǳi zmieniać na lepszych¹³¹.

— Czy przez nauczanie akiegoś rzemiosła, czy też przez uszlachetnianie duszy? —
spytał Antystenes.

— Czyż szlachectwem duszy sprawiedliwość?
— Na Zeusa — odrzekł Antystenes — na niewątpliwszym. Bo odwaga i mądrość

czasem wyda ą się szkodliwe dla przy aciół lub państwa, a sprawiedliwość ani w ednym
wypadku nie styka się z niesprawiedliwością.

— Otóż kiedy każdy z was powie, aką pożyteczną umie ętność posiada, wtedy i a
chętnie ob aśnię, przy pomocy akie sztuki to uskuteczniam. Ty więc, Nikeracie, powieǳ
znowu, aką wieǳą się szczycisz?

A ten odpowieǳiał:
— Mó o ciec, troszcząc się o mo e dobre wychowanie i chcąc, bym wyrósł na ǳiel- Poez a

nego człowieka, zmusił mnie do wyuczenia się na pamięć wszystkich poez i Homera.
I teraz mógłbym wygłosić z pamięci całą Iliadę i Odyseję.

— Ale tego nie wiesz — rzekł Antystenes — że wszyscy rapsodowie¹³² umie ą na
pamięć te poematy.

semihominis. W wiekach średnich i nawet w czasach nowożytnych Germanowie łączyli rozmaite zabobony z tą
rośliną, zwaną po niemiecku Alraune. [przypis tłumacza]

¹³⁰że wyrażę się manierą Gorgiasza — Gorgiasz est twórcą ozdobne prozy, rywalizu ące z poez ą. Sokrates
ironizu e tu ego styl, posługu ący się wyszukanymi zwrotami, odbiega ącymi od potoczne mowy. Ironia ta
dotyka także i gospodarza, Kalliasa, Gorgiaszowego wielbiciela i ucznia. [przypis tłumacza]

¹³¹potrafię (…) luǳi zmieniać na lepszych — sofiści głosili, że uczą obywatelskie cnoty. Kallias, który tylu
sofistów słuchał, ufa, że posiadł uż ich mądrość i potrafi drugich uczyć cnoty, czyli uszlachetniać ich i zmieniać
w lepsze moralnie ednostki. [przypis tłumacza]

¹³²rapsodowie — byli to zawodowi deklamatorzy, głównie poematów Homera. Platon przedstawia w dialogu
pt. Ion rapsoda barǳo zarozumiałego, ale też i niesłychanie głupiego. Ponieważ Ion należy do na wcześnie szych
pism Platona, mamy prawo przypuszczać, że Ksenofont korzysta z myśli rozwiniętych w owym dialogu. [przypis
tłumacza]
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— Jakżebym nie wieǳiał, gdy słyszę ich prawie coǳiennie.
— A wiǳiałżeś luǳi głupszych niż rapsodowie?
— Nie, na Zeusa, przyna mnie zda e mi się, że nie.
— Bo to est asne — Sokrates na to — że głębsze myśli poety nie rozumie ą.

Z tobą zaś rzecz się ma zgoła inacze , nie darmo zapłaciłeś tyle pienięǳy Stezymbrotowi
i Anaksymandrowi¹³³, nic ǳiwnego, że nie pominąłeś żadne cenne wiadomości. A ty,
Krytobulu, czym się szczycisz na barǳie ?

— Pięknością — odrzekł.
— A czy i ty chcesz twierǳić, że swą pięknością potrafisz nas zmienić na lepszych?
— Jeślibym nie potrafił, toby się widocznie pokazało, że estem do niczego.
— A cóż ty, czymże się szczycisz, Antystenesie?
— Bogactwem — odrzekł.
Wtedy Hermogenes spytał, czy ma wiele pienięǳy.
— Ani obola¹³⁴ — odparł tamten — mogę to stwierǳić przysięgą.
— Ale nabyłeś wiele ziemi?
— Może by wystarczyło e dla tego oto Autolika, gdyby chciał nazbierać trochę piasku

przed zapasami¹³⁵.
— Należałoby i ciebie posłuchać¹³⁶: cóż ty, Charmidesie? Czym się szczycisz?
— Ja znowu — odpowieǳiał — szczycę się ubóstwem.
— Na Zeusa — rzekł Sokrates — to barǳo miła rzecz. To na mnie buǳi zazdrości,

na mnie o to wieǳie się spory, nie ucieknie ci, choćbyś nie pilnował, a wzmoże się wielce,
choćbyś e zaniedbywał.

— A ty wreszcie — rzecze Kallias — czymże ty się szczycisz, Sokratesie?
A ten, ułożywszy oblicze w poważnie uroczyste rysy, powieǳiał:
— Ra furzeniem¹³⁷¹³⁸.
Gdy się roześmiali, zauważył:
— Wy się śmie ecie, a a wiem, że wiele bym mógł zarobić pienięǳy, gdybym chciał

robić użytek ze swe sztuki.
— Co do ciebie — rzekł Lykon do Filipa — asne est, że szczycisz się swą zdolnością

wywoływania wesołości.
— Przyna mnie sąǳę, że z większą słusznością niż aktor Kallipides¹³⁹, co tak się tym

pyszni, że potrafi luǳi pobuǳić do płaczu w teatrze.
— A może ty teraz nam powiesz, Lykonie — rzekł Antystenes — z czego esteś O ciec, Syn, Duma

dumny?
A ten na to:
— Czyż nie wiecie wszyscy, że z tego oto syna?
— On znowu — powieǳiał ktoś — ze swego zwycięstwa; to est całkiem asne.
Ten zarumienił się i rzekł:
— Ja? Na Zeusa, nie, tym się nie szczycę.

¹³³Stezymbrotowi i Anaksymandrowi — Stezymbrotos z wyspy Thazos ( edna ze Sporad płn. części Morza
Ege skiego), z V wieku przed Chr., liczy się mięǳy pierwszych w Grec i pisarzy pamiętników. Był wielbicielem
Kimona i filospartańskie polityki, a przeciwnikiem Temistoklesa i Peryklesa. Ob aśniał Homera alegorycznie,
a z tych ob aśnień korzystali późnie filozofowie stoiccy. Również alegoryzu ącym ob aśniaczem Homera był
bliże nam nieznany Anaksymandros. Sokrates wyraża się z ironią o tych „mędrcach”, którzy rozumie ą poetę
„głębie ” w ten sposób, że podkłada ą pod ego słowa swe własne (filozoficzne) myśli i wszęǳie węszą alegorie.
[przypis tłumacza]

¹³⁴obol — drobna staroż. moneta grecka. [przypis edytorski]
¹³⁵nazbierać trochę piasku przed zapasami — zapaśnicy nacierali się oliwą, a następnie posypywali się piaskiem.

Z tego tworzyła się na ciele gładka skorupa, utrudnia ąca walkę przeciwnikowi, bo osłabia ąca skuteczność
ego chwytów. Po skończeniu zapasów zeskrobywano ą z ciała umyślnie do tego celu służącym „skrobaczem”.
[przypis tłumacza]

¹³⁶Należałoby i ciebie posłuchać… — wymiana słów mięǳy Hermogenesem a Antystenesem przerywa So-
kratesowi. Teraz mówi Sokrates znowu. Słowa Antystenesa mocno go zaciekawiły. [przypis tłumacza]

¹³⁷rajfurzenie (daw.) — stręczycielstwo. [przypis edytorski]
¹³⁸czymże ty się szczycisz, Sokratesie? (…) Rajfurzeniem — myśl głębsza prostackiego tego wyrażenia est taka:

Sokrates pośredniczy przy zawieraniu zna omości mięǳy kochanką-filozofią a e wielbicielami. Obecni tego
nie rozumie ą i są zaciekawieni ogromnie. Sokrates czasem pozwalał sobie na wyrażenia mnie odpowiednie
w dobrym towarzystwie. [przypis tłumacza]

¹³⁹aktor Kallipides — z końcem V wieku występu ą na scenie zawodowi aktorzy; przedtem występowali oby-
watele. [przypis tłumacza]
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Gdy wszyscy z radości, że usłyszeli głos ego, podnieśli nań oczy, spytał ktoś:
— Ale przecież czymże się szczycisz?
— O cem — odpowieǳiał tenże i równocześnie oparł się o niego.
Zobaczywszy to, Kallias rzekł:
— Czy wiesz, Lykonie, że esteś na bogatszym człowiekiem w świecie?
— Nie, na Zeusa, tego nie wiem.
— Jak to, czyż nie wiǳisz tego, że nie przy ąłbyś nawet skarbów króla perskiego

w zamian za swego syna?
— Muszę przyznać ak złoǳie schwytany na gorącym uczynku: Tak, estem na bo-

gatszy w świecie.
— Ty zaś, Hermogenesie — rzecze Nikerat — czym na barǳie się szczycisz?
— Przy aciół cnotą i potęgą możną, i tym, że tacy to przy aciele o mnie dba ą.
Wtedy wszyscy popatrzyli na niego, a kilku równocześnie spytało, czyby i im tych

przy aciół nie wymienił.
— Z chęcią — odpowieǳiał.
IV. Teraz zabrał głos Sokrates:
— Jeszcze każdy powinien wykazać, że to, co podał, est rzeczywiście czymś barǳo

cennym.
Na to Kallias:
— Może mnie naprzód posłuchacie. Kiedy wy spieracie się o to, czym est właściwie Sprawiedliwość, Pieniąǳ

sprawiedliwość, a tymczasem czynię luǳi sprawiedliwszymi.
Sokrates spytał:
— Jakże to, mó drogi?
— Da ąc pieniąǳe; tak est, na Zeusa.
Wtem Antystenes wstał i spytał go, zręcznie zdąża ąc do zbicia takiego wywodu:
— Czy luǳie, mó Kalliasie, ma ą poczucie sprawiedliwości, twym zdaniem, w duszy

czy w sakiewce?
— W duszy — odrzekł.
— W takim razie ty duszę czynisz sprawiedliwszą, eśli do sakiewki wkładasz pienią-

ǳe?
— Oczywiście.
— A to ak?
— Bo nikt nie zechce ważyć się na niebezpieczne zbrodnie, kiedy wie, że ma za co

kupić, czego mu do życia trzeba.
— A czy ci odda ą, co wezmą?
— Na Zeusa, to nie.
— Więc może coś innego, zamiast pienięǳy wǳięczność ci swą ofiaru ą?
— Na Zeusa, nawet i tego nie. Niektórzy nawet odnoszą się do mnie barǳie wrogo

niż przedtem, nim coś dostali.
— To barǳo ǳiwne — rzekł Antystenes, podnosząc oczy na niego z przekonaniem,

że udało mu się zbić ego zapatrywanie — że potrafisz ich uczynić sprawiedliwszymi wobec
innych tylko, nie wobec ciebie.

— A cóż w tym ǳiwnego? — odparł Kallias. — Nie wiǳiałeś tylu cieśli i budowni-
czych, którzy innym luǳiom budu ą mieszkania, a sobie nie mogą, i dlatego mieszka ą
w na ętych? Tylko nie prze mu się tym zbytnio, sofisto¹⁴⁰, że ktoś two e wywody zbĳa¹⁴¹.

¹⁴⁰nie przejmuj się tym zbytnio, sofisto — sofista znaczy po grecku mędrzec (czasem z ubocznym znaczeniem
przygany, podobnie ak i u nas można kogoś przezwać pogardliwie „filozofem”). Za Platonem ograniczamy
nazwę „sofista” tak, że odnosimy ą tylko do pewne grupy myślicieli, uǳiela ących za pieniąǳe ogólnego wy-
kształcenia i nauki krasomówstwa, a zaprzecza ących istnienia przedmiotowe , niesubiektywne prawdy (Pro-
tagoras, Gorgiasz). Tak po mowali nazwę sofista pewnie i Sokrates, i ego towarzysze, i oczywiście Ksenofont.
Antystenesa można ednak nazwać sofistą nie tylko ako byłego ucznia Gorgiasza, ale i ako nauczyciela wy-
mowy. Filozofii nauczał dopiero po śmierci Sokratesa, z którym poznał się uż w do rzałym wieku i którego
przeżył o lat przeszło trzyǳieści. W naukowe ego ǳiałalności rozróżnić można pierwiastek sokratyczny i so-
fistyczny, zwłaszcza w ego logice i formie literackie . Jeżeli Ksenofont każe mu wygłaszać zapatrywania znane
nam ako zasady szkoły cyników, to popełnia anachronizm, przedstawia ąc Antystenesa takim, akim go poznał
pół wieku późnie . Nie swoim ǳiełom, tylko Ksenofontowi zawǳięcza Antystenes, że ǳiś imię ego nie est
dla nas pustym dźwiękiem. [przypis tłumacza]

¹⁴¹Tylko nie przejmuj się tym zbytnio, sofisto, że ktoś twoje wywody zbĳa — tu pewnie aluz a do logiki Antyste-
nesa, mianowicie do zdania, że w ogóle nie można niczego zbĳać (także anachronizm). [przypis tłumacza]
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— Tak, tak, na Zeusa — rzecze Sokrates — niech się nie prze mu e, bo i wieszczko-
wie, ak to mówią, wszystkim przepowiada ą przyszłość, a swo e własne nie przewidu ą.

Otóż na tym się ta rozmowa skończyła. Następnie zaczął Nikerat:
— Posłucha cie też, aką moglibyście odnieść korzyść z mo ego towarzystwa. To chyba

wiecie, że Homer, ten wielki mędrzec, w poematach swoich dotyka prawie wszystkich
zakresów luǳkie ǳiałalności. Jeśli zatem kto z was chce stać się gospodarzem, mówcą,
woǳem lub podobnym do Achillesa, A asa, Nestora lub Odyseusza, niech się do mnie
umizga. Bo a się na tym wszystkim rozumiem.

— A czy także — spytał Antystenes — rozumiesz się na sztuce królowania? Pa-
miętasz przecie, że Homer chwalił Agamemnona, iż dobry to król, a zarazem wo ownik
z oszczepem obyty¹⁴².

— Tak est, na Zeusa, a także wiem, że woźnica powinien zawrócić blisko mety:
Przechyl się trochę, powiada, na wozie wspaniale rzeźbionym

W lewą stronę, a konia pamięta zacinać prawego
Batem, i krzycz po imieniu, a le ce mu podda rękoma¹⁴³ —

a oprócz tego eszcze nie edno wiem, możecie się w te chwili o tym przekonać.
Homer mianowicie gǳieś tam powiada: przysmakiem przy trunku cebula¹⁴⁴. Jeśli więc Jeǳenie
ktoś przyniesie cebuli, to przyna mnie tę korzyść ze mnie bęǳiecie mieli, że picie bęǳie
wam lepie smakowało.

Na to Charmides:
— Panowie, Nikerat chce trącić zapachem cebuli, gdy przy ǳie do domu, by żona

była przekonana, że nikomu przez myśl nawet nie przeszło pocałować go.
A Sokrates:
— Na Zeusa, ale narażamy się eszcze na inne śmieszne pode rzenie. Rzeczywiście,

na przysmak wygląda cebula, ako że nie tylko potrawom, ale i napo om doda e smaku.
A eśli ą bęǳiemy gryźli i po uczcie, to może eszcze ktoś powieǳieć, żeśmy przyszli do
Kalliasa pofolgować rozpuście brzucha¹⁴⁵.

— Nigdy w świecie — rzekł Kallias — albowiem i temu, co na walkę rusza, służy,
eżeli zagryzie cebulą, podobnie ak niektórzy czosnkiem żywią koguty przed walką¹⁴⁶.
Ale racze nad tym przemyśliwamy, akby całować kogoś, a nie walczyć.

Na tym mnie więce urwała się ta rozmowa.
— A może teraz a powiem, czemu estem dumny ze swe piękności — odezwał się

Krytobul.
— Mów — odpowieǳiano.
— Jeżeli nie estem piękny, ak to sam o sobie mniemam, to wam słusznie należałaby Piękno, Uroda

się kara za oszustwo, gdyż ciągle powtarzacie, żem piękny, i stwierǳacie to przysięgą,
choć e od was nikt nie wymaga. Ale i a sam w to wierzę, boście przecie ze wszech miar
uczciwi luǳie. Jeśli zaś w istocie estem piękny i takie samo na was wywieram wrażenie,
ak ktoś, mym zdaniem, piękny na mnie, to przysięgam na wszystkich bogów, że pięk-
ności nie dałbym nawet za właǳę króla perskiego. Albowiem teraz z większą rozkoszą
patrzę na Kle niasa¹⁴⁷ niż na wszystko inne, co się pięknem zwie u luǳi. Wolałbym być

¹⁴²Homer chwalił Agamemnona, iż dobry to król, a zarazem wojownik z oszczepem obyty — por. Iliada III .
[przypis tłumacza]

¹⁴³Przechyl się trochę… — Iliada XXIII  i n.; przekład Władysława Witwickiego z Iona, str.  (Platona
HippiaszWiększy, HippiaszMniejszy, Ion, przełożył Wł. Witwicki, Lwów–Warszawa ). Ksenofont widocznie
korzysta tu z Iona, przytacza nawet ten sam cytat z Homera. [przypis tłumacza]

¹⁴⁴Homer (…) powiada: przysmakiem przy trunku cebula — por. Iliada XI . [przypis tłumacza]
¹⁴⁵może jeszcze ktoś powieǳieć, żeśmy przyszli do Kalliasa pofolgować rozpuście brzucha — prócz śmiesznego

pode rzenia, że chcemy uniknąć sceny małżeńskie przy pomocy eǳenia cebuli, narażamy się też na ośmiesza ący
nas zarzut obżarstwa. [przypis tłumacza]

¹⁴⁶niektórzy czosnkiem żywią koguty przed walką— w miesiącu Poseideonie (gruǳień – styczeń; szósty miesiąc
roku attyckiego) odbywały się w teatrze Dionizosa w Atenach walki kogutów, czasem zaopatrzonych w ostrogi.
Bogaci luǳie też chętnie urząǳali sobie takie widowiska u siebie. Walki kogutów były zresztą ulubionym
widowiskiem i odbywały się przez cały rok w szynkach, lokalach zabawowych, na placach itd. (W tym samym
celu hodowano też i przepiórki). Obok czosnku używano i innych środków podżega ących zapał ptaków do walki.
Zwyciężony kogut stawał się własnością zwycięzcy, t . właściciela zwycięskiego koguta. Właściciel otrzymywał
nadto wieniec i gałązkę palmową; w późnie szych czasach także i pieniąǳe stanowiły nagrodę. [przypis tłumacza]

¹⁴⁷Klejnias — młodszy brat Alkibiadesa, również słynącego z piękności. [przypis tłumacza]
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ślepym na wszystko, niż tęsknić za ednego Kle niasa widokiem, gniewam się na noc i sen
za to, że go wiǳieć nie mogę, dla dnia i słońca czu ę wǳięczność bez granic za to, że mi
nań patrzyć pozwala ą. A goǳi się nam, pięknym, także i tym się szczycić, że kiedy silny
przez pracę, odważny przez niebezpieczeństwo, mądry przez namowę do celu dochoǳi,
to piękny nawet bez żadnego wysiłku wszystko przeprowaǳi. Mnie przyna mnie , choć
wiem, że ma ątek to miła rzecz, mile by było Kle niasowi swe mienie oddać, niż brać
cuǳe od kogoś innego; mile by mi było służyć w niewoli, niż zaliczać się do wolnych,
byleby tylko Kle nias chciał być moim panem. Praca dla niego byłaby mi łatwie sza niż
odpoczynek, niebezpieczeństwo w ego obronie słodsze niż beztroskie życie. Toteż, Kal-
liasie, eżeli ty się szczycisz, że możesz luǳi czynić sprawiedliwszymi, niż byli, a mam
moc większą od ciebie, by ich prowaǳić na wyżynę każde cnoty. Bo my, piękni, możemy
tchnąć w naszych wielbicieli ho nie szą szczodrość, eśli choǳi o pieniąǳe, potężnie szą
miłość trudów i sławy, eśli choǳi o niebezpieczeństwo, a nawet wrażliwsze poczucie
wstydu i większą moc panowania nad sobą, bo na więce poszanowania i wstydu ma ą
przed tymi, których na barǳie pożąda ą. Barǳo niemądrze postępu ą ci, co nie wy-
biera ą pięknych woǳami. Ja przyna mnie za Kle niasem poszedłbym w ogień, a wiem,
że i wy za mną. Więc rzuć, Sokratesie, wątpliwości, czy mo a piękność akąś korzyść
luǳiom przyniesie. A nawet nie należy mnie cenić piękności, że niby zbyt szybko prze-
kwita. Bo nie tylko chłopak może być piękny, ale także i młoǳian, i mężczyzna w sile
wieku, i starzec. Na talloforów¹⁴⁸ wybiera się dla Ateny pięknych starców — widocznie
piękność to przymiot, który każdemu wiekowi towarzyszyć może. A eśli prawdą est, że
przy emność stanowi uzyskać od kogoś z dobre woli, czego się pragnie, to z pewnością
i teraz, choćbym nie rzekł ni słowa, pręǳe bym a skłonił tego chłopca i ǳiewczynę do
pocałowania mnie niż ty, Sokratesie, długą mądrą mową.

— Jak to? — przerwał Sokrates. — Czy ta głośna przechwałka ma znaczyć, żeś niby
pięknie szy niż a?

— Na Zeusa, tak — odrzekł Krytobul. — Chyba że byłbym na brzydszym ze wszyst-
kich sylenów¹⁴⁹ w dramacie satyrowym¹⁵⁰ (Sokrates przypadkowo był w same rzeczy do
nich podobny).

— Dobrze — powieǳiał Sokrates. — Pamięta , że musimy dać rozsąǳić nasz spór
o piękność, gdy się wyczerpie cała rozmowa, a niech nas rozsąǳi nie Aleksander¹⁵¹, syn
Priama, lecz właśnie ci, których ty pode rzewasz, że pożąda ą two ego pocałunku.

— A nie poruczyłbyś sądu Kle niasowi?
— Znowu! Czy ty nigdy nie przestaniesz myśleć o Kle niasie?
— Jeślibym nie wspominał, czy sąǳisz, że mnie bym o nim myślał? Mam tak żywy

obraz ego w duszy, że gdybym był rzeźbiarzem lub malarzem, na podstawie tego obrazu
mógłbym go z nie mnie szym podobieństwem przedstawić, niż gdyby sieǳiał przed mymi
oczyma. Nie wiesz o tym?

A Sokrates rzekł:
— Dlaczegóż, eśli masz tak wierny obraz ego w duszy, robisz mi tyle kłopotu i cią-

gniesz mnie tam, gǳie go się spoǳiewasz zobaczyć?
— Bo sam widok ego uradować zdoła, Sokratesie; obraz w duszy pociechy nie da e,

lecz tęsknotę buǳi.
Tu Hermogenes zauważył:

¹⁴⁸talloforowie — thalloforoi znaczy: niosący gałązki oliwne. Podczas uroczystości Panatena ów otwierali pro-
ces ę starcy niosący w rękach gałązki oliwne. Drzewo oliwne było poświęcone Atenie, która e stworzyła, by
nim obdarzyć Attykę, stanowiącą przedmiot e szczególne opieki i troski. [przypis tłumacza]

¹⁴⁹najbrzydszym ze wszystkich sylenów — sylenowie należą do bóstw niższego rzędu, tak samo ak np. nim.
Archaiczna sztuka grecka przedstawiała ich w postaci luǳkie , ale z końskimi uszyma, kopytami (w Atenach
nawet z całą nogą końską) i ogonem. Sztuka klasyczne epoki przedstawia Sylena ako starca z łysą głową,
wyłupiastymi oczyma, grubymi wargami i płaskim zadartym nosem. Podobny wygląd miał Sokrates. Do sylena
Mars asza przyrównu e Sokratesa Platon w swym Sympozjon (rozǳ. ). Młodsi sylenowie zwą się satyrami.
[przypis tłumacza]

¹⁵⁰sylenów w dramacie satyrowym — w dramacie satyrowym występował chór przedstawia ący satyrów i stąd
ta nazwa, niema ąca nic wspólnego z łacińską satyrą. Przodownikiem chóru był Sylen, wychowawca Bakchosa,
zwany „o cem satyrów”. Treść dramatu est wesoła. Dawano ten dramat po przedstawieniu trzech tragedii.
[przypis tłumacza]

¹⁵¹niech nas rozsąǳi nie Aleksander, syn Priama — czyli Parys. Znany est sąd Parysa, rozstrzyga ący spór
o piękność mięǳy trzema boginiami: Herą, Ateną i Aodytą. [przypis tłumacza]
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— Muszę powieǳieć, iż nie pochwalam tego, Sokratesie, że ty tak obo ętnie patrzysz
na szał miłosny Krytobula.

— Czy ci się zda e — rzekł Sokrates — że ten ego stan pochoǳi dopiero z tego
czasu, w którym zaczął przestawać ze mną?

— A z akiego?
— Wiǳisz przecie, że emu mlecznobiały meszek wzdłuż uszu w dół pełza, a Kle nia-

sowi uż wstecz ku czaszce się wspina¹⁵². Skutkiem tego razem choǳili do tych samych
szkół, i wtedy to tak silnym rozgorzał płomieniem. Gdy to o ciec¹⁵³ ego zauważył, od-
dał mi go, myśląc, że może przecie coś poraǳę. I rzeczywiście znacznie uż z nim lepie .
Przedtem bowiem ak ci, co Gorgony¹⁵⁴ wiǳą, akby skamieniały patrzył za nim, akby
skamieniały nigǳie od niego nie odstąpił. Natomiast teraz spostrzegłem nawet, że mru-
ga. Choć, na bogów, panowie, zda e mi się — tak mówiąc mięǳy nami — że on nawet Pocałunek
„pokochał” Kle niasa ( ak ǳieci całowanie nazywa ą)¹⁵⁵; a nic goręce płomienia miłości
nie podsyci, ak pocałunek, gdyż est nienasycony i słodkie buǳi naǳie e. A może także
dlatego tak ogromne czci zażywa, że spośród wszystkich rzeczy na świecie tylko zetknię-
cie dwu ust taką samą ma nazwę, ak i kochanie się dusz. Kto chce zatem miarkować się,
musi wstrzymać się od całowania pięknych.

Wtem odezwał się Charmides:
— Ale czemuż to, Sokratesie, nas, swoich przy aciół, tak odstraszasz od pięknych,

kiedy ty sam — wiǳiałem na własne oczy, zaklinam się na Apollina¹⁵⁶ — w szkółce
elementarne tuliłeś swą głowę do głowy Krytobula i obnażone swe barki do ego nagich
barków, gdyście czegoś oba szukali w te same książce.

— Ach — rzekł Sokrates — to dlatego a dłuże niż przez pięć dni odczuwałem
swęǳenie w barku, akby mnie był akiś zwierz ukąsił, i miałem wrażenie, akby mnie coś
w sercu łaskotało. Ale teraz… to, Krytobulu, wobec tylu świadków zapowiadam ci, abyś
mnie nie dotykał więce , aż zapuścisz na broǳie tak długie włosy, ak na głowie.

Tak to oni na przemian, to żartem, to poważnie, mówili.
— A teraz two a kole , Charmidesie — zawołał Kallias. — Czemu to szczycisz się Bieda

swym ubóstwem?
— Ogólnie się na to zgaǳa ą — powieǳiał — że lepie est być odważnym, niż drżeć

ze strachu, i wolnym być racze niż w niewoli, i przy mować racze umizgi, niż umizgać
się, i mieć racze zaufanie o czyzny, niż spotykać się z niedowierzaniem. Nieprawdaż?
Otóż a, mieszka ąc w tym państwie, obawiałem się, kiedy eszcze byłem bogaty, by się
aki włamywacz nie podkopał do mego domu i nie zabrał mego ma ątku, dybiąc w do-
datku eszcze na mo e zdrowie lub życie. A potem umizgiwałem się do sykofantów¹⁵⁷,
w tym słusznym przeświadczeniu, że więce złego mogę od nich doznać, niż im wyrzą-
ǳić. I państwo ciągle obarczało mnie nowymi ciężarami¹⁵⁸, a nie wolno mi było nigǳie
inǳie zamieszkać. Teraz zaś, kiedym zagraniczne posiadłości stracił, a z ateńskich nie
mam dochodów, gdy urząǳenie domowe sprzedane¹⁵⁹, wyciągam się w słodkim śnie,

¹⁵²jemu mlecznobiały meszek (…) w dół pełza, a Klejniasowi (…) się wspina — to znaczy: są w ednym wieku.
[przypis tłumacza]

¹⁵³ojciec [Klejniasa] — Kryton, bogaty właściciel ziemski i wierny przy aciel Sokratesa. Motyw miłości te
czytamy i we Wspomnieniach o Sokratesie, I , koniec; Ksenofont sam się powtarza. [przypis tłumacza]

¹⁵⁴Gorgony (mit. gr.) — trzy siostry: Steno, Euriale, Meduza. Jedynie Meduza była śmiertelna. Wygląd ich
był tak straszny, że patrzących zmieniał w kamień. Znany est mit o Perseuszu, synu Zeusa i Danae, królewny
argiwskie , który zabił Meduzę. [przypis tłumacza]

¹⁵⁵„pokochał” Klejniasa (jak ǳieci całowanie nazywają) — po grecku edno i to samo słowo oznacza „kochać”
i całować” (fileo). Dla oddania tego wtrącono zdanie w nawiasie, którego nie ma w oryginale. [przypis tłumacza]

¹⁵⁶Apollo (mit. gr.) — bóg słońca, sztuki, wróżbiarstwa i gwałtowne śmierci, przewodnik ǳiewięciu muz.
[przypis edytorski]

¹⁵⁷sykofant — sykofantami zwano w Atenach w V w. przed Chr. luǳi, którzy dla zysku zawodowo uprawiali
donosicielstwo. Stanowili oni prawǳiwą plagę dla bogatych, albowiem ci musieli się im opłacać, bo ąc się
wplątania w proces, eszcze kosztownie szy, a czasem i niebezpieczny. Niebezpiecznym mógł być proces dla
takiego arystokraty ak Charmides, którego demokratyczna prawomyślność zawsze musiała być pode rzana.
[przypis tłumacza]

¹⁵⁸państwo ciągle obarczało mnie nowymi ciężarami — demokratyczne Ateny narzucały bogatym wiele uciąż-
liwych świadczeń na rzecz państwa (liturgie, [gr. λειτουργια, leitourgia]). Mieli więc bogaci dosyć powodów do
skarg; zaszczyty i honory, akie na nich mogły spadać za wspaniałe wykonanie liturgii, były za małą rekompen-
satą. [przypis tłumacza]

¹⁵⁹kiedym zagraniczne posiadłości stracił, a z ateńskich nie mam dochodów, gdy urząǳenie domowe sprzedane —
owo zubożenie prawdopodobnie sze est z końcem wo ny peloponeskie (gdy Ateny padły i straciły wszystkie
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cieszę się zaufaniem państwa, nie spotykam się z groźbami, lecz uż grożę innym, estem
wolny i mogę według upodobania mieszkać w kra u lub zagranicą. Wsta ą uż przede
mną ze swych sieǳeń i ustępu ą mi z drogi bogaci. ǲiś estem panem i królem, a wtedy
widocznie byłem tylko niewolnikiem; wtedy a podatek składałem ludowi, ǳiś państwo
mi est lenne i musi mnie żywić. Za przestawanie z Sokratesem, kiedy eszcze byłem bo-
gaty, lżyli mnie. ǲiś, kiedym ubogi, to uż nic nikomu na tym nie zależy. I eszcze coś:
kiedy wiele miałem, ciągle coś traciłem, to z winy państwa, to przypadku. Teraz zaś nic
nie tracę, bo nawet nie mam z czego, a tylko mogę się spoǳiewać zysku.

— Nieprawdaż — rzecze Kallias — nie życzysz sobie nigdy bogactwa, a eśli ci się coś
dobrego przyśni, składasz ofiary bogom chroniącym¹⁶⁰, by się to nie spełniło?

— Na Zeusa, tego doprawdy nie czynię, lecz z ochoczą odwagą mężnie trwam na
stanowisku, eśli się spoǳiewam, że coś mogę zyskać.

— A teraz — rzekł Sokrates — ty znowu powieǳ nam, Antystenesie, akże to, tak
mało posiada ąc, esteś dumny z bogactwa?

— Bo uważam, że luǳie nie ma ą bogactw, czy tam ubóstwa, w domu, ale w swych Bogactwo, Bieda
duszach. Wiǳę bowiem, że wielu zwycza nych obywateli mimo wielkiego ma ątku, aki
posiada ą, czu e się tak ubogimi, iż na każdy trud i na każde niebezpieczeństwo się wa-
żą, byleby tylko eszcze więce zyskać. A wiem, że z dwóch braci, co ednakowe ǳiały
w spadku otrzymali, eden ma pod dostatkiem na swe potrzeby, i ponad to, drugie-
go dręczy brak wszystkiego. A nawet niektórzy tyrani tak łakną bogactw, że popełnia ą
strasznie sze czyny niż na więksi biedacy. Bo z niedostatku oczywiście edni kradną, in-
ni dokonywa ą włamania, a eszcze inni prowaǳą handel ludźmi. Natomiast niektórzy
tyrani całe rody tępią, luǳi gromadami mordu ą, często nawet całe miasta dla zysku
zaprzeda ą w niewolę. To doprawdy ciężka choroba, i barǳo się nad nimi litu ę. To zu-
pełnie, mym zdaniem, przypomina stan chorobliwy człowieka, który sieǳi przy suto
zastawionym stole, e i e, i nigdy nie może się nasycić. Ja tymczasem ma ątku mam tyle,
że sam nie umiem go znaleźć. Mimo to starczy mi, by eść aż do chwili, kiedy nie będę
odczuwał głodu, i pić, aż ugaszę pragnienie, i oǳiać się mogę zupełnie nie gorze niż nasz
bogaty Kallias, tak że poza domem na równi z nim nie marznę. A kiedy estem w do-
mu, to, zdaniem moim, szatami znakomicie broniącymi przed zimnem są ściany, a grubą
narzutką wierzchnią powała¹⁶¹ i dach, a uż łoże to mam tak wygodne, że zbuǳić mnie
nie lada praca. A eśli ciało mo e musi czasem zaspokoić potrzeby Aodyty¹⁶², do tego
stopnia wystarcza mi to, co się zna ǳie pod ręką, że każda, do które przystąpię, obsypu e
mnie pieszczotami, gdyż nie ma nikogo na świecie, któremu by przyszła ochota zbliżenia
się do nie . I to wszystko wyda e mi się tak przy emne, że nie życzyłbym sobie z tych
czynności większe rozkoszy, owszem, nawet mnie sze . Tak dalece za wielkie wyda ą mi
się te rozkosze, większe znacznie niż trzeba. A za na lepszą stronę mo ego bogactwa uwa-
żam tę okoliczność, że na wypadek gdyby mi ktoś zabrał nawet to, co teraz posiadam,
nie wiǳę żadnego za ęcia tak złego, żeby mi nie mogło dać dostatecznego utrzymania.
Bo kiedy zechcę się uraczyć, nie kupu ę na rynku drogich rzeczy — to byłoby zanad-
to kosztowne; mo ą klucznicą¹⁶³ pożądanie i głód. A różnica, i to niemała, eśli choǳi
o rozkosz, zaczekać, aż się pożąda, a potem spożywać, niż mieć coś cennego nawet, ale bez
pragnienia; ak na przykład teraz pĳę to thazy skie¹⁶⁴ wino — ot, bo się tak przypadkiem
złożyło. No i est rzeczą naturalną, że sprawiedliwsi są ci, co prostoty w życiu pragną,
a nie wzbogacenia się. Bo komu na zupełnie wystarczy to, co ma, ten na mnie pożąda
cuǳego. A warto pamiętać, że takie bogactwo buǳi ho ność w luǳiach. Albowiem tu
obecny Sokrates, od którego e nabyłem, nie odliczał mi go ani nie odważał, lecz dawał
tyle, ile mogłem unieść. I a ǳiś nikomu nie żału ę ani się przed przy aciółmi nie kry-
ę z dostatkiem, ale kto tylko chce, każdemu sypię ho nie bogactwa z me duszy. A uż

zagraniczne posiadłości) niż po pierwszym e okresie. Ksenofont, zda e się, popełnił anachronizm, przeno-
sząc stosunki z czasów, kiedy sam wiǳiał Charmidesa w gronie Sokratesowych towarzyszy, na kilkanaście lat
przedtem. [przypis tłumacza]

¹⁶⁰bogom chroniącym — Zeus i Apollo, którzy ma ą bronić przed niebezpieczeństwem. [przypis tłumacza]
¹⁶¹powała — drewniany strop, sufit. [przypis edytorski]
¹⁶²Afrodyta (mit. gr.) — bogini miłości. [przypis tłumacza]
¹⁶³klucznica — kobieta ma ąca pod swoim zarządem klucze gospodarstwa domowego w ma ątku ziemskim;

ochmistrzyni. [przypis edytorski]
¹⁶⁴thazyjskie wino — wina z wyspy Thazos (na Morzu Ege skim, blisko Trac i) były drogie. [przypis tłumacza]
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na milszy nabytek mego całego bogactwa to wolny czas, którego, ak wiǳicie, mam pod
dostatkiem, tak że starczy na to, żeby patrzeć na coś, eśli est godne oglądania, i słuchać,
eśli coś warto posłyszeć, a przede wszystkim, co na więce cenię, mogę swó wolny czas
całymi dniami spęǳać z Sokratesem. I on nie dla tych est z usłużnym szacunkiem, co
na więce pienięǳy płacą, lecz z tym stale przesta e, kto mu się podoba.

Tak mówił Antystenes. Gdy skończył, Kallias rzekł:
— W istocie, na Herę¹⁶⁵, zazdroszczę ci bogactwa, a zwłaszcza tego, że państwo ze

swoimi nakazami nie postępu e z tobą ak z niewolnikiem¹⁶⁶, a luǳie nie ma ą do ciebie
żalu, eśli im nie dasz pożyczki.

— Na Zeusa — przerwał Nikerat — nie zazdrość! Przy dę a do niego po pożyczkę:
prosić o taki sposób, żeby mi uż niczego nie było trzeba od nikogo. Niestety, nie mogę
się oǳwyczaić od pragnienia ak na większych skarbów; tak to nauczyłem się rachować
u Homera według liczby i wagi:

Siedm dam ognia ęzykiem eszcze nie tkniętych tró nogów,
ǲiesięć złota talentów i miednic lśniących dwaǳieścia,
Koni rączych dwanaście¹⁶⁷.

Kto wie, może dlatego uważa ą mnie niektórzy za wielkiego chciwca.
Wtedy roześmiali się wszyscy z ego — ak myśleli — szczerego wyznania, sąǳili

bowiem, że mówi prawdę.
Nagle ktoś powieǳiał:
— Teraz z tobą sprawa, Hermogenesie, wymień swoich przy aciół; musisz wykazać,

że wielką ma ą potęgę i dba ą o ciebie, inacze nie byłoby słuszne szczycić się nimi.
Hermogenes:
— Jest rzeczą powszechnie znaną, że i Hellenowie, i barbarzyńcy¹⁶⁸ wierzą, iż dla

bogów nie ma ta emnicy ani teraźnie szość, ani przyszłość. Nieprawdaż? Przyna mnie
wszystkie państwa i wszystkie ludy za pośrednictwem mantyki¹⁶⁹ pyta ą bogów, co wolno,
a czego nie wolno czynić. I to przecież także est całkiem asne, że wierzymy, iż bogowie Religia
mogą obdarzać łaską lub zsyłać nieszczęścia; wszyscy przyna mnie proszą bogów o łaskę
i o obronę przed nieszczęściem. Otóż ci tak wszechwieǳący i tak wszechmocni bogowie
z życzliwe przy aźni tak dalece o mnie dba ą, że nigdy, dniem i nocą, nie mogę u ść uwagi
ich troskliwego oka, dokądkolwiek pó dę, do akie kolwiek czynności się zabiorę. ǲięki
temu, że wieǳą naprzód, aki obrót weźmie każda sprawa w przyszłości, da ą mi znać
przez swoich gońców, co wolno czynić, a co nie, śląc mi głosy, sny i ptaki¹⁷⁰. Jeśli tych
gońców słucham, nigdy potem tego nie żału ę, ale za nieposłuszeństwo uż spotkała mnie
swego czasu kara.

Na to rzekł Sokrates:
— Prawda, prawda, w to wszystko chętnie wierzymy, ale o tym chciałbym się do-

wieǳieć, aką to czcią zyskałeś sobie w bogach takich przy aciół.
— Na Zeusa — odrzekł Hermogenes — to całkiem proste. Mianowicie wielbię ich,

co nie est dla mnie połączone z żadnymi kosztami, z ich darów własnych im znowu
przynoszę ofiary, wyrażam się, o ile mogę, w sposób nie obraża ący bogów i nigdy nie
powiem świadomie kłamstwa, kiedy ich wezwę na świadków.

— Na Zeusa — zauważył Sokrates — eśli za to masz w nich takich przy aciół, to
i bogowie widocznie ma ą pociechę z szlachetne duszy.

Taki to był przebieg te poważne mowy.

¹⁶⁵Hera (mit. gr.) — bogini niebios i macierzyństwa, żona i siostra Zeusa, władcy bogów olimpĳskich.
[przypis edytorski]

¹⁶⁶państwo ze swoimi nakazami nie postępuje z tobą jak z niewolnikiem — nie przytłacza cię liturgiami. [przypis
tłumacza]

¹⁶⁷Siedm dam ognia językiem jeszcze nie tkniętych trójnogów… — Iliada IX  i . [przypis tłumacza]
¹⁶⁸barbarzyńca (z gr. bárbaros) — u staroż. Greków określenie nie-Greka, człowieka należącego do obce

kultury i posługu ącego się ęzykiem innym niż grecki; początkowo słowo to miało charakter neutralny, do-
piero późnie zaczęło oznaczać przedstawiciela niższe kultury, niecywilizowanego, prymitywnego i okrutnego.
[przypis edytorski]

¹⁶⁹mantyka — sztuka przewidywania przyszłości. [przypis tłumacza]
¹⁷⁰śląc mi głosy, sny i ptaki — z tego wszystkiego wróży się o przyszłości. [przypis tłumacza]
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A kiedy przyszła kole na Filipa, pytali go, co takiego wiǳi w rzemiośle wesołka, że
się nim szczyci.

— Czy może nie warto? — spytał. — Przecież wszyscy wieǳą, iż estem wesołkiem,
i ochotnie mnie zaprasza ą, gdy tylko co dobrego im się przytrafi; a eśli ich co złego
napotka, ucieka ą bez oglądania się, w obawie, że mogliby się roześmiać wbrew własne
woli.

Na to Nikerat:
— Na Zeusa, całkiem słusznie się szczycisz. Bo mnie z daleka omĳa ą ci przy aciele,

którym się dobrze powoǳi; tylko ci, którym coś złego się stało, powołu ą się na pokre-
wieństwo, snu ąc dalekie genealogiczne wywody, i nie mogą znieść rozłąki ze mną.

— Już dobrze — rzekł Charmides. — Ale teraz ty, Syrakuzańczyku, powieǳ, z czego
esteś dumny. Pewnie z chłopca?

— Broń boże — odpowieǳiał — wcale nie. Przeciwnie nawet, mocno się obawiam
o niego. Bo, ak wiǳę, niektórzy czyha ą na ego zgubę.

— Na Heraklesa¹⁷¹! — zawołał Sokrates, usłyszawszy to. — Czymże według ich zda-
nia ten chłopiec ich skrzywǳił, że chcą go zabić?

— Ależ nie zabić — odpowieǳiał — tylko namówić, by spał z nimi razem.
— A ty, ak się zda e, uważasz, że w tym byłaby ego zguba.
— I to do cna.
— A sam nie śpisz z nim razem?
— Oczywiście śpię co nocy, i to przez całą noc.
— Na Herę — rzekł Sokrates — toż to wielkie szczęście, że edynie twa skóra nie

grozi zgubą współśpiącym. Skutkiem tego możesz się szczycić nie czymś innym, tylko
właśnie swą skórą.

— Ależ, na Zeusa — rzekł — tym się nie szczycę.
— Ale czym?
— Głupcami, na Zeusa. Ci bowiem, ogląda ąc mo e kuglarskie sztuki, pozwala ą mi

zarobić na kawałek chleba.
— Dlatego to a — odezwał się Filip — słyszałem niedawno, ak w modlitwie zwra-

całeś się do bogów z prośbą, by wszęǳie, gǳie staniesz, było w plony tłusto, a w rozumy
pusto.

— Dobrze, dobrze — rzekł Kallias. — A teraz ty, Sokratesie, co masz do powieǳenia
na poparcie twego zdania, że słusznie byś się mógł szczycić tą przez ciebie wymienioną
sztuką, co tak smutną ma sławę.

— Musimy naprzód — rzekł Sokrates — stwierǳić, na czym polega zadanie ra fura;
więc na każde mo e pytanie odpowiada cie bez wahania, byśmy wieǳieli, ak daleko sięga
zgodność naszych zapatrywań. Czy to wam odpowiada?

— Tak est — powieǳieli wszyscy, i raz powieǳiawszy „tak est”, stale w dalszym
ciągu tę samą dawali odpowiedź.

— Czyż nie należy do zadania dobrego ra fura postarać się, by osoba, którą stręczy
— może to być on lub ona — podobała się tym, z którymi by miała przestawać?

— Tak est.
— Czyż nie przyczynia się do tego, by się podobać — ako eden ze szczegółów —

przysto ny i odpowiedni sposób ubierania się i uczesania?
— Tak est.
— Prawda, że można tymi samymi oczyma spoglądać przy aźnie na kogoś i wrogo?
— Tak est.
— Co dale : czy można tym samym głosem mówić pokornie i śmiało?
— Tak est.
— Dale , niektóre słowa mogą buǳić nienawiść, inne przy aźń. Nieprawdaż?
— Tak est.
— Zatem dobry ra fur tylko tak bęǳie kształcił, eśli o te szczegóły choǳi, by można

się podobać?
— Tak est.

¹⁷¹Herakles (mit. gr.) — heros grecki; syn Zeusa i Alkmeny, mąż De aniry; słynny z  prac. [przypis edy-
torski]
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— A czy lepszy ten, co postara się wzbuǳić upodobanie dla swego wychowanka
u ednego człowieka, czy może ten, co u wielu?

Tu poǳielili się na dwie grupy. Jedni mówili: „Pewnie, że ten, co u ak na większe
liczby”, druǳy: „Tak est”¹⁷².

— W takim razie i na to zgoda: kto by potrafił tak kogoś ułożyć, by podobał się
całemu państwu, ten byłby uż doskonałym ra furem?

— Na Zeusa, toż to asne — rzekli wszyscy.
— Czyż nie słusznie szczyciłby się swą sztuką i brał wielką zapłatę ten, kto by potrafił

swoich wychowanków tak urobić?¹⁷³.
Gdy wszyscy się na to zgoǳili, mówił dale :
— Otóż takim mistrzem est moim zdaniem ten oto… Antystenes.
A Antystenes zawołał:
— Mnie, Sokratesie, odda esz swą sztukę?
— Tak, na Zeusa — odrzekł — gdyż wiǳę, żeś uż i e towarzyszkę dostatecznie

opanował.
— Mianowicie?
— Sztukę przywoǳenia.
A ten, barǳo obrażony, zapytał:
— Znasz takie mo e postępki?¹⁷⁴
— Wiem — odpowieǳiał Sokrates — żeś naszego Kalliasa przywiódł do mędrca

Prodykosa, kiedyś zauważył, że miłu e filozofię, a tamten potrzebu e pienięǳy; uż nie
mówię o Hippiaszu z Elidy¹⁷⁵, od którego nauczył się sztuki pamiętania. Od tego to
czasu est znacznie kochliwszy, bo teraz, zobaczywszy coś ładnego, nie może uż nigdy
zapomnieć. Nawet wobec mnie niedawno chwaliłeś tego przybysza z Heraklei¹⁷⁶, a potem
zazna omiłeś mnie z nim, kiedyś swymi pochwałami wywołał u mnie pragnienie poznania
go. A schylosa zaś z Fliuntu¹⁷⁷ i mnie, chwaląc nas ednego przed drugim, doprowaǳiłeś
do takiego zakochania się swymi mowami, żeśmy się tropili wza emnie, aby się spotkać.
Wiǳąc więc, że ty takie rzeczy potrafisz, uważam cię za dobrego przywoǳiciela. Kto
bowiem zdoła zrozumieć, że ci a ci są dla siebie samych pożyteczni, i potrafi ich do tego
doprowaǳić, by pragnęli obcować z sobą, to ten potrafi i państwa do przy aźni mięǳy
sobą doprowaǳić i małżeństwa szczęśliwe ko arzyć. Mieć takiego człowieka, co to za
skarb dla państw, przy aciół i sprzymierzeńców! A ty tak się obraziłeś, kiedy cię nazwałem
dobrym przywoǳicielem, akbyś usłyszał ode mnie akąś obelgę.

— Ale na Zeusa — odrzekł — uż się nie czu ę obrażony. Jeżeli bowiem to potrafię,
to mo a dusza bęǳie uż zupełnie przepełniona bogactwami.

Tak to zakończyły się te w krąg idące mowy.
V. Tu Kallias spytał:
— Jak to, to ty, Krytobulu, nie sta esz do zawodów o piękność z Sokratesem?

¹⁷²Tu poǳielili się na dwie grupy… — obie grupy odpowieǳiały na pytanie Sokratesa twierǳąco, tylko
inacze : edni po namyśle dali wyraz swemu przekonaniu, druǳy bezmyślnie i mechanicznie powtórzyli swo e
stereotypowe „tak est”. [przypis tłumacza]

¹⁷³Czyż nie słusznie szczyciłby się swą sztuką (…) kto by potrafił swoich wychowanków tak urobić? — związek myśli
est następu ący: ponieważ ta sama osoba może wykazywać dodatnie cechy i u emne, zależy od wychowania, czy
się rozwiną strony lepsze, czy gorsze. Dobry wychowawca pielęgnu e strony lepsze, a est tym doskonalszy, im
szerszy zakres swą ǳiałalnością obe mu e. [przypis tłumacza]

¹⁷⁴Znasz takie moje postępki? — to est, żebym postępował ak stręczyciel, przyprowaǳał np. akąś ǳiewczynę
do kogoś i namawiał do nawiązywania stosunków miłosnych. [przypis tłumacza]

¹⁷⁵Hippiasz z Elidy (w zachodnim Peloponezie) — sofista z czasów Sokratesa, ogromne wszechstronności,
z którą szła w zawody ego zarozumiałość. Uprawiał retorykę, gramatykę, matematykę, astronomię, archeolo-
gię, studium porównawcze prawa, mnie zaś filozofię w znaczeniu ściśle szym. Miewał wykłady po całe Grec i,
występu ąc w wytwornym oǳieniu, które w całości, od sandałów aż do pierścienia na palcu, miało być e-
go własne roboty. Pamięć miał niezwykłą i pracował też nad mnemotechniką (sztuką pamiętania). [przypis
tłumacza]

¹⁷⁶przybysz z Heraklei — prawdopodobnie Zeuksis z Heraklei (w południowe Italii), ży ący w końcu V i z po-
czątkiem IV wieku, sławny malarz i dumny ze swego znaczenia wynalazca sztuki delikatnie szego uwydatniania
światła i cieni. [przypis tłumacza]

¹⁷⁷Ajschylos z Fliuntu — Fliunt, miasto na Peloponezie, nad górnym biegiem rzeki Azopos, na południe od
Sykionu a południowy zachód od Koryntu. A schylos ów est nam bliże nieznany; nie należy go mieszać ze
sławnym tragikiem ateńskim. [przypis tłumacza]
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— Na Zeusa — zawołał Sokrates — być może, że wiǳi, aki mir¹⁷⁸ ma ra fur u sę-
ǳiów.

— A przecież — odparł Krytobul — nie uchylam się. Da więc dowód, eśli mądrość
twą stać na to, żeś pięknie szy ode mnie.

— Niech no ktoś lampę bliże przysunie — rzekł Sokrates. — A teraz wzywam cię
— ciągnął dale — naprzód do przesłuchania w sprawie naszego sporu prawnego. Więc
odpowiada .

— Pyta więc.
— Czy piękność twym zdaniem est cechą wyłącznie luǳką, czy posiada ą i coś Piękno, Filozof

innego?
— Moim… na Zeusa, posiada ą ą i konie, i krowy, i wiele nieżywotnych przedmiotów

— odpowieǳiał. — Przyna mnie wiem, że może być i piękna tarcza, i miecz, i włócznia.
— Jakżeż te wszystkie rzeczy, nie ma ąc nic ze sobą wspólnego, mogą być piękne?
— Jeśli są tak wykonane, że nada ą się do tego zadania, dla akiego e nabywamy, lub

eśli z natury odpowiada ą naszym potrzebom, to i te rzeczy — powieǳiał Krytobul —
są piękne.

— Czy wiesz, w akim celu potrzeba nam oczu?
— Oczywiście, by wiǳieć.
— W takim razie to uż mo e oczy byłyby pięknie sze niż two e.
— A to czemu?
— Albowiem two e oczy wiǳą tylko prosto przed sobą, a mo e i z boku, na ukos,

ǳięki temu, że są tak wyłupiaste.
— Czy ty twierǳisz, że rak ma na pięknie sze oczy ze wszystkich stworzeń?
— Z całą stanowczością — rzekł Sokrates — bo i co do siły są przez naturę doskonale

wyposażone.
— Już dobrze. A czy nos pięknie szy, twó czy mó ?
— Ja myślę, że mó , eśli bogowie dali nam nosy w tym celu, by wąchać. Gdyż two e

nozdrza są zwrócone ku ziemi, tymczasem mo e są rozwarte na wszystkie strony, skutkiem
czego mogą przy mować zewsząd dochoǳące wonie.

— Więc perkaty nos pięknie szy od prostego? Jakże to?
— Bo nie stawia przed oczyma żadne zasłony, lecz pozwala im wiǳieć do woli, nos

zaś wysoki akby na przekór budu e mięǳy oczyma przegraǳa ącą ścianę.
— W takim razie — rzekł Krytobul — eśli choǳi o usta, podda ę się; eżeli bowiem

są stworzone do odgryzania, to potrafisz odgryźć znacznie większy kęs niż a.
— A ponieważ mam grube wargi, to barǳie miękkie można na nich wyciskać po-

całunki niż na twoich.
— Jak się zda e, to a wedle twych słów mam eszcze brzydsze usta niż osioł.
— A czyż nie stanowi dowodu, że estem pięknie szy niż ty, ta okoliczność, że i na a-

dy¹⁷⁹, boginie przecież, roǳą sylenów, podobnie szych do mnie niż do ciebie?
— Ale niech odda ą głosy, bo uż nie mam sposobu ci się sprzeciwiać. Niech wiem ak

na pręǳe , aka kara czy grzywna mnie czeka. Tylko edno eszcze: niech odda ą swe głosy
ta nie, gdyż obawiam się, by mnie nie zgnębiło zupełnie two e i Antystenesa bogactwo.

Otóż chłopiec i ǳiewczyna ta nie oddawali swo e głosy, a tymczasem Sokrates polecał
przysunąć lampę bliże do Krytobula, by zapobiec pomyłce sęǳiów, i występował za tym,
by zwycięzcy dostały się od sęǳiów nie wstążki, lecz przepaski¹⁸⁰ z pocałunków. A kiedy
głosy wszystkie wypadły na korzyść Krytobula, westchnął Sokrates:

— Och, nie ednakowe two e pieniąǳe i Kalliasa. Jego pieniąǳe potęgu ą poczucie
sprawiedliwości, a two e, ak to na częście bywa, zabĳa ą e nawet u tych, co w sąǳie lub
w zawodach wyda ą wyroki¹⁸¹.

¹⁷⁸mir (daw.) — poważanie, szacunek. [przypis edytorski]
¹⁷⁹najady (mit. gr.) — nim wodne, opieku ące się źródłami. [przypis tłumacza]
¹⁸⁰przepaski — zwycięzców w igrzyskach zdobią przepaskami, wieńcami i kwiatami. [przypis tłumacza]
¹⁸¹Jego pieniąǳe potęgują poczucie sprawiedliwości, a twoje, jak to najczęściej bywa, zabĳają je nawet u tych, co

w sąǳie (…) wydają wyroki — akkolwiek Ateńczycy (i w ogóle Grecy) w politycznym życiu często przy mowali
„podarunki” i dawali się nimi powodować w swe ǳiałalności, rzadko słyszy się o przekupności sądów ateńskich.
Trudno zresztą było przekupić więce niż połowę z pięciuset sęǳiów przysięgłych, stanowiących eden trybunał
ludowy (heliaja). Pierwszy wypadek przekupstwa miał się zdarzyć dopiero w  r., a więc w  lat po powyższe
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VI. Wtedy edni wzywali Krytobula, by kazał sobie wypłacić nagrodę za zwycięstwo
w postaci pocałunków, inni kazali prosić pana tych ǳieci o pozwolenie, inni znowu inne
rzucali żarty. A Hermogenes nawet wtedy milczał. Więc Sokrates odezwał się, zwraca ąc
się do niego po imieniu:

— Hermogenesie, mógłbyś nam powieǳieć, co to est psotliwy nastró przy winie?
— Jeśli się pytasz o to, czym est, nie wiem, ale mogę powieǳieć, czym mi się wyda e.
— O to właśnie choǳi.
— Moim zdaniem psotliwy nastró przy winie to znaczy psuć zebranym nastró .
— Czy więc wiesz, że i ty psu esz nam nastró swym milczeniem?
— Czy także podczas tego, gdy mówicie?
— Nie, ale w czasie przerwy.
— Czyście nie zauważyli, że mięǳy wasze mowy nie można by wcisnąć włosa, a cóż

dopiero słowo wtrącić?
Na to Sokrates zawołał:
— O Kalliasie, nie możesz przy ść z pomocą człowiekowi, którego tak się zawstyǳa

zbĳaniem ego wywodów¹⁸²?
— Owszem — odpowieǳiał — kiedy flet się odezwie, bęǳiemy wszyscy milczeli.
A Hermogenes rzekł:
— Czy chcecie, bym przy akompaniamencie fletu do was mówił, podobnie ak aktor

Nikostrat¹⁸³ wygłaszał swo e tetrametry¹⁸⁴ przy wtórze fletu.
— Przebóg — na to Sokrates — zrób tak, Hermogenesie. Bo ak śpiew przy wtórze

fletu nabiera słodyczy, tak i two ą mowę tony osłoǳą, zwłaszcza eżeli wzorem fletnistki
poprzesz swe słowa wymownymi ruchami.

— Lecz akaż ma być muzyka — wtrącił Kallias — eśli Antystenes kogoś zawstyǳi,
zbĳa ąc ego wywody?

— Takiemu — odpowieǳiał Antystenes — co się tak da e zawstyǳać, należy się
wygwizdanie.

Gdy Syrakuzańczyk wiǳiał, że nie dba ą o ego popisy, lecz sami rozmową się bawią,
z zazdrości odezwał się do Sokratesa:

— Czy to ty, Sokratesie, esteś tym, co go zwą przydomkiem „rozmyśla ący”? Filozof
— Czyż to nie lepie , niż żeby mnie zwano bezmyślnym?
— Gdybyś tylko nie buǳił mniemania, że rozmyślasz nad tym, co na niebie.
— Czy est coś ważnie szego na niebie niż bogowie?
— Ale nie o nich, na Zeusa, choǳi ci, ak mówią, lecz o sprawy na błahsze, co est

ob awem na większe opaczności¹⁸⁵.
— To i w takim razie choǳi mi o bogów. Opatrzność bowiem nas wspiera, i deszczem

darząc z nieba, i światłem. Jeżeli zaś mó dowcip est niesmaczny, to two a wina, gdyż
zawziąłeś się mnie dręczyć.

— Ale zostaw to i powieǳ mi, ile stóp pchlich esteś ode mnie oddalony? Przecie,
ak mówią, takimi pomiarami się za mu esz¹⁸⁶.

Tu zwrócił się Antystenes do Filipa ze słowami:

rozmowie. W każdym razie w  r. przekupstwo sęǳiów nie stanowiło tematu rozmów czy uwag. [przypis
tłumacza]

¹⁸²człowiekowi, którego tak się zawstyǳa zbĳaniem jego wywodów — to znaczy: mnie. [przypis tłumacza]
¹⁸³Nikostrat — sławny aktor komiczny. [przypis tłumacza]
¹⁸⁴tetrametry — wiersze składa ące się z czterech dwustopówek, czyli tzw. miar trocheicznych. Troche est

to stopa składa ąca się ze zgłoski długie i krótkie , czemu w ęzykach nowożytnych odpowiada stopa złożona
ze zgłoski akcentowane i nieakcentowane . Takich stóp ma tetrametr osiem (x troche e), np.: „Droǳy moi
kopĳnicy, cni żołnierze! He , do ǳieła!” (A schylos, ǲieje Oresta, w przekłaǳie Kasprowicza, Lwów , str.
). [przypis tłumacza]

¹⁸⁵opaczność — robienie lub rozumienie na opak, odwrotnie, inacze niż należy. [przypis edytorski]
¹⁸⁶ile stóp pchlich jesteś ode mnie oddalony? Przecie, jak mówią, takimi pomiarami się zajmujesz — docinki Syra-

kuzańczyka opiera ą się na komedii Arystofanesa pt. Chmury (w. ), ośmiesza ące Sokratesa. Przedstawiono
ą w teatrze w  r., a zatem w roku , kiedy uczta nasza się odbywa, mogły dowcipy odnoszące się do
Sokratesa być eszcze w pamięci i krążyć mięǳy ludem. Ksenofont podczas przedstawienia komedii był eszcze
ǳieckiem, znał ą tylko z lektury. [przypis tłumacza]
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— Ty esteś mistrzem w wyna dywaniu podobieństw¹⁸⁷. Czy ten człowiek nie wyda e
ci się podobny do takiego, który usiłu e szyǳić z kogoś?

— Na Zeusa, i to nie tylko do takiego, ale i do wielu innych.
— Mimo to — rzekł Sokrates — nie dopatru się podobieństw, byś i ty nie wyglądał

na szydercę.
— Ależ eżeli będę szukał podobieństw mięǳy nim a przyzwoitymi, a nawet na zna-

komitszymi ludźmi, to racze nie będę uż tym samym wyglądał na szydercę.
— Jeśli go pod każdym względem bęǳiesz mienił¹⁸⁸ lepszym, uż tym samym wy-

glądasz na szydercę.
— Więc wolałbyś, bym go porównywał z gorszymi?
— Ani z gorszymi.
— Z nikim?
— W ogóle nie porównu go z nikim.
— Ależ nie wiem, ak przy przestrzeganiu milczenia mam postępować, by zachowanie

mo e było godne uczty.
— To barǳo łatwo: przemilczeć to, czego lepie nie mówić.
W ten sposób ten psotliwy nastró przy winie przygasł.
VII. Tymczasem edni kazali mu szukać podobieństw i robić porównania, a druǳy

wzbraniali. W czasie wrzawy Sokrates znowu zabrał głos:
— Może byśmy teraz właśnie coś razem zaśpiewali, kiedy uż wszyscy pragniemy

mówić.
I zaraz po tych słowach zaczął pierwszy nucić akąś piosenkę.
Właśnie w te chwili, gdy przestali śpiewać, przyniesiono tancerce krążek garncarski,

na którym miała pokazywać sztuki. I tu Sokrates odezwał się do Syrakuzańczyka:
— Zda e się, że naprawdę zasługu ę na przezwisko „rozmyśla ący”, ak ty powiadasz.

Przyna mnie teraz zastanawiam się nad tym, akby na łatwie szym dla twego chłopaka
i te ǳiewczyny sposobem urząǳić dla nas ak na milsze widowisko Wiem, że est to
i twoim życzeniem. Bo moim zdaniem wywracanie kozłów wśród mieczy est popisem
niebezpiecznym, a całkiem nieodpowiednim dla uczty. Prawda, pisać i czytać, wiru ąc
na krążku, to może cudowna rzecz, ale nie mogę się dorozumieć, co za przy emność
z tego dla kogokolwiek. Ani też nie est przy emnie patrzyć na młodych i pięknych
luǳi, gdy wykręca ą ciało i wygina ą się w kształt koła, niż gdy zachowu ą się spoko nie.
Zresztą cudowne rzeczy, eśli ich ktoś pragnie, nie są znowu tak barǳo rzadkie. Poǳiwiać
można pierwszy lepszy szczegół, na przykład czemu lampa blaskiem płomienia oświetla
izbę, a blacha przy lampie mimo swego blasku światła nie da e, lecz tylko oǳwierciedla
w sobie inne rzeczy; czemu oliwa, choć est płynem, podsyca płomień, a woda go gasi,
właśnie dlatego, że est płynem. Ale i takie rozważanie to nieodpowiedni sprzymierzeniec
dla wina. Może by tańczyli do taktów fletu w takich postawach, ak malu ą Charyty¹⁸⁹,
Hory¹⁹⁰ i Nim¹⁹¹. Ta czynność, myślę, szłaby im łatwie i dodaliby uczcie większego
wǳięku.

¹⁸⁷jesteś mistrzem w wynajdywaniu podobieństw — ulubioną zabawą Greków podczas uczty były dowcipne
i mnie lub więce złośliwe porównania obecnych gości z akimiś przedmiotami. Tak np. Alkibiades w Sympo-
zjon Platona przeprowaǳa szczegółowe porównanie Sokratesa z sylenem Mars aszem. Zaczepiony biesiadnik
odcinał się też odpowiednim porównaniem i płacił pięknym za nadobne. Szczególnie od zawodowych błaznów
domagano się na barǳie paradoksalnych porównań. [przypis tłumacza]

¹⁸⁸mienić — nazywać, określać ako. [przypis edytorski]
¹⁸⁹Charyty — boginie łaski, a dale uciech życiowych, ak tańca, śpiewu, zabawy przy uczcie. Jako boginie

wǳięku stanowią orszak Aodyty, towarzyszą też, śpiewa ąc i tańcząc, Apollinowi lub Hermesowi. Na daw-
nie szy ich kult miał swą sieǳibę w Orchomenos, wielkim handlowym mieście Beoc i za czasów bohaterskich
(wo ny tro ańskie ). Czczono e także w Atenach, Sparcie i gǳie inǳie . Sztuka przedstawiała e uż dość wcze-
śnie; zachowane są obrazy na wazach z VI i V w. przed Chr. Są zawsze ubrane; dopiero sztuka hellenistyczna
(III w. i następne) przedstawia e nagie. [przypis tłumacza]

¹⁹⁰Hory— boginie strzegące wrót nieba i Olimpu, córki Temidy (bogini sprawiedliwości) i Zeusa. Przedstawia
e uż sztuka archaiczna. Późnie sze czasy przedstawia ą stale trzy Hory w tańcu, trzyma ące się za ręce, w postaci
pełne powabu. Na pięknie sze z zachowanych przedstawień odnosi się do oryginału, który est ǳiełem IV w.
przed Chr. [przypis tłumacza]

¹⁹¹Nimfy — począwszy od końca V w. przed Chr. wiǳimy na wazach attyckich Nim (trzy), trzyma ące się
za ręce i postępu ące tanecznym krokiem za przewodem Hermesa lub Pana (boga pasterzy). Nimfa wodna ma
przed sobą naczynie z wodą, stoi lub leży, górna część ciała est obnażona. — Sokrates zna się na sztuce, był za
młodu rzeźbiarzem ak ego o ciec; ǳiełem ego nawet ma być pewna rzeźba Charyt. [przypis tłumacza]
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— Na Zeusa — zawołał Syrakuzańczyk — słuszne twe słowa, Sokratesie! Już a dam
wam takie widowisko, że bęǳiecie zadowoleni z zabawy.

VIII. Po tych słowach Syrakuzańczyk wyszedł i począł robić swo e przygotowania,
natomiast Sokrates podniósł znowu coś nowego:

— Czyż to est słuszne, przy aciele, zapomnieć o obecności wielkiego boga, co wie-
kiem równy est odwiecznym niebianom, a z postaci wygląda ak na młodszy, obe mu ą-
cego swą wielkością wszystko, a obiera ącego sobie przybytek w duszy człowieka? Toż to
Eros¹⁹², do którego orszaku my wszyscy należymy. Albowiem a nie umiałbym wymie-
nić chwili, w które bym nie miłował kogoś, Charmides, ten oto, ma wielu wielbicieli¹⁹³,
a zdarza się, że i on kogoś pożąda, a nawet Krytobul, choć sam est teraz przedmiotem
miłości, uż innych pożąda. Ależ i sam Nikerat, ak słyszę, miłu e własną żonę i wza em-
ną się cieszy miłością. Hermogenes zaś — któż z nas o tym nie wie — usycha z miłości
do szlachectwa duszy; nie wchodźmy w to, co to est takiego¹⁹⁴. Może nie wiǳicie po-
wagi w ego brwiach, spoko u w oku, miary w słowach, łagodności w głosie, pogody
w usposobieniu? Nie patrzy na nas, luǳi, z góry, choć ma na dosto nie szych przy aciół
w bogach. Tylko ty, Antystenesie, nikogo nie miłu esz?

— Och, na bogów — odpowieǳiał ów — i to całym żarem uczucia, ciebie.
Na to Sokrates z żartobliwym uśmiechem, nie ako drożąc się¹⁹⁵¹⁹⁶, rzekł:
— Da że mi teraz pokó , czyż nie wiǳisz, że mam coś innego do roboty?
A Antystenes:
— Jakżeż wyraźnie ty ciągle edno i to samo czynisz, ty, swó własny ra furze: raz

wymawiasz się wewnętrznym głosem bóstwa¹⁹⁷ i nie chcesz ze mną mówić, innym razem
znowu masz myśl czymś innym za ętą.

Sokrates na to:
— Na bogów, Antystenesie, tylko mnie nie zamęcz. Wszystkie two e inne ǳikie Miłość

porywy znoszę i będę znosił ak przy aciel. Tylko tę miłość two ą stara my się pokrywać
ta emnicą, tym barǳie , że odnosi się do me przysto ności, a nie do duszy. Że zaś ty,
Kalliasie, miłu esz Autolika, o tym wie całe miasto, a ak sąǳę, i nie eden obcy. Bo
i waszych obu o ców¹⁹⁸ imiona są znane, i wy sami uwagę na siebie zwracacie. Zawsze
byłem pełen poǳiwu dla twego charakteru, ale teraz eszcze więce , bo wiǳę, że nie
kochasz się w lubieżnym rozpustniku czy w zniewieściałym wśród wygód chłopcu, lecz
w takim, co przed wszystkimi składa dowody siły, wytrwałości, męstwa i pomiarkowania.
Pożądanie takich zalet est świadectwem dla charakteru wielbiciela.

Czy est edna Aodyta, czy dwie¹⁹⁹, Niebiańska i Gminna, nie wiem, i Zeus przecież
eden, ak wierzymy, ma wiele przydomków²⁰⁰. Tylko tyle wiem, że dla obu są odǳielne
ołtarze i świątynie, i ofiary składa się Gminne z mnie szą powagą, a świętsze i czystsze

¹⁹²Czyż to jest słuszne (…) zapomnieć o obecności wielkiego boga, co wiekiem równy jest odwiecznym niebianom
(…) Toż to Eros…— słowa te przypomina ą z Platona Sympozjonmowę Fa drosa o Erosie. Tam każdy biesiadnik
ma coś na ten temat powieǳieć, tu prze ście do tego tematu est trochę nagłe. [przypis tłumacza]

¹⁹³Charmides ten oto ma wielu wielbicieli— był barǳo piękny (Platon,Charmides, sceneria z r. . Charmides
est wtedy młodym chłopcem). [przypis tłumacza]

¹⁹⁴z miłości do szlachectwa duszy; nie wchodźmy w to, co to jest takiego — główną zasługą Sokratesa est dążność
do definiowania po ęć. Tu Sokrates rezygnu e z szukania definic i, by nie przerywać wątku. [przypis tłumacza]

¹⁹⁵drożyć się — wysoko się cenić; niełatwo goǳić się na coś, opierać się. [przypis edytorski]
¹⁹⁶niejako drożąc się — ak swawolna ǳiewczyna z kochankiem. [przypis tłumacza]
¹⁹⁷wymawiasz się wewnętrznym głosem bóstwa — Sokrates twierǳił, że słyszy w duszy głos bóstwa, które

często, gdy ma uczynić akiś fałszywy krok, przestrzega go i odwoǳi od tego zamiaru, a nigdy do niczego
nie zachęca. Sokrates zwał to bóstwo dajmonion. Tłumaczą ǳiś niektórzy, że to sumienie, inni, że to takt lub
intuic a człowieka o wysokie moralności; inni eszcze inacze . [przypis tłumacza]

¹⁹⁸waszych obu ojców imiona są znane — Hipponikos, o ciec Kalliasa, pobił pod Tanagrą (w Beoc i, przy droǳe
z Aten do Aulis) w  r. Beotów, w  r. padł pod Delion (w Beoc i na wybrzeżu, ǳiś Delis). Ma ątek
ego dochoǳił do  talentów (talent to  anków). W roǳinie ego była ǳieǳiczna godność herolda
eleuzyńskiego (szczególnie ważny urząd dla misteriów eleuzyńskich, ta nych obchodów na cześć Demetry)
i daducha (zarządcy świątyni Demetry w Eleusis na zachód od Aten, nad morzem; ǳiś Elefsina). [przypis
tłumacza]

¹⁹⁹Czy jest jedna Afrodyta, czy dwie — w Sympozjon Platona (rozǳ. VIII) rozróżnia Pauzaniasz, eden z bie-
siadników, dwie Aodyty: Niebiańską i Gminną. [przypis tłumacza]

²⁰⁰Zeus (…) ma wiele przydomków — np. Zeus Król, Zeus Zbawca, Zeus Dawca Zwycięstwa, Zeus Obrońca,
Zeus Łaskawy. [przypis tłumacza]
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Niebiańskie . Można by więc przypuścić, że Gminna zsyła umiłowanie ciała²⁰¹, a Nie-
biańska duszy, przy aźni i pięknych czynów. Taka to miłość, myślę, ciebie opanowała,
Kalliasie. Naprowaǳa mnie na to szlachectwo duszy umiłowanego i ta okoliczność, że
z nim razem i o ca zapraszasz na spotkanie, bo szlachetny i dobry wielbiciel nie ma nic
do zata ania przed o cem.

— Na Herę — przerwał Hermogenes — w ogóle barǳo cię poǳiwiam, Sokratesie,
a uż na więce teraz, kiedy prawisz²⁰² tak miłe rzeczy Kalliasowi, a zarazem ednym tchem
da esz nauki, aki być powinien.

— Na Zeusa — rzekł Sokrates — by się eszcze więce z tego radował, udowodnię Miłość, Przy aźń
mu, że miłość duszy est znacznie lepsza niż miłość ciała. Mianowicie wszyscy wiemy, że
obcowanie z kimś bez przy aźni²⁰³ nie est nawet godne wzmianki. Po przy acielsku zaś
miłować, to znaczy, uwielbia ąc czy ś charakter, ulegać z własne woli słodkie koniecz-
ności, bo wielu z tych, którzy pożąda ą ciała, nienawiǳi charakteru kochanka i gani go.
A nawet eśli będą kochać edno i drugie, to przecież młoǳieńcze piękności pączek wnet
przekwitnie, a z e zanikiem i miłość zwiędnąć musi, gdy tymczasem dusza im dłuższy
czas zdąża ku doskonałości, tym godnie sza się sta e miłowania. I pamiętać trzeba, że
w krynicy piękności kry e się przesyt na dnie, tak że takiego samego uczucia przesytu
dozna się przy kochanku, co przy potrawach, którymi się ktoś opycha. A duszy miło-
wanie, dlatego że święte, est i barǳie nienasycone, choć byna mnie nie est skutkiem
tego, ak mylnie sąǳą, pozbawione rozkoszy miłosne . Przeciwnie, tu oczywiście speł-
nia ą się słowa modlitwy, w które błagamy: da nam, bogini, rozkosz miłosną w słowach
i czynie. Że dusza skromna i szlachetna, w pełne piękności ciała rozkwita ąca, władcza
wśród rówieśników i życzliwości pełna, wielbi i miłu e kochanka, na to chyba nie trze-
ba dowodu. Udowodnię tylko, że taki wielbiciel cieszy się wza emnością kochanka. Po
pierwsze bowiem, akżeby mógł ktoś nienawiǳić istoty, o które wie, że w ego piękność
i dobroć wierzy. A dale wiǳiałby, że racze dba o ego chlubę niż o swo ą przy emność,
a prócz tego miałby pełne zaufanie, że miłość nie zmale e, choćby przekwitł lub skutkiem
cierpień piękność utracił. Czyż nie muszą koniecznie przy takie wspólne miłości patrzeć
na siebie wza emnie z rozkoszą, życzliwie rozmawiać, ufać i buǳić zaufanie, troszczyć
się o siebie wza emnie, wspólnie radować się szczęściem, a smucić się, gdyby ich zawód
spotkał? Radosne ich współżycie, gdy są zdrowi, a eszcze barǳie nierozerwalny ich
związek, gdy edno z dwo ga zachoru e; a za nieobecnym troskliwa myśl wytrwałe dąży
niż za obecnym. Czyż to nie są miłosne rozkosze? ǲięki nim właśnie miłu ą przy aźń
i ży ą w przy aźni do późne starości.

A takiego, co lgnie do ciała, dlaczegóż by miał miłowany chłopak wza emnie miłować?
Może dlatego, że sobie rozkosz gotu e upragnioną, a chłopcu hańbę niemałą? A może
dlatego, że dla osiągnięcia swoich zamiarów oddala od niego ego domowników? Prawda,
gwałtu nie zada e, tylko namowy używa, ale właśnie za to zasługu e na większą eszcze
nienawiść. Bo kto gwałci, ten własne duszy podłość odsłania, kto namową uwoǳi, psu e
duszę cuǳą. Ale eśli uż ktoś swą piękność młodocianą za pieniąǳe sprzeda e, to czemuż
by miał więce uczucia żywić dla kupu ącego niż kramarz czy przekupień armarczny?
Chyba nie bęǳie go za to miłował, że on, młody, utrzymu e stosunek z niemłodym,
rozkwitły pięknością z takim, co uż dawno przekwitł, obo ętny z zakochanym. Bo chłopak
nie ǳieli z mężczyzną rozkoszy Aodyty tak ak niewiasta, lecz na trzeźwo przypatru e się
pĳanemu żąǳą. Cóż więc ǳiwnego, eśli skutkiem tego roǳi się w nim nawet pogarda
dla wielbiciela.

Przy głębszym namyśle każdy też może się przekonać, że nic złego nie wynikło z ko- Miłość, Ciało, Dusza
chania tych, co miłu ą charakter, a z bezwstydnych stosunków nie edna się obraza bogów
poczęła. A teraz wy aśnię, że nie est rzeczą godną człowieka wolno uroǳonego przesta-
wać z takim, co barǳie kocha ciało niż duszę. Kto bowiem wychowu e kogoś tak, by
umiał i mówić, i ǳiałać ak należy, słusznie może się spotkać z taką czcią, aką Achil-

²⁰¹Można by więc przypuścić, że Gminna zsyła umiłowanie ciała — takie est po mowanie w V i IV wieku przed
Chr. Pierwotnie Aodyta Gminna była boginią gminy ateńskie , opiekunką rozrostu ludu (gminu) ateńskiego.
[przypis tłumacza]

²⁰²prawić (daw.) — mówić, opowiadać. [przypis edytorski]
²⁰³obcowanie z kimś bez przyjaźni — miłość i przy aźń to nie est wszystko edno. [przypis tłumacza]
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les oddawał Chironowi²⁰⁴ i Fo niksowi²⁰⁵; natomiast z tym, co ciała pragnie, bez żadne
uchyby²⁰⁶ można by się obe ść ak z żebrakiem. Ciągle bowiem naprzykrza się, błaga ąc
i żebrząc to o pocałunek, to o akąś inną namacalną łaskę. Jeśli używam zbyt śmiałych
wyrażeń, nie ǳiwcie się, gdyż wino mnie podnieca i podżega stały mó towarzysz Eros,
bym nie obwĳał w bawełnę, gdy ruszam na przeciwnika ego, drugiego Erosa²⁰⁷. Mnie
ten, co na piękność zwraca uwagę, wyda e się podobny do takiego, co sobie kawał pola
wyna ął i oczywiście nie stara się o to, by było ak na więce warte, lecz by sam ak na wię-
ce plonów zebrał. Kto przy aźni racze pragnie, podobny est do takiego, co ma własną
rolę²⁰⁸; zewsząd znosi, co może, i stara się podnieść wartość umiłowanego.

A także u miłowanych chłopaków tak samo. Kto wie, że użycza ąc swe piękności,
zyska właǳę nad wielbicielem, ten prawdopodobnie i pod innym względem bęǳie do-
puszczał się lekkomyślnych czynów. A ten, co zrozumie, że przy aźń uleci, o ile nie bęǳie
starał się o czystość i szlachetność duszy, więce , rozumie się, bęǳie się troszczył o cno-
tę. A uż na większą korzyścią dla takiego, co dąży do zyskania w miłowanym chłopa-
ku dobrego przy aciela, est konieczność przestrzegania cnoty samemu. Bo akże możesz
tego, co z tobą przesta e, wykierować na dobrego człowieka, eśli sam się dopuszczasz
nagannych czynów; akżeż bezwstydny i wyuzdany mógłby doprowaǳić umiłowanego
do skromności i panowania nad sobą.

Pragnąłbym ci, Kalliasie, także z mitologii przytoczyć przykłady na to, iż nie tylko
luǳie, ale i bogowie, i bohaterowie znacznie wyże stawia ą przy aźń niż rozkosz cie-
lesną. Choć w tylu śmiertelnych pięknościach Zeus się kochał, przecież te, co mu się
oddały, zostały nadal śmiertelne. Nieśmiertelnością tylko tych obdarzał, których piękne
dusze poǳiwiał: do nich należą Herakles i Dioskurowie²⁰⁹, a wymienia się eszcze in-
nych. Ośmielam się zaś twierǳić, że i Ganimeda²¹⁰ Zeus porwał na Olimp nie z powodu
piękności ciała, ale duszy²¹¹. Dowodem na to ego imię. Przecież est gǳieś u Homera:

gányta de t’akúuon²¹²,

co znaczy: radu e się, słysząc. A eszcze gǳieś inǳie :

pykiná fresi médea eidós²¹³,

a to znowu znaczy: rad mądrych w sercu świadomy.
Zatem, ak świadczy z dwóch tych części złożone imię Gany-med, nie z powodu

wǳięków ciała, lecz dla głębi swych myśli zażywa takie czci u niebian. A także, Nike-
racie, Homer opiewa²¹⁴, ak Achilles nie za chłopaka miłowanego, tylko za druha tak

²⁰⁴Chiron a. Chejron (mit. gr.) — centaur (pół koń, pół człowiek), wychowawca Achillesa. [przypis tłumacza]
²⁰⁵Fojniks — syn Amyntora z Tesalii, wygnany z roǳicielskiego domu znalazł przytułek u króla Myrmidonów,

Peleusa; tuta za mował się wychowaniem ego syna, Achillesa (por. Iliada IX  i n.). [przypis tłumacza]
²⁰⁶uchyba (daw.) — uchybienie. [przypis edytorski]
²⁰⁷drugiego Erosa — Pauzaniasz w Sympozjon Platona wniosku e, że istnie ą dwa Erosy, eżeli istnie ą dwie

Aodyty: Eros gminny, przyziemny, zmysłowy, i Eros niebiański. [przypis tłumacza]
²⁰⁸podobny jest do takiego, co ma własną rolę… — Ksenofont est zamiłowanym i doświadczonym rolnikiem,

a wskazu e na to i porównanie zaczerpnięte z gospodarstwa. Kto posiada własny kawałek pola, gnoi go [t .
nawozi] i użyźnia, ma ąc na oku nie tylko natychmiastowy pożytek, ale i dalszą przyszłość. Wartość roli ego stale
rośnie. Odna emca prowaǳi rabunkową gospodarką, stara się zebrać ak na więce ak na mnie szym wkładem,
mało gnoi, glebę forsownie wyzysku e, tak że rolę wy aławia. [przypis tłumacza]

²⁰⁹Dioskurowie (mit. gr.) — Kastor i Polluks, synowie spartańskiego króla Tyndareosa i Ledy, bracia Heleny.
[przypis tłumacza]

²¹⁰Ganimedes — królewicz tro ański, syn Trosa, na pięknie szy ze śmiertelnych. Dla te piękności porwany
na Olimp, spełnia tam urząd podczaszego. [przypis tłumacza]

²¹¹nie z powodu piękności ciała, ale duszy — wg Homera przeciwnie, Ganimedes został porwany na Olimp
właśnie z powodu pięknego ciała, zob. Iliada XX . [przypis edytorski]

²¹²gánytaj de t’akúuon — Iliada XX , ale wiersz ten brzmi nieco inacze . [przypis tłumacza]
²¹³pykiná fresi médea eidós — Iliada XVII ; i ten wiersz brzmi w Iliaǳie nieco odmiennie. Te dwa cytaty

ma ą dowoǳić, że Homer i na starsi poeci odczuwali w imieniu Gany-medes dwa składniki: radu e się radą,
zamiłowany w mądrości. [przypis tłumacza]

²¹⁴Homer opiewa, jak Achilles nie za chłopaka miłowanego, tylko za druha… — por. Iliada XVIII  i .
[przypis tłumacza]
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sławne dokonywa zemsty²¹⁵. I Orestes i Pylades, i Tezeusz i Pe ritoos²¹⁶, i wielu in-
nych na ǳielnie szych półbogów, nie dlatego dostąpili rozgłosu w hymnach, że razem
spali, lecz dlatego, że się poǳiwiali wza emnie i wspólnie dokazali na pięknie szych czy-
nów. A i nowoczesnych wielkich czynów dokonali — każdy łatwo może się przekonać
— w żąǳy sławy ci racze , co nie unika ą trudów i niebezpieczeństw, a nie ci, co wolą
przy emność niż sławę. Co prawda, powiada wielbiciel poety Agatona²¹⁷, Pauzaniasz²¹⁸,
w obronie tych, co w wyuzdania błocie się tarza ą, że na potężnie szą byłaby siła zbro -
na złożona z kochanków i wielbicieli: ci niby wstyǳiliby się eden drugiego opuszczać
w potrzebie. ǲiwaczne rozumowanie: więc przywykli do lekceważenia nagany i do bez-
wstydu²¹⁹, przed sobą wza emnie wstyǳić się właśnie będą akiegoś postępku? Na dowód
przytaczał, że Tebanie i Ele czycy są tego samego zdania²²⁰. Przyna mnie kochanków sta-
wia ą obok siebie w szeregu, mimo że śpią z nimi. Ale to nie żaden dowód²²¹, gdyż nie
ma tu podobieństwa: u nich est to ustawowe, a u nas uchoǳi za wielką hańbę. Przeciw-
nie, mnie się wyda e, że stawia ą kochanków obok siebie z niedowierzania, czy sami sobie
pozostawieni spełniliby powinność ǳielnego męża. Lacedemończycy zaś żywią przekona-
nie, że eśli ktoś pożąda kogoś cieleśnie, to uż nigdy pod żadnym względem doskonałości
nie osiągnie. Otóż oni miłowanych na tak znakomicie ǳielnych luǳi wyprowaǳa ą²²²,
że nawet mięǳy obcymi²²³, choćby stali w szeregach nie tego samego państwa, co wiel-
biciele, tak samo wstyǳą się porzucać swych towarzyszy. Gdyż nie Bezwstyd, lecz Wstyd
za bóstwo uzna ą²²⁴.

Zda e mi się zresztą, że wszyscy zgoǳilibyśmy się na me słowa, eślibyśmy postawi- Miłość
li pytanie tak: komu byśmy powierzyli racze ma ątek czy ǳieci w opiekę, czy dary —
kochanemu za piękność ciała czy za zalety duszy? Przypuszczam, że nawet ten, kto roz-
kosz czerpie z piękności kochanego, racze powierzyłby temu, co pięknością duszy urok
wywiera.

²¹⁵Achilles (…) za druha tak sławnej dokonywa zemsty— zabĳa Hektora, mszcząc się śmierci Patroklosa, i znęca
się okrutnie nad trupem (Iliada XXII  i n.). [przypis tłumacza]

²¹⁶Orestes i Pylades, Tezeusz i Pejritoos — przysłowiowe pary przy aciół Orestes (syn Agamemnona) i Pylades,
Tezeusz (król Aten) i Pe ritoos (król Lapitów w Tesalii). [przypis tłumacza]

²¹⁷Agaton — poeta dramatyczny, u którego odbywa się uczta opisywana przez Platona, głośny z piękności
i eleganc i. [przypis tłumacza]

²¹⁸Pauzaniasz — osoba z Platona Sympozjonu. Ksenofont wprost cytu e tu Platona, kto czytał ucztę Platona,
rozumie, o kim mowa. Inacze musielibyśmy przy ąć, że Ksenofont czytał akieś ǳieło Pauzaniasza o miłości,
ale est nieprawdopodobne, by takie ǳieło istniało. Jednakowoż cytat mylny; to zdanie wygłasza u Platona
nie Pauzaniasz, ale Fa dros (rozǳ. VI), i przeciw Fa drosa mowie kieru e Ksenofont swe uwagi o Achillesie
i Patroklu. Pomyłkę tę uważa ą za umyślną, ako że Ksenofont „lubi się bawić w chowankę” (umyślnie mówi:
Pauzaniasz, zamiast Fa dros). [przypis tłumacza]

²¹⁹przywykli do lekceważenia nagany i do bezwstydu — Ksenofont est przeciwnikiem greckiego zwycza u
kochania się mężczyzn w chłopcach. [przypis tłumacza]

²²⁰przytaczał, że Tebanie i Elejczycy są tego samego zdania — Pauzaniasz u Platona (Sympozjon IX i n.) stwier-
ǳa, że Grecy ma ą różne zapatrywania na zwycza kochania się w chłopcach. Prostolinĳne są zapatrywania
Teban i Ele czyków (z Elidy na Peloponezie), którzy uzna ą taką miłość za dozwoloną, a czynią to z niedołęstwa
i braku zdolności krasomówczych. Nie mnie prostolinĳne est ustawodawstwo Jończyków w Az i Mnie sze ,
zabrania ące bezwarunkowo miłości mięǳy mężczyznami, gdyż grupy mężów spo one tak silnym węzłem ak
miłość stanowiły niebezpieczeństwo dla tyranów (przed powstaniem Związku Morskiego pod przewodnictwem
Aten rząǳili w miastach ońskich tyrani). W Atenach i w Sparcie rzecz przedstawia się zawile ; ateńska opinia
publiczna czasem potępia takie stosunki, a czasem pochwala, zależnie od tego, czy z punktu wiǳenia moralnego
zasługu ą na naganę, czy nie. [przypis tłumacza]

²²¹Ale to nie żaden dowód — takiego dowodu nie przytacza u Platona ani Fa dros, ani Pauzaniasz. Fa dros tylko
przypuszcza, że gdyby się ustawiało hufce z kocha ących się, miałoby to na lepsze skutki. Tu Ksenofont, mówiąc
o rzeczywistości, ma na myśli tzw. „hufiec święty” Teban, złożony z miłu ących się wo owników. Pierwszy raz
wystąpił ten hufiec w  r. przed Chr. pod woǳą Pelopidasa w bitwie pod Leuktrami (w Beoc i), ostatni
raz w  r. w bitwie pod Cherone ą (w Beoc i), gǳie go wycięto w pień. Platoński Fa dros nie mógł o nim
wspomnieć, gdyż Sympozjon Platona powstało około – przed Chr. [przypis tłumacza]

²²²[Lacedemończycy] miłowanych na tak znakomicie ǳielnych luǳi wyprowaǳają — Ksenofont, omówiwszy
w Konstytucji Lacedemończyków II  Beotów i Ele czyków, wyraża pochwałę dla spartańskiego prawodawcy
Likurga, że dozwala miłości wiǳące cel swó w doskonaleniu i prowaǳeniu do cnoty ukochanego, a zabrania
surowo miłości niemoralne . [przypis tłumacza]

²²³nawet mięǳy obcymi — t . mięǳy sprzymierzeńcami. Więc np. ukochany mógł być w wo sku sprzymie-
rzonych, a kocha ący w armii lacedemońskie . Mimo to ǳielność ich nie doznałaby żadnego osłabienia. [przypis
tłumacza]

²²⁴Wstyd za bóstwo uznają — Spartanie czczą Wstyd i stawia ą mu posągi. W Atenach także i Bezwstyd miał
swó własny ołtarz, co się Ksenofontowi widocznie nie podobało. [przypis tłumacza]

 Wybór pism 



A ty, Kalliasie, wǳięczność winieneś bogom, moim zdaniem, za to, że cię miłością
do Autolika natchnęli. Bo że est zamiłowany w sławie, to asne: przecież by być ogło-
szonym zwycięzcą w pankrationie, naraził się na nie eden trud i ból. A o ile by eszcze
wierzył, że zaletami doskonałego męża nie tylko sobie i o cu chlubę przyniesie²²⁵, ale i po-
trafi wspomóc przy aciół, rozszerzyć granice o czyzny, stawia ąc pomniki zwycięstwa²²⁶
nad nieprzy aciółmi, być na oczach i ustach wszystkich, Hellenów i barbarzyńców, to czyż
mógłby — powieǳ sam — nie otaczać na większą czcią tego, po którym by się spoǳiewał
na wydatnie sze pomocy w tym kierunku?²²⁷ Jeśli więc chcesz mu się podobać, musisz
pomyśleć nad tym, ǳięki akie to umie ętności zdołał Temistokles²²⁸ wywalczyć wol-
ność Hellaǳie i ǳięki akie wieǳy uchoǳił Perykles²²⁹ za na tęższego doradcę²³⁰ swe
o czyzny, musisz zwrócić na to uwagę, aką to nauką przygotował się Solon²³¹ do nadania
państwu tak znakomitych praw, wybadać, ǳięki akim ćwiczeniom Lacedemończycy za
na lepszych woǳów uchoǳą; przecież na znacznie si z nich do ciebie za eżdża ą, ako że
z całym ich państwem łączą cię związki gościnności²³². A wieǳ, że to tylko od two e
woli zależy, by państwo powierzyło ci rządy²³³. Posiadasz bowiem na istotnie sze warun-
ki: esteś eupatrydą²³⁴, kapłanem bogów Erechteusowych²³⁵, którzy się na barbarzyńców

²²⁵nie tylko sobie i ojcu chlubę przyniesie — zwycięstwo w zapasach przynosiło u Greków wielką chlubę. Auto-
likos odniósł zwycięstwo tylko w igrzyskach kra owych. Nagroda zyskana w zapasach wszechhelleńskich, np.
olimpĳskich, wsławiała zwycięzcę, ego ród i o czyznę. Ateny czciły takiego zwycięzcę, ako pomnożyciela o -
czyste chwały, dożywotnim żywieniem na koszt państwa w prytaneum, budynku, w którym urzędował wyǳiał
Rady Wielkie . Sokrates i ego uczniowie mieli na tyle demokratyczny sposób myślenia, że nie uważali zwycię-
stwa w igrzyskach za akiś znakomity czyn patriotyczny. Ironizował to uwielbienie dla zwycięskich zapaśników
filozof eleacki (szkoła filozofów, zwana tak od miasta Elea w południowe Italii), Ksenofanes z Kolofonu, z VI
w. przed Chr., w słowach: „Lepsza nasza mądrość niż siła koni lub mężów”. [przypis tłumacza]

²²⁶pomnik zwycięstwa — tzw. po grecku tropajon, znak zmuszenia nieprzy aciół do ucieczki. Początkowo słup,
na którym wieszano zdobyte zbro e, późnie podobny do niego pomnik z kamienia lub spiżu. [przypis tłumacza]

²²⁷nie tylko sobie i ojcu chlubę przyniesie, ale i potrafi wspomóc przyjaciół, rozszerzyć granice ojczyzny… — So-
krates sta e zrazu na poziomie zapatrywań ogółu, że zwycięstwo w igrzyskach i ambic a w tym kierunku est
czymś chwalebnym. Następnie chce zapalić Autolikosa do pragnienia sławy poważnie sze , wynika ące z czynów
korzystnych dla o czyzny lub luǳkości. [przypis tłumacza]

²²⁸Temistokles (ok. – p.n.e.) — polityk i wóǳ ateński, twórca potęgi morskie Aten, główny autor zwy-
cięstwa Greków nad Persami pod Salaminą; skazany na banic ę przez wrogów politycznych, zmarł na wygnaniu
na dworze króla perskiego. [przypis edytorski]

²²⁹Perykles (ok. – p.n.e.) — polityk i mówca ateński w okresie polityczne hegemonii Aten, ich roz-
kwitu gospodarczego i kulturalnego. [przypis edytorski]

²³⁰zdołał Temistokles wywalczyć wolność Hellaǳie i (…) uchoǳił Perykles za najtęższego doradcę swej ojczyzny
— Ksenofont był zbyt dobrym woǳem i zbyt duże miał zrozumienie rzeczywistości, by nie doceniać zasług
Temistoklesa i Peryklesa dla Aten, greckie wolności i kultury, mimo że prowaǳili politykę po linii zde-
cydowanie demokratyczne . Zależało mu też na tym, by zapatrywania Sokratesa nie odbiegały od przekonań
lo alnego, patriotycznego obywatela, inacze dostarczałby w swych pismach materiału do oskarżania mistrza,
zamiast go bronić. Platon nie poǳielał powszechnego uznania dla tych luǳi, gdyż nie zǳiałali nic dla moral-
nego podniesienia mas, i takie zdania wygłasza ego Sokrates (zob. np. Gorgiasz, rozǳ. XXXIII, w przekłaǳie
Witwickiego). Nie przyszło mu na myśl, że i ego mistrz na uwielbienie nie zasługu e — przecież nie udało mu
się podnieść moralnie ludu ateńskiego. [przypis tłumacza]

²³¹przygotował się Solon do nadania państwu tak znakomitych praw — Solon uchoǳił powszechnie za twórcę
demokrac i ateńskie , mimo że według ego ustaw pełnia praw obywatelskich była zależna od ma ątku. Umiarko-
wani arystokraci czasów Ksenofonta raǳi byli na nowo wprowaǳić tę formę na mie sce radykalne demokrac i.
Głosili więc powrót „do konstytuc i o ców”, co nieźle brzmiało. Ksenofont sympatyzował z takimi poglądami,
gdyż wychował się w przekonaniach niedemokratycznych. [przypis tłumacza]

²³²z całym ich państwem łączą cię związki gościnności — Kallias, ako proksenos Sparty, użycza gościnności
Spartanom, zastępu e ich przed właǳami ateńskimi i broni ich interesów. Obcy nie stoi pod opieką praw, musi
ǳiałać przez ksenosa, obywatela, z którym łączą go związki gościnności. Kallias spełnia taką funkc ę ako ksenos
nie akichś ednostek, ale całego państwa Spartan (tzw. proksenos), odpowiada to więc ǳisie szemu konsulowi.
[przypis tłumacza]

²³³tylko od twojej woli zależy, by państwo powierzyło ci rządy— Ksenofont wie, że przyszłość sprawǳi zapowiedź
Sokratesa, gdyż Kallias był w  r. strategiem, a w  r. posłem do Sparty. [przypis tłumacza]

²³⁴eupatryda — „posiada ący o ców szlachetnych”, est to nazwa szlachty rodowe w Atenach. Szlachectwo nie
uprawnia do żadnych urzędów z wy ątkiem niektórych godności religĳnych. [przypis tłumacza]

²³⁵Erechteus (także Erychtonios) — attycki heros (półbóg), nada e Atenom ich nazwę (pierwotnie zwali się
Ateńczycy Kekropidami). Miał wprowaǳić misteria eleuzyńskie; dlatego Demeter i e córka Persefona zwą się
bogami Erechteusowymi. [przypis tłumacza]
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z Iakchosem²³⁶ wyprawili, i teraz na uroczystości²³⁷ wyglądasz na na dosto nie szego ze
wszystkich, którzy kiedykolwiek istnieli, dla oka przedstawiasz na doskonalszą postawę
w całym mieście, a mocen²³⁸ esteś przetrwać trudy i mozoły. Nie ǳiwcie się, eśli wam
się wyda e, że ak na rozmowę przy kieliszku, zbyt poważne snułem wywody. Bo za-
wsze razem ze wszystkimi obywatelami estem szczerym wielbicielem z natury dobrych
i gorąco do cnoty dążących.

Autolikos, podczas gdy inni omawiali te słowa, spoglądał na Kalliasa, a ten, rzuca ąc
okiem na Autolika, odezwał się:

— Może to więc ty, Sokratesie, ako ra fur, zechcesz mnie stręczyć państwu, abym
się za mował polityką i miał uznanie u obywateli?

— Bęǳiesz e miał, na Zeusa — odparł Sokrates — eżeli tylko zobaczą, że nie
pozornie, ale istotnie troszczysz się o cnotę. Kłamliwą bowiem sławę wnet próba w nic
rozwiewa²³⁹, a prawǳiwa tężyzna męska, o ile bóg łaski nie odmówi, podczas ǳiałania
zawsze zdobywa sobie za towarzyszkę coraz aśnie szą sławę.

IX. Na tym się ta rozmowa skończyła. Autolikos zaczął wstawać, by pó ść na prze-
chaǳkę, bo była to ego wyznaczona goǳina²⁴⁰. A o ciec ego, Lykon, wychoǳąc z nim
razem, odwrócił się i rzekł:

— Na Herę, Sokratesie, moim zdaniem ty posiadasz prawǳiwe szlachectwo duszy.
W te chwili wniesiono do sali wysokie krzesło z poręczami, a zaraz wszedł Syraku- Pocałunek

zańczyk i powieǳiał:
— Panowie, Ariadna²⁴¹ we ǳie do małżeńskie komnaty, swe i Dionizosa²⁴², wnet

przy ǳie Dionizos do nie , podpiwszy sobie nieco na bankiecie bogów, i będą igrali ze
sobą.

Naprzód weszła Ariadna, przystro ona ak panna młoda, i siadła na krześle. Gdy się
eszcze nie ukazywał Dionizos, zabrzmiała na flecie melodia bakchiczna²⁴³. Wtedy to do-
piero odczuli poǳiw dla tego, co uczył tańców. W te że chwili Ariadna, chwyciwszy
uchem melodię, taki przybrała zewnętrzny wyraz, iż każdy mógł poznać, że się zachwyca.
Wprawǳie nie wyszła Bakchosowi²⁴⁴ naprzeciw ani nie wstała, lecz widać było, ile ą ten
spokó kosztu e²⁴⁵. Ale kiedy u rzał ą Dionizos, z wyrazem na większe miłości posunął
się do nie tanecznym krokiem i usiadłszy na e kolanach, ob ął ą ramionami i ucałował.
Ona wyglądała, akby się wstyǳiła, a przecież z miłością odpowiadała na ego uściski
uściskami.

Biesiadnicy poczęli klaskać i raz po raz podnosić okrzyki. Gdy zaś Dionizos wstał, a ra-
zem z nim i Ariadna, warto było patrzeć na tę grupę dwo ga, ściska ących się i cału ących.
Wszyscy więc przypatrywali się w podniosłym wzruszeniu, wiǳąc, że Dionizos w isto-

²³⁶Iakchos — edno z wielu imion Dionizosa, boga wina, w Atenach i w Eleusis. Podczas misteriów eleuzyń-
skich (koniec września, . lub .) niosła z Aten posąg Iakchosa (po mowano go ako syna Demetry i Zeusa)
do Eleusis uroczysta proces a, wśród okrzyków: „Iakchos! Iakchos!”. Gdy zanosiło się na bitwę salamińską, po-
kazało się światło z Eleusis, wiǳiano tuman kurzu i słyszano krzyk: „Iakchos”, tak akby się proces a odbywała;
tymczasem Attyka była pusta. Tłumaczono sobie to cudowne z awisko tak, że Demeter, e córka i Iakchos
ciągną na pomoc Grekom, i przepowiadano zgubę Persom (barbarzyńcom). [przypis tłumacza]

²³⁷na uroczystości — na uroczystości eleuzyńskie , ako daduchos i hierokeryks (herold). Można by też myśleć
o Panatena ach. [przypis tłumacza]

²³⁸mocen (daw., gw.) — zdolny; ma ący moc, zdolność czynienia czegoś. [przypis edytorski]
²³⁹Kłamliwą bowiem sławę wnet próba w nic rozwiewa — podobnie ak fałszywą przy aźń („Prawǳiwych przy-

aciół pozna emy w bieǳie”). [przypis tłumacza]
²⁴⁰była to jego wyznaczona goǳina — zapaśnicy i gimnastycy zachowywali barǳo ścisły tryb życia według

przepisów higieny, podobnie ak i ǳiś apońscy nauczyciele dżiu-dżitsu wymaga ą przede wszystkim stosowania
się do ich reguł higienicznych. [przypis tłumacza]

²⁴¹Ariadna — córka Minosa, króla Krety, wyratowała ateńskiego królewicza Tezeusza, pomaga ąc mu w zabi-
ciu zamkniętego w labiryncie potwora Minotaura (pół byk, pół człowiek). Razem z uratowanym królewiczem
uciekła z Krety, ale Tezeusz porzucił królewnę na wyspie Naksos (na pięknie sza z Cyklad, na wschód od wy-
spy Paros, mnie więce w połowie drogi od wschodniego wybrzeża Krety do Attyki). Tu zaślubił ą Dionizos.
Naksos była też głównym mie scem kultu Ariadny. [przypis tłumacza]

²⁴²Dionizos (mit. gr.) — bóg wina i odraǳa ące się przyrody. [przypis edytorski]
²⁴³melodia bakchiczna — rytm bakchiczny w mowie polega na używaniu stóp składa ących się z dwóch zgłosek

długich i edne krótkie , czyli równa ących się wymowie pięciu krótkich zgłosek. [przypis tłumacza]
²⁴⁴Bakchos (mit. gr.) — Dionizos. [przypis tłumacza]
²⁴⁵Wprawǳie nie wyszła Bakchosowi naprzeciw (…) lecz widać było, ile ją ten spokój kosztuje — to znaczy, że

hamowała się całym wysiłkiem woli, by nie biec naprzeciw Dionizosa. [przypis tłumacza]
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cie est piękny²⁴⁶, a Ariadna młodością urocza, i że nie na żarty się cału ą, ale naprawdę
usta do ust przyciska ą. Słyszeli do tego, ak Dionizos pytał Ariadnę, czy go kocha, a ona
przysięgała tak gorąco, że nie tylko sam Dionizos, ale i wszyscy obecni mogli powtórzyć
przysięgę, iż ten chłopiec i ǳiewczyna kocha ą się wza emnie. Wyglądało to nie akby ich
ktoś nauczył odgrywać tę rolę, lecz akby tylko pozwolił na to, czego od dawna pragnęli.
W końcu wiǳieli biesiadnicy, ak odchoǳili, idąc niby do łoża, spleceni w uściskach.

Wtedy nieżonaci przysięgli, że się ożenią, żonaci zaś, dosiadłszy koni, od eżdżali do
swoich żon, aby się z nimi ak na szybcie spotkać. Sokrates zaś i ci, co zostali, razem
z Kalliasem wyszli na przechaǳkę, za Lykonem i ego synem. Taki to był koniec owe
uczty.

²⁴⁶Dionizos w istocie jest piękny — starsza rzeźba przedstawiała Dionizosa zawsze brodatego, dopiero w IV
w. przed Chr. (za czasów Ksenofonta) zaczęła sztuka przedstawiać Dionizosa ako młoǳieńca cudne , racze
żeńskie niż męskie urody. [przypis tłumacza]
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OBRONA SOKRATESA PRZED SĘǱIA
MI
…Warto wspomnieć także o tym, ak Sokrates, pozwany do sądu²⁴⁷, przedstawiał sobie
w myśli obronę swą i koniec swego życia²⁴⁸. Pisali o tym, co prawda, i inni²⁴⁹, i wszyscy
utrafili w podniosłą dumę ego przemowy, z czego i wynika, że Sokrates rzeczywiście
w taki sposób swą mowę wygłosił²⁵⁰. Ale ego przekonania, iż korzystnie sza dlań byłaby
śmierć niż życie, nie podkreślili asno; toteż ego podniosłą dumą tchnąca mowa wyda e
się zbyt nierozsądna. Tymczasem Hermogenes²⁵¹, syn Hipponika, ego towarzysz, podał
o nim takie wiadomości, że owa dumna mowa zda e się zupełnie odpowiadać ego sposo-
bowi myślenia. Wiǳąc bowiem, że rozprawia racze o wszystkim innym niż o czeka ącym Cnota
go procesie, miał do niego powieǳieć:

— Czy przecież nie wypadałoby, Sokratesie, zastanowić ci się nad przyszłą obroną?
Ten zrazu odpowieǳiał:
— Czyż ci się nie wyda e, że a całe swe życie spęǳiłem na przygotowaniu obrony?
Następnie tamten spytał:
— Jakże to?
— Nie mam dotychczas za sobą żadnego niesprawiedliwego postępku, a to właśnie

uważam za na starannie sze i na chwalebnie sze przygotowanie obrony.
— Ależ patrz na ateńskie sądy — rzekł tamten znowu. — Jak często niewinnych

skazywali na śmierć, sprowaǳeni na manowce słowami oskarżycieli, a ak często uwalniali
winowa ców, którzy swymi słowami litość u nich wzbuǳili lub mile ich po sercu głaskali?

— Na Zeusa²⁵², dwa razy uż spróbowałem zastanowić się nad obroną, ale wzbrania
mi tego wewnętrzny głos bóstwa²⁵³.

— ǲiwy prawisz.
— ǲiwne ci się wyda e, eżeli bóg także est tego zdania, że lepie by dla mnie było uż

umrzeć? Nie wieszże, iż do te pory nie przyznałem nikomu z luǳi, że lepie niż a przeżył
swó wiek? Wieǳiałem bowiem, żem cały swó żywot przeżył zbożnie²⁵⁴ i sprawiedliwie,
a ta świadomość est chyba na słodszym uczuciem. Sam się za to mocno ceniłem i ciągle
się przekonywałem, że takie samo zdanie ma ą o mnie ci, co ze mną obcu ą. Teraz zaś, eśli Starość
eszcze doczekam się barǳie podeszłego wieku, trzeba bęǳie, wiem o tym, płacić daninę
starości, i wzrok mieć gorszy, i słuch słabszy, i po ętność mnie szą, i pamięć nie służyłaby
mi nawet w tym, czego się nauczyłem. A eśli spostrzegę, że ze mną coraz gorze , eżeli
sam się zacznę ła ać, to akąż eszcze mogę mieć przy emność z takiego życia?

— Może nawet — tak miał mówić dale — i bóg z życzliwości darzy mnie łaskawie
końcem, nie tylko pożądanym ze względu na mó wiek, ale barǳo łatwym. Jeśli bowiem
spotka mnie teraz wyrok potępia ący, to będę, rzecz asna, mógł umrzeć śmiercią uznaną
za na łatwie szą przez tych, co się tym za mowali, śmiercią nieprzyczynia ącą przy aciołom

²⁴⁷pozwany do sądu — oskarżenie o bezbożność wnosi się do archonta „króla” (basileus). Archont wzywał
oskarżonego do postawienia zarzutów skarǳe. Oskarżenie, ako też i podniesione przeciw niemu ze strony
oskarżonego zarzuty musiały być na piśmie. Obie strony zaprzysięga ą swe wywody. To postępowanie zwało
się anakrisis (przesłuchiwanie). Główna rozprawa (proces) przed sądem przysięgłych (trybunał z  sęǳiów,
heliaja) odbywała się późnie . Sądem nazwany tu sąd przysięgłych. [przypis tłumacza]

²⁴⁸przedstawiał sobie w myśli obronę swą i koniec swego życia — więc Sokrates z góry miał sobie wyobrażać, że
proces ten skończy się wyrokiem śmierci. [przypis tłumacza]

²⁴⁹Pisali o tym, co prawda, i inni — prócz Platona wielu pisało apologie (obrony w sąǳie) Sokratesa; słyszymy
np. o apologii Liz asza (niezachowana). [przypis tłumacza]

²⁵⁰wynika, że Sokrates rzeczywiście w taki sposób swą mowę wygłosił — podczas procesu nie było w Atenach Kse-
nofonta. Sokratesa oskarżono w zimie /, a wyrok wykonano na wiosnę , w miesiącu Anthesterionie
(„miesiąc kwiatów”; od połowy lutego do połowy marca). [przypis tłumacza]

²⁵¹Hermogenes, syn Hipponika — przyrodni brat Kalliasa (syn Hipponika z nieprawego łoża), gorący wielbiciel
Sokratesa. [przypis tłumacza]

²⁵²Zeus (mit. gr.) — na ważnie szy spośród bogów olimpĳskich; bóg nieba i ziemi, władał piorunami. [przypis
edytorski]

²⁵³wzbrania mi tego wewnętrzny głos bóstwa — Sokrates twierǳił, że słyszy w duszy głos bóstwa, które często,
gdy ma uczynić akiś fałszywy krok, przestrzega go i odwoǳi od tego zamiaru, a nigdy do niczego nie zachęca.
Sokrates zwał to bóstwo dajmonion. Tłumaczą ǳiś niektórzy, że to sumienie, inni, że to takt lub intuic a
człowieka o wysokie moralności; inni eszcze inacze . [przypis tłumacza]

²⁵⁴zbożnie (daw.) — bogobo nie; uczciwie, cnotliwie. [przypis edytorski]
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kłopotów, a buǳącą ogromną tęsknotę za zmarłym. Bo kiedy ktoś pozostawi po sobie Cnota, Śmierć
w myśli obecnych pamięć nieko arzącą się z żadnym brzydkim lub wstrętnym wspo-
mnieniem, a uwiędnie w zupełnym zdrowiu ciała i z duszą umie ącą zdobyć się na asną
pogodę, to musi buǳić tęsknotę po sobie. Czyż może być inacze ? Słusznie więc — tak
miał mówić — sprzeciwili się bogowie²⁵⁵ memu zastanawianiu się nad mową, kiedyście
sąǳili, że trzeba szukać środków obrony na wszelki sposób²⁵⁶. Albowiem gdyby mi się
nawet obrona udała, cóż bym zyskał? Rzecz asna, zamiast zakończyć życie uż teraz²⁵⁷,
zgotowałbym sobie śmierć z wyczerpania bolesną chorobą lub starością, na którą zwala ą
się wszelkie uciążliwości, choć i tak est zupełnie ogołocona z przy emnych uczuć. Klnę
się na Zeusa, Hermogenesie, że się nawet o to²⁵⁸ starać się nie będę, tylko wszystkie te
dobra w życiu, akie spotkały mnie ze strony bogów i luǳi, wyliczę, a i swo e zdanie
o sobie powiem otwarcie. A eśli tą szczerością zrażę sobie sęǳiów, to wolę umrzeć, niż
niewolniczo uniżoną prośbą o chwilę życia eszcze zyskać zamiast śmierci znacznie gorszy
żywot²⁵⁹.

Z takim przekonaniem poszedł do sądu, a kiedy oskarżyciele podnieśli zarzut, iż nie
uzna e tych bogów, których uzna e państwo, a wprowaǳa inne, nowe bóstwa i psu e
młoǳież, wystąpił z takimi słowami:

— Ale a, panowie, przede wszystkim ǳiwię się Meletosowi²⁶⁰, na akie właściwie Religia
podstawie powiada, że nie uzna ę bogów przez państwo uznawanych. Bo oprócz innych
luǳi, którzy się przypadkiem na mnie natknęli, także i Meletos mógłby był²⁶¹, oczywiście
gdyby chciał, zauważyć, że składam ofiary i podczas wspólnych uroczystości, i przy pu-
blicznych ołtarzach. A dale , czyż to est wprowaǳaniem nowych bóstw, eśli a mówię,
że ob awia mi się głos boga²⁶² z nakazem, co czynić należy²⁶³? A ci, co zasięga ą wróżby
w ten sposób, że korzysta ą z krzyku ptactwa lub słów luǳkich, przecież także kieru ą
się takim głosem²⁶⁴. A czy ktoś zaprzeczy, że pioruny są głosem i w dodatku na wyższą
wyrocznią? A pyty ska na tró nogu kapłanka²⁶⁵ czyż nie obwieszcza przyszłości głosem
pochoǳącym od boga? Stwierǳam więc, że do boga należy zna omość przyszłości z góry
i ob awianie e , komu zechce, i tak samo ak a wszyscy i sąǳą, i mówią. Tylko oni wyra-
ża ą się, że ptaki, głosy, znaki, wieszczkowie przepowiada ą przyszłość, a zaś wyrażam się,
że czyni to bóstwo, i estem przekonany, że wyrażam się w sposób zgodnie szy z prawdą
i pobożnie szy niż ci, co ptakom moc boską przypisu ą. A że nie kłamię, mówiąc o bogu,

²⁵⁵sprzeciwili się bogowie — t . owo dajmonion. [tłumacz używa roǳa u nĳakiego, zgodnego z roǳa em gra-
matycznym rzeczownika da monion w ęzyku greckim; ob. w polszczyźnie da monion ako wyraz zapożyczony
est roǳa u męskiego; red. WL]. [przypis tłumacza]

²⁵⁶kiedyście sąǳili, że trzeba szukać środków obrony na wszelki sposób — nie bacząc, czy taki sposób zgaǳa się
z godnością mo ą lub z etyką. [przypis tłumacza]

²⁵⁷zakończyć życie już teraz — Sokrates, sta ąc w sąǳie, liczył lat siedemǳiesiąt. [przypis tłumacza]
²⁵⁸nawet o to starać się nie będę — będą się starał nie o to, by obronna ma mowa była skuteczna, lecz by była

prawǳiwa; przedstawię całe swe życie, o którego cnocie świadczy to, co mnie spotkało i od bogów i od bliźnich.
[przypis tłumacza]

²⁵⁹wolę umrzeć, niż niewolniczo uniżoną prośbą o chwilę życia jeszcze zyskać zamiast śmierci znacznie gorszy
żywot — Platoński Sokrates swą pełną godności mową obraża sąd. Oświadcza, że nie poniży się ak inni, nawet
sławni woǳowie, do łez i próśb, co tylko ośmiesza Ateny przed światem i obniża wymiar sprawiedliwości.
Ksenofont chce ten ton uzasadnić „lepie ” niż Platon; ako utylitarysta przedstawia, że Sokrates wiǳiał dla
siebie większą korzyść w nieunikaniu wyroku potępia ącego. Zdanie Platona, iż nie chęć ratowania życia, lecz
prawda i obowiązek są naczelnymi kierowniczymi normami ego postępowania, nie wyda e mu się dostateczną
odpowieǳią na pytanie, dlaczego Sokrates tak postąpił. [przypis tłumacza]

²⁶⁰Meletos — syn Meletosa, z demu (gminy) Pittos, poeta, główny oskarżyciel Sokratesa. [przypis tłumacza]
²⁶¹mógłby był — przykład użycia czasu zaprzeszłego, wyraża ącego czynność wcześnie szą niż opisana czasem

przeszłym lub, ak w tym przypadku, niezrealizowaną możliwość; znaczenie: kiedyś, wcześnie mógłby. [przypis
edytorski]

²⁶²głos boga — więc owo dajmonion spowodowało zarzut, że Sokrates wprowaǳa nowe, przez państwo nie-
uznane bóstwa. [przypis tłumacza]

²⁶³głos boga z nakazem, co czynić należy — Nieściśle. Platon wyraźnie powiada, że ów głos boży nigdy nie
wskazywał, co należy czynić, lecz tylko przestrzegał, że czynić czegoś nie należy. [przypis tłumacza]

²⁶⁴ci, co zasięgają wróżby (…) z krzyku ptactwa lub słów luǳkich, (…) także kierują się takim głosem — eżeli
np. ktoś, ważąc w myśli akiś zamiar, usłyszy na ulicy z rozmowy dwóch przechodniów słowa: „Doskonale się
uda”, to nie ów niezna omy dał dobrą wróżbę, lecz bóg ą ego głosem ob awił. Podobnie i innego roǳa u
wyrocznie są głosem boga. [przypis tłumacza]

²⁶⁵pytyjska na trójnogu kapłanka — Pytia, kapłanka świątyni Apolla w Delfach w starożytne Grec i, słynąca
z nie asnych przepowiedni, które wygłaszała wśród dymów i oparów wydobywa ących się ze skalne pieczary;
wróżyła, sieǳąc na tró nogu. [przypis edytorski]

 Wybór pism 



mam na to eszcze i taki dowód. Mianowicie nieraz wy awiałem przy aciołom rady boga
i nigdy mo e słowa nie okazały się kłamstwem.

Kiedy sęǳiowie, słysząc to, zaczęli szemrać, edni z niedowierzania, a druǳy z za-
zdrości, że cieszy się większą łaską bogów niż oni, rzekł Sokrates znowu:

— Posłucha cież teraz, by z większym eszcze niedowierzaniem przy ęli ci z was, co
ma ą do tego ochotę, mo e twierǳenie, że bóstwa darzą mnie szacunkiem. Albowiem
kiedyś w Delfach²⁶⁶ w przytomności²⁶⁷ wielu świadków odpowieǳiał bóg na pytanie
Cha refonta²⁶⁸, że nie ma mięǳy ludźmi człeka szlachetnie szego ani sprawiedliwszego,
ani rozsądnie szego niż a.

Kiedy, oczywiście, na takie słowa sęǳiowie głośnie szy eszcze pomruk podnieśli,
odezwał się Sokrates znowu:

— Ależ, panowie, o wiele zaszczytnie szą dał bóg odpowiedź prawodawcy lacedemoń-
skiemu, Likurgowi²⁶⁹, niż mnie. Miał bowiem takimi przy ąć go słowami, gdy wstąpił
do świątyni: „Namyślam się, czy mam przemówić do ciebie ako do boga, czy ako do
człowieka”. Mnie zaś do boga wcale nie porównał, tylko osąǳił, że znacznie góru ę po-
nad ludźmi. Ale nawet i temu nie wierzcie na ślepo, ale rozpatrzcie szczegółowo, co bóg
powieǳiał. Kogóż wy znacie takiego, co by mnie niż a był niewolnikiem swego ciała Mądrość, Cnota, Filozof
i ego pożądań? Jestże ktoś godnie szy zwać się wolnym niż a, który nie przy mu ę od
nikogo ani darów, ani zapłaty? Kogóż słusznie można by uważać za sprawiedliwszego od
tego człowieka, który tak umie poprzestawać na swoim, że cuǳego nie potrzebu e od
nikogo?

Czyż nie słuszne nazwać mnie mądrym? Przecież a od te chwili, kiedy zacząłem
rozumieć mowę, stale starałem się badać i wedle sił poznawać, co to est dobro. A że
na marne nie poszły mo e trudy, chyba i to wam za dowód starczy, że wielu obywateli
dążących do cnoty i wielu obcych mo e właśnie towarzystwo obrało. Jakaż est przyczyna
tego, że wielu pragnie mi coś złożyć w darze, choć wszyscy wieǳą, że mienie mo e nie
pozwala na odwza emnianie się? Że a nikogo nie proszę o przysługę, a mnie wielu winno
wǳięczność i sami to przyzna ą? Że w czasie oblężenia miasta wszyscy inni litowali się
sami nad sobą, a a w nie mnie szym żyłem dobrobycie niż wtedy, kiedy miasto opływało
w na większe dostatki?²⁷⁰ Że wszyscy inni za drogie pieniąǳe zaspaka a ą swe potrzeby na
targu, a a bez wydatków dobywam słodszych środków z zasobów swe duszy? Nikt nie
może mi udowodnić kłamstwa w tym, co powieǳiałem. Nie estże²⁷¹ zatem sprawiedliwa
ta pochwała ze strony luǳi i bogów?

Ale może to chcesz powieǳieć, Meletosie, że a właśnie takim postępowaniem psu ę
młoǳież? Wymień mi więc (wiemy przecież wszyscy, akie są wypadki zepsucia mło-
ǳieży), czy znasz kogoś, co by pod moim wpływem stał się z bogobo nego bezbożnikiem
lub ze skromnego — butnym, z poprzesta ącego na małym — rozrzutnym, lub nawet
ze wstrzemięźliwego — pĳakiem, albo z wytrwałego pracownika — niewolnikiem znie-
wieściałości leniwe czy akie ś inne podłe rozkoszy?

— Owszem — odpowieǳiał Meletos — Zeus mi świadkiem, znam takich, których
skłoniłeś do okazywania większego posłuszeństwa tobie niż swym roǳicom²⁷².

²⁶⁶Delfy — staroż. miasto greckie u stóp Parnasu, sławne ze świątyni i z wyroczni boga Apolla, gǳie odpo-
wieǳi uǳielała kapłanka zwana Pytią. [przypis edytorski]

²⁶⁷w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
²⁶⁸kiedyś w Delfach (…) odpowieǳiał bóg na pytanie Chajrefonta — Platoński Sokrates opowiada w Apologii

(roz. V koniec), że Cha refont spytał wyroczni, czy est ktoś mądrze szy niż Sokrates. Pytia odpowieǳiała
przecząco. Cha refont był przy acielem Sokratesa, znanym w Atenach zapaleńcem; komedia chętnie brała na cel
swych szyderstw tę nieco ǳiwaczną figurę. Politycznie był demokratą, i swego czasu (r. ) musiał uciekać
przed trzyǳiestu tyranami. [przypis tłumacza]

²⁶⁹Likurg (IX a. VIII wiek p.n.e.) — na poły legendarny prawodawca i twórca ustro u Sparty. [przypis edy-
torski]

²⁷⁰w czasie oblężenia miasta (…) ja w nie mniejszym żyłem dobrobycie…— Sokrates żył zawsze barǳo skromnie.
Toteż ǳięki pomocy przy aciół nie odczuwał głodu, kiedy Lizander w  r. obległ Ateny, zniszczywszy w 
r. flotę ateńską nad A gospotamo (dosł.: Kozia rzeka; w Trackim Chersonezie, ǳiś [na półwyspie] Gallipoli).
Ateńczycy myśleli o poddaniu się na zaszczytnych warunkach, gdy wielu uż pomarło z głodu, ale kiedy układy
nie doszły do skutku, poddali się w cztery miesiące późnie , nie stawia ąc żadnych warunków. [przypis tłumacza]

²⁷¹nie jestże — konstrukc a z partykułą -że; znaczenie: czyż nie est. [przypis edytorski]
²⁷²takich, których skłoniłeś do okazywania większego posłuszeństwa tobie niż swym roǳicom — zarzut ten często

spotykał Sokratesa i nie eden o ciec czuł żal do niego. Drugi ego oskarżyciel, Anytos, garbarz, chciał do swego
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— Przyzna ę — miał rzec Sokrates — przyna mnie w sprawach tyczących się wy-
chowania; wieǳą bowiem, że tym się za mu ę. W sprawach zdrowia zaś słucha ą luǳie
lekarzy barǳie niż roǳiców²⁷³. A na zgromaǳeniach ludowych wszyscy przecież Ateń-
czycy słucha ą racze na rozsądnie szych mówców niż swych krewnych. Czyż i na woǳów
nie wybieracie na biegle szych waszym zdaniem w sztuce wo enne zamiast siebie samych?

— To bowiem — tak ponoć odpowieǳiał Meletos — est zgodne i z pożytkiem, i ze
zwycza em.

— Czyż nie wyda e ci się i ta sprawa ǳiwna: we wszystkich innych zawodach na tężsi
dostępu ą nie tylko równości, lecz nawet wyższe czci; tymczasem ty w swym oskarżeniu
żądasz na mnie kary śmierci za to, że niektórzy cenią we mnie na lepszego wychowawcę,
a wychowanie to na droższy skarb luǳki.

Rzecz asna, że padło więce słów niż te, tak z ego strony, ak i ze strony przy aciół, Sąd
którzy go w sąǳie bronili²⁷⁴. Ale a nie wziąłem sobie za cel przedstawić cały przebieg
procesu²⁷⁵, lecz miałem zamiar poprzestać tylko na wykazaniu, że Sokrates na większy
kładł nacisk na to, aby nie okazać się wobec bogów bezbożnym, a wobec luǳi niespra-
wiedliwym. Natomiast nie uważał za konieczne błagać wszelkimi sposobami o to, aby
nie umrzeć, przeciwnie, uważał nawet, że mu uż pora kończyć życie. Że takie było ego
zapatrywanie, pokazało się eszcze aśnie , kiedy sprawę rozstrzygnęło głosowanie²⁷⁶. Po
pierwsze bowiem, na wezwanie, aby sam podał wymiar kary²⁷⁷, nie podał żadnego wnio-
sku co do kary, ani nie pozwolił na to przy aciołom, mówiąc, że wyznaczanie wymiaru
kary na siebie est równoznaczne z przyznawaniem się do winy²⁷⁸. Następnie zaś, kiedy
druhowie chcieli go wykraść²⁷⁹, nie posłuchał ich, lecz eszcze sobie żartował (tak im się
zdawało). Spytał ich mianowicie, czy zna ą akiś kra poza granicami Attyki, dokąd wstęp
śmierci wzbroniony.

Kiedy rozprawa dobiegła końca, tak ponoć przemówił:
— Ci, co wmówili w świadków, że powinni, łamiąc przysięgę, składać przeciw mnie

fałszywe świadectwo, i ci, którzy tego słuchali, z na większą pewnością muszą się po-
czuwać do grzechu i do winy. A a czemuż bym miał popaść w większe przygnębienie
niż przed potępia ącym wyrokiem; nie wykazano mi przecież, żebym popełnił coś z te-
go, co mi skarga zarzuciła. Bo ak się pokazało, ani nie składałem ofiar żadnym nowym
bóstwom, ani nie przysięgałem na inne imiona, ak Zeusa i Hery²⁸⁰, i bogów z ich oto-
czenia. A dale , akżebym miał psuć młoǳież, zaprawia ąc ą do wytrwałości i prostoty.
Popełnienia zaś takich występków, za które est wyznaczona kara śmierci, to znaczy świę-

zawodu wdrożyć i syna, ale ten wolał towarzystwo Sokratesa i filozofię niż garbarnię. Daremne były przestrogi
Sokratesa, stary był nieugięty, a w Sokratesie upatrywał przyczynę oporu swego syna. [przypis tłumacza]

²⁷³W sprawach zdrowia zaś słuchają luǳie lekarzy barǳiej niż roǳiców — eżeli ktoś ma ǳieci, to nie dowód,
że posiada umie ętność wychowania moralnego. Do tego trzeba zawodowe wieǳy, którą a, ako za mu ący
się zagadnieniem wychowania, posiadam w stopniu wyższym niż roǳice. Więc w sprawach wychowania mo-
ralnego mó głos więce waży niż głos roǳiców, podobnie ak w sprawach higieny słuchamy racze zawodowo
wykształconego lekarza, nie roǳiców. [przypis tłumacza]

²⁷⁴przyjaciół, którzy go w sąǳie bronili — oskarżony mógł sobie wziąć kogoś do pomocy (niby adwokata).
[przypis tłumacza]

²⁷⁵nie wziąłem sobie za cel przedstawić cały przebieg procesu — Ksenofont chce uzupełnić braki, akie zauważył
w istnie ących apologiach (w apologii Platona), i poprawić nieścisłości. [przypis tłumacza]

²⁷⁶kiedy sprawę rozstrzygnęło głosowanie — głosowanie sęǳiów przysięgłych nad pytaniem, czy winien. [przypis
tłumacza]

²⁷⁷wezwanie, aby sam podał wymiar kary — wedle prawa ateńskiego oskarżyciel poda e wniosek na karę, eżeli
ustawa e nie wyznacza. Gdy sęǳiowie przysięgli wydaǳą wyrok „winien”, toczy się rozprawa nad wymiarem
kary. Oskarżony ma prawo podać inny wniosek na ukaranie, eśli propozyc a oskarżyciela wyda e mu się za
surowa. Sęǳiowie wybiera ą. Meletos wniósł na Sokratesa karę śmierci. [przypis tłumacza]

²⁷⁸wyznaczanie wymiaru kary na siebie jest równoznaczne z przyznawaniem się do winy — Sokrates twierǳił,
że est niewinny, konsekwentnie więc nie mógł podawać wniosku, by go ukarano. U Platona Sokrates skazu e
się na dożywotnie żywienie kosztem państwa w prytane onie (ratuszu) ako dobroczyńca narodu. Ostatecznie,
na prośby przy aciół, zgaǳa się na grzywnę  min (mina =  anków), doda ąc, że płacenia grzywny nie
uważa za karę. Ksenofontowi wyda e się to niesmaczne i niekonsekwentne, dlatego podkreśla tu konsekwenc ę
Sokratesa. Platon ednak, choć (pozornie) mnie konsekwentny, zda e się bliższy prawdy i może być taki, gdyż
był naocznym świadkiem procesu. [przypis tłumacza]

²⁷⁹kiedy druhowie chcieli go wykraść — mięǳy wydaniem a wykonaniem wyroku upłynął miesiąc, gdyż wtedy
wyprawiali Ateńczycy okręt na uroczystość Apollina do Delos, a przed ego powrotem nie było wolno wyko-
nywać wyroków śmierci. Było więc dosyć czasu, by przygotować ucieczkę więźnia. [przypis tłumacza]

²⁸⁰Hera (mit. gr.) — bogini niebios i macierzyństwa, żona i siostra Zeusa, władcy bogów olimpĳskich.
[przypis edytorski]
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tokraǳtwa, włamania, handlu ludźmi, zdrady państwa, nawet sami moi oskarżyciele mi
nie zarzuca ą. Toteż ǳiwne mi się wyda e, gǳieście się właściwie dopatrzyli tego śmier-
telnego grzechu, którego następstwem dla mnie ma być kara śmierci. Ani też nie powi-
nienem poddawać się przygnębieniu z tego powodu, że niesprawiedliwie mam umierać;
nie mnie bowiem to hańbą obciąża, lecz tych, co wyrok wydali. Pociesza mnie eszcze
i Palamedes²⁸¹, który zginął w podobny sposób. Jeszcze bowiem i ǳiś zysku e znacz-
nie pięknie sze pieśni niż Odyseusz, który go niesprawiedliwie zabił. To samo i mnie —
wiem o tym — zaświadczy przyszłość i przeszłość, żem nie skrzywǳił nigdy nikogo, ani
nikogo nie spodliłem, a tych, którzy mieli zwycza rozprawiać ze mną, darmo uczyłem
dobra, wedle mych sił.

Po tych słowach odszedł, a ego oczy, postawa, krok każdy, zgodnie z ego słowami Smutek, Śmierć
wyrażały niezamąconą pogodę umysłu. Spostrzegłszy zaś towarzyszy we łzach, miał się
odezwać:

— Cóż to takiego? Dopiero teraz na płacz wam się zbiera?²⁸² Czyżeście od dawna nie
wieǳieli, że z chwilą mego przy ścia na świat uż mnie natura na śmierć skazała? Gdybym
ginął przedwcześnie, a życie miało opływać we wszelakie dobra, to, rzecz asna, powinni
by się smucić także i ci, co mi dobrze życzą. Ale eżeli kończę żywot, w którym oczeku ę
tylko przykrości, to powinniście się cieszyć wy wszyscy — takie przyna mnie mo e zdanie
— że mi się tak szczęśliwie to składa.

A był tam obecny nie aki Apollodor²⁸³, gorący ego wielbiciel, zresztą prostoduszny Sprawiedliwość
poczciwina. Ten wyrwał się tak:

— Ale to, Sokratesie, sprawia mi na większą przykrość, że wiǳę, ak niewinnie musisz
umierać.

On wtedy, pogłaskawszy go po głowie, miał odpowieǳieć:
— Więc ty, na droższy Apollodorze, wolałbyś wiǳieć racze , że sprawiedliwie ponoszę

karę śmierci, niż że niesprawiedliwie.
Opowiada ą też, że spostrzegłszy przechoǳącego Anytosa²⁸⁴, w te odezwał się słowa:
— Oto ten mąż, co w sławie chaǳa²⁸⁵, ak gdyby dokonał akiegoś wielkiego i sław-

nego czynu, zabiwszy mnie za to, żem mu zwrócił uwagę — wiǳąc, że państwo poczytu e
go za godnego na wyższych dosto eństw — iż nie powinien syna wychowywać przy skó-
rach bydlęcych²⁸⁶. Jakże nęǳny est ten człowiek! Nie rozumie, widać, że z nas dwóch
ten est zwycięzcą, kto dokonał swymi siłami czynów, które wobec wieczności okażą się
pożytecznie sze i pięknie sze. Homer przecie — tak miał dodać — przypisu e niektórym
bohaterom dar przewidywania przyszłości w chwili zgonu²⁸⁷, więc i a chcę coś przepowie-
ǳieć. Przestawałem bowiem swego czasu niewiele z synem Anytosa i zdało mi się, że to

²⁸¹Palamedes z Eubei — bohater walczący pod Tro ą, zginął niewinnie skazany. Odyseusz podrzucił w e-
go namiocie sfałszowany list Priama i pewną sumę pienięǳy, a następnie podniósł przeciw niemu oskarże-
nie o zdradę. Oskarżonego uznano winnym i ukamienowano. Palamedes był ulubionym bohaterem dramatu;
przeciwstawiono go Odyseuszowi. Dostarczył także tematu i sofistom, np. Gorgiasz napisał Palamedesa (zacho-
wany). Sokrates ma tu na myśli poez ę dramatyczną; epiczna tradyc a wygląda inacze . Gdy Odyseusz udawał
szalonego, nie chcąc iść pod Tro ę, zdemaskował go Palamedes. Pod Tro ą był doradcą Greków, ale podczas
wyprawy na połów ryb zabili go Odyseusz i Diomedes. Palamedes miał być wynalazcą liter, astronomii, praw
pisanych itd. [przypis tłumacza]

²⁸²Dopiero teraz na płacz wam się zbiera? — nie było eszcze powodu do rozpaczy, od wydania do wykonania
wyroku była daleka droga. Przy aciele mogli mieć naǳie ę, że uda im się ułatwić Sokratesowi ucieczkę z wię-
zienia. Ksenofont przedstawia tu ich rozpacz i żal prawdopodobnie pod wpływem lektury Platońskiego Fedona,
który opowiada o ostatnich chwilach mędrca, o żalu uczniów, a pogoǳie ducha mistrza. [przypis tłumacza]

²⁸³Apollodor, gorący jego wielbiciel — podobnie określony i we Wspomnieniach (III  pod koniec): występu e
też u Platona, w Sympozjon i w Fedonie. [przypis tłumacza]

²⁸⁴Anytos — z trzech oskarżycieli Sokratesa (Meletos, Anytos i Lykon, wspomniany w Sympozjon) na po-
ważnie szym był Anytos, syn Antemiona, zamożny garbarz i poważny polityk demokratycznego obozu. W r.
/ był strategiem, a niepowoǳenia ego znalazły swó epilog w sąǳie, wyrok ednak był uniewinnia ący.
Razem z Trazybulem prowaǳił wo nę przeciw trzyǳiestu tyranom i okazywał zawsze, nawet w zwycięstwie, ro-
zumne umiarkowanie. Jeśli wystąpił przeciw Sokratesowi, musiały tu być prócz osobistych i rzeczowe powody:
Ateńczyk stare daty wiǳiał w nim źródło zepsucia młoǳieży. [przypis tłumacza]

²⁸⁵mąż, co w sławie chaǳa — ironizu ąc, posługu e się wyrazami nieużywanymi w prozie attyckie . [przypis
tłumacza]

²⁸⁶syna wychowywać przy skórach bydlęcych — to znaczy: wychowywać się w garbarni. [przypis tłumacza]
²⁸⁷Homer (…) przypisuje niektórym bohaterom dar przewidywania przyszłości w chwili zgonu — wiara, że przed

skonaniem ma się proroczego ducha, była w starożytności powszechna. U Homera umiera ący Patroklos prze-
powiada śmierć zabó cy swemu, Hektorowi (Iliada, XVI, w wyd. Biblioteki Narodowe w.  i n.), a Hektor
wróży zgon Achillesowi (Iliada, XXII, w wyd. Biblioteki Narodowe w.  i n.). W Apologii Platona (XXX)
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wcale niesłabych zdolności chłopak. Toteż twierǳę, że nie wytrzyma tego niewolniczego
trybu życia, aki mu o ciec przeznaczył. Ponieważ nie ma nikogo, co by się poważnie nim
za ął, wpadnie w sidła akie ś haniebne namiętności i nisko spadnie na droǳe złego.

I nie pomylił się w tych słowach, gdyż młoǳieniec, rozmiłowawszy się w winie, pił
dniem i nocą bez ustanku, i w końcu zszedł na człowieka, który ani dla państwa, ani dla
przy aciół, ani dla siebie samego nie przedstawiał żadne wartości.

Otóż Anytos z powodu złego wychowania syna i własne tępoty eszcze i po śmierci
spotyka się z niesławą²⁸⁸. Sokrates zaś swym dumnym wystąpieniem w sąǳie wzbuǳił
zazdrość i eszcze więce podburzył sęǳiów do skazania go²⁸⁹. Moim więc zdaniem do-
stąpił losu barǳo dobrego, na uciążliwszą bowiem część żywota porzucił, a dostąpił na -
łatwie sze z wszystkich roǳa ów śmierci. Pokazał też moc swe duszy. Bo kiedy doszedł
do przekonania, że byłoby dlań lepie umrzeć, niż żyć eszcze, ak nigdy nie był oporny
wobec wszystkich innych dóbr, tak też i wobec śmierci nie okazywał zniewieściałości, lecz
przy ął ą pogodnie, i tak się zachował aż do ostatnie chwili²⁹⁰.

Ja zaprawdę, biorąc pod rozwagę i mądrość tego człowieka, i szlachetność, nie mogę
ani nie pamiętać go, ani, pamięta ąc o nim, nie chwalić. A eżeli ktoś z dążących do
cnoty spotkał się z akimś pożytecznie szym w tym kierunku nauczycielem niż Sokrates,
to uważam, że taki człowiek zasłużył w na większe mierze na to, by go zwać szczęśliwym.

czytamy też zdanie o przepowiadaniu przyszłości przez umiera ących, ale bez powołania się na Homera. [przypis
tłumacza]

²⁸⁸Anytos (…) jeszcze i po śmierci spotyka się z niesławą — po śmierci Sokratesa nie stracił Anytos w Atenach
powagi, choć ze strony sokratyków [uczniów Sokratesa] spotykał się z różnymi napaściami. (O tych napaściach
mógł wieǳieć Ksenofont z lektury sokratyków i Platonowego Menona; sam Platon w tym dialogu obchoǳi się
z Anytosem łagodnie). W  r. piastował eszcze poważny i odpowieǳialny urząd, był komisarzem zbożowym
[sitofylakes, naǳoru ący ceny zboża i wagę chleba]. Ten ustęp, wspomina ący o śmierci i niesławie Anytosa, dał
późnie szym autorom powód do ba ek o nęǳnym ego końcu (o wygnaniu z Aten, o wypęǳeniu go z Heraklei,
gdy tam przybył ako wygnaniec, o ukamienowaniu go). [przypis tłumacza]

²⁸⁹Sokrates zaś swym dumnym wystąpieniem (…) jeszcze więcej podburzył sęǳiów do skazania go — że obro-
na Sokratesa oburzyła i podrażniła sęǳiów i spowodowała wyrok potępia ący, widać asno z Apologii Platona.
[przypis tłumacza]

²⁹⁰tak się zachował aż do ostatniej chwili — zachowanie się Sokratesa aż do ostatnie chwili opisane est w dia-
logu Platona pod tytułem Fedon. [przypis tłumacza]
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HIERON, CZYLI O TYRANII
I. Poeta Symonides²⁹¹ przybył swego czasu do tyrana²⁹² Hierona²⁹³. Raz, gdy oba mieli
wolną chwilę, rzekł Symonides:

— Czy nie byłbyś łaskaw, Hieronie, ob aśnić mi czegoś, o czym z pewnością wiesz
więce niż a?

— A cóż to takiego — Hieron na to — o czym wieǳiałbym lepie niż tak mądry
człowiek²⁹⁴, ak ty?

. Wiem a, żeś był i zwycza nym obywatelem²⁹⁵ i teraz esteś tyranem²⁹⁶.
Oczywiście więc, kiedyś poznał edno i drugie z doświadczenia, wiesz lepie niż a, czym
różni się u luǳi życie tyrana i zwykłego obywatela, tak pod względem radości, ak i smut-
ku.

. A może byś ty, wobec tego, że ciągle esteś eszcze zwycza nym obywatelem,
przypomniał mi stosunki prywatnego życia? Myślę, że w ten sposób na lepie mógłbym
ci ob aśnić różnicę mięǳy ednym a drugim.

. Otóż luǳie prywatni, ak o tym (zdaniem moim) się przekonałem, do-
zna ą przy emności lub nieprzy emności za pośrednictwem oczu, ǳięki zmysłowi wzroku;
uszyma odbiera ą wrażenia słuchowe, za pomocą nosa odczuwa ą wonie, za pomocą ust
smak potraw i napo ów. Rozkoszy miłosnych dozna ą w sposób chyba nam wszystkim
wiadomy. Wrażenia zimna, ciepła, twardości, miękkości, lekkości, ciężaru, rozpozna e-
my, ak mi się zda e, całym ciałem i dozna emy przy tym przy emności lub przykrości.
Ze zła lub dobra odczuwamy przy emność czy przykrość za pośrednictwem same du-
szy tylko, a czasem równocześnie odczuwamy duszą i ciałem. Sen też stanowi dla nas
przy emność, tyle przyna mnie , zda e mi się, czu ę, ale ak, czemu, kiedy, z tego akimś
ǳiwnym sposobem nie umiem, ak wiǳę, zdać sobie sprawy. Może to nawet nic ǳiw-
nego, gdyż wrażenia odbierane po zbuǳeniu się wywołu ą aśnie sze spostrzeżenia niż
wrażenia senne.

²⁹¹Symonides (– przed Chr.) — z wyspy Keos (Cyklada na wschód od Sunion, płd.-wsch. przylądka
Attyki), znakomity przedstawiciel greckie liryki chóralne . Utwory ego nie zachowały się; znane są pod ego
imieniem (nieautentyczne ednak) epigramy na cześć wo owników greckich z pod Termopil. Z Keos przybył
do Aten, do tyrana Hipparcha, syna Pizystrata. W  r. bawił w Tesalii. Po wo nach perskich (sławił elegią
poległych pod Maratonem) przebywał aż do swe śmierci na dworach władców sycylĳskich. [przypis tłumacza]

²⁹²tyran— est to król nie z łaski boże , ani „z woli ludu”, lecz władca na podstawie rewolucy ne , ani nie oparty
o prawo, ani nie ma ący właǳy uzasadnione stosunkami politycznymi lub opiera ące się o akieś klasy społeczne
czy partie. Dlatego na Sycylii dynastie tyranów nie przetrwały nigdy dwóch generac i. [przypis tłumacza]

²⁹³Hieron [I zw. Starszym (zm.  p.n.e.)] — początkowo tyran miasta Gela, kolonii założone na płd.
wybrzeżu Sycylii przez Rody czyków i Kreteńczyków ok.  r. przed Chr. Znacznie większą rolę odgrywały
na Sycylii Syrakuzy, kolonia koryncka na południowo-wschodnim wybrzeżu Sycylii, założona w VIII wieku
przed Chr. Podwaliny pod wielkość Syrakuz kłaǳie tyran Gelon (z Geli). Po nim następu e Hieron I (–
), brat ego, wyże wspomniany tyran Geli. Rozszerza wpływ Syrakuz na płd. Italię, ratu e Kampanię przed
Etruskami, pobiwszy ich flotę ( przed Chr.) pod Cumae (opodal Neapolu). Następca Hierona, brat ego,
okrutny Trazybul, traci właǳę na rzecz demokrac i w  r. Nasza rozmowa odbywa się więc w Syrakuzach
przed  r., poeta liczy z górą  lat. Za czasów Ksenofonta znów rząǳi w Syrakuzach tyran. Syrakuzański
oficer Dioniz os (ur.  r.) zdobywa właǳę w  r., umiera /; est to eden z na zdolnie szych polityków
greckich. Po nim nastąpił syn ego, Dioniz os II, bez zdolności, próżny, opó ; nie rząǳił dłuże ak  lat. Upadek
ego est związany z Akademią Platona. [przypis tłumacza]

²⁹⁴mądry człowiek — starożytny poeta grecki est „mądry” (po łacinie: „uczony”). Prócz obszerne zna omości
geografii, historii, genealogii, mitologii, muzyki, metryki (sztuki rytmotwórcze ), ęzyków literackich (każdy
literacki gatunek ma swó odrębny ęzyk), posiada ą poeci bogaty zasób doświadczenia życiowego, obserwac i
i głębokie wieǳy z różnych ǳieǳin (np. z medycyny, przyrody). Są oni nauczycielami swego narodu. [przypis
tłumacza]

²⁹⁵żeś był i zwyczajnym obywatelem — około  r. przed Chr. zginął tyran Geli Hippokrates. Przeciwko ego
synom, Kleandrowi i Euklidesowi, wybuchnął bunt. Wóǳ azdy Gelon pod ął się ich obrony, ale po zwycięstwie
sam przywłaszczył sobie właǳę. Zdobywszy Syrakuzy ok.  r., zdał właǳę w Geli bratu Hieronowi. Tak
Hieron z prywatnego człowieka stał się tyranem. [przypis tłumacza]

²⁹⁶teraz jesteś tyranem — autor est trochę nietaktowny. Symonides mógłby powieǳieć: „ esteś królem”.
Gelon pod koniec żywota, korzysta ąc ze swe sławy ako pogromca Kartagińczyków ( przed Chr. Grecy
na wschoǳie zwycięża ą Persów pod Salaminą, na zachoǳie Kartagińczyków pod Himerą w północne Sycylii)
z awił się na zgromaǳeniu ludowym bez broni i zdał sprawę z całego dotychczasowego swego postępowania. Lud
obwołał go Dobroczyńcą, Zbawcą i Królem. Hieron, wyzyskawszy po śmierci brata swe stanowisko ako regent
podczas małoletności następcy tronu, przywłaszczył sobie właǳę i przybrał tytuł króla. [przypis tłumacza]
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. Ja więc, Symonidesie, poza tym, co wymieniłeś, nie umiem powieǳieć, a-
kich innych wrażeń dozna e tyran. Toteż nie wiem, czy istnie e, przyna mnie w tym
wzglęǳie, różnica mięǳy życiem prywatnego człeka i tyrana.

. Ależ istnie e różnica następu ąca: tyran dozna e wielorakich rozkoszy za
pośrednictwem każdego z wymienionych sposobów, a znacznie mnie ma przykrości.

. Tak się sprawa nie przedstawia, Symonidesie. Zechcie przy ąć do wiadomo-
ści, że tyrani dozna ą znacznie mnie rozkoszy niż luǳie prywatni, ży ący w skromnych
stosunkach, a są narażeni na znacznie więce przykrości, i to większych.

. Nie do wiary to, co powiadasz. Bo i po cóż by w takim razie tylu, i to
eszcze według powszechnego zdania na tęższych²⁹⁷ luǳi pożądało stanowiska tyrana?
Czemuż by wszyscy patrzyli na tyranów z zazdrością?

. Bo, na Zeusa²⁹⁸, nie zna ąc z doświadczenia warunków ednego i drugiego
życia, snu ą swe myśli o życiu tyrana. Postaram się więc ob aśnić ci prawdę słów moich,
zacząwszy od wzroku. Albowiem, eśli mnie pamięć nie myli, od tego rozpocząłeś swą
mowę. Mianowicie po namyśle dochoǳę do przekonania, że w pierwszym rzęǳie ty- Właǳa
rani dozna ą uszczerbku w doznawaniu przy emności za pośrednictwem wzroku. Każdy
przecież kra ma akąś inną osobliwość godną wiǳenia. W celu oglądania tychże uda ą
się luǳie prywatni do miast, do akich im się podoba, lub też na wspólnie obchoǳone
uroczystości²⁹⁹, na których gromaǳi się wszystko, co est na godnie sze uwagi luǳkiego
oka. Tyrani natomiast nie barǳo za mu ą się oglądaniem. Bo i nie est bezpieczne dla
nich pó ść tam, gǳie by nie mieli górować swą przewagą nad obecnymi³⁰⁰, ani też ich
posiadłości w domu nie są tak pewne, by mogli e komuś innemu powierzyć³⁰¹ i wy e-
chać z kra u. Strach im bowiem, by równocześnie nie pozbawiono ich właǳy i możności
pomszczenia się na swych krzywǳicielach. Powiesz na to może: No, wszystkie te rze-
czy przychoǳą przecie do tyranów, choć sieǳą w domu. — Na Zeusa, Symonidesie,
niewielka tylko cząstka tego wszystkiego, a mimo to sprzeda e się e tyranom za tak wy-
górowaną cenę, że ci, co to ma ą na pokaz, choćby rzecz na drobnie szą, chcieliby dwór
tyrana opuścić po krótkim czasie z zyskiem wielokrotnie większym niż zarobek, aki by
mogli zebrać od wszystkich luǳi w świecie przez całe życie.

. W takim razie, eżeli dozna ecie uszczerbku co do wrażeń wzrokowych, Właǳa
to przyna mnie w zakresie zmysłu słuchu cieszycie się uprzywile owanym stanowiskiem.
Nigdy bowiem nie skąpi się wam na większe przy emności słuchowe , to est pochwa-
ły. Całe wasze otoczenie chwali każde wasze słowo i każdy wasz czyn. Na większe zaś
przykrości słuchowe , to est ła ania, ucho wasze nie zna, bo nikt nie ma ochoty prawić
tyranowi w oczy nagany.

. Cóż za radość, myślisz, sprawia ą ci, co się złym słowem nie odezwą, kiedy się
wie z całą pewnością, że ci wszyscy milczący luǳie żywią względem tyrana złe myśli?³⁰²

²⁹⁷tęgi — mocny, ǳielny, dobry w swo e ǳieǳinie. [przypis edytorski]
²⁹⁸Zeus (mit. gr.) — na ważnie szy spośród bogów olimpĳskich; bóg nieba i ziemi, władał piorunami. [przypis

edytorski]
²⁹⁹na wspólnie obchoǳone uroczystości — np. igrzyska olimpĳskie, istmĳskie, neme skie, pity skie (Olimpia

w Eliǳie, w krainie Pisatis nad rzeką Alfe os, w zachodnim Peloponezie; Istmos, przesmyk pod Koryntem;
Nemea w Argoliǳie, na południowy zachód od Koryntu, mięǳy Fliuntem a Kleona ; igrzyska pity skie, czyli
delfickie, w Delfach w Fokiǳie) lub też w Atenach Panatena e, przedstawienia teatralne podczas Dioniz ów.
[przypis tłumacza]

³⁰⁰gǳie by nie mieli górować swą przewagą nad obecnymi — bez silne straży przyboczne , złożone z na emnych
żołnierzy. [przypis tłumacza]

³⁰¹posiadłości w domu nie są tak pewne, by mogli je komuś innemu powierzyć — Hieron wie o tym ze swego
i swe roǳiny doświadczenia; sam pięknie się wywiązał z opieki nad bratankiem. [przypis tłumacza]

³⁰²kiedy się wie z całą pewnością, że ci wszyscy milczący luǳie żywią względem tyrana złe myśli? — utarte
i oklepane greckie poglądy na tyranię. Ale Hieron w Syrakuzach był rzeczywiście niepopularny. O samowoli
ego rządów można nabrać wyobrażenia z następu ącego przykładu: Mieszkańców miast wschodniego wybrzeża
Sycylii, Naksos (na północ od Etny) i Katany (na południe od Etny), przesiedlił w r. / do miasta Leonti-
no (na południe od Katany), gǳie mieli zamieszkać razem z dawnymi obywatelami tego miasta. Opróżnioną
Katanę oddał nowym kolonistom, sprowaǳonym z Syrakuz i z Peloponezu w liczbie  . Wprowaǳił
tu urząǳenia [przepisy i instytuc e mie skie] doryckie, nowe miasto otrzymało imię A tna. Hieron kazał się
czcić ako założyciel (oikistes), więc ako półbóg (bohater), podobnie ak np. Kadmos, założyciel Teb, Kekrops,
założyciel zamku ateńskiego. Zwał się chętnie A tna czykiem; byt i dobrobyt miasta zależał od ego utrzyma-
nia się przy właǳy, więc mógł liczyć na poparcie A tna czyków w razie możliwego i prawdopodobnego buntu
Syrakuzan. [przypis tłumacza]
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Czy ci się może wyda e, iż radość sprawia ą głosiciele pochwał, eśli się pode rzewa, że
pochwały swe wypowiada ą gwoli³⁰³ pochlebstwa?

. Oczywiście, Hieronie, w tym wszystkim przyzna ę ci — Zeus mi świad-
kiem — na zupełnie szą słuszność. Na milsza est pochwała luǳi, których wolność nie-
skrępowana. Ale wiǳisz, tego uż nie wytłumaczysz żadnemu człowiekowi, że wy nie
cieszycie się znacznie większym bogactwem tego, czym się my, luǳie, żywimy.

. Większość luǳi, Symonidesie, sąǳi, że więce zna du emy przy emności Jeǳenie, Właǳa
w eǳeniu i piciu niż luǳie prywatni. Wiem o tym. A zda e się im tak dlatego, po-
nieważ wyobraża ą sobie, że uczta, aką się przed nami zastawia, przypadłaby im lepie
do smaku niż potrawy ich stołu; albowiem to, co przekracza miarę zwycza ności, to wła-
śnie stanowi przy emność. Dlatego też wszyscy luǳie przy mu ą uroczystości z radosnym
wyczekiwaniem, wszyscy oprócz tyranów. Stoły ich bowiem, zawsze naǳwycza bogato
zaopatrzone, nie okazu ą w czasie uroczystych obchodów żadnego stopniowania. Skut-
kiem tego tyrani w porównaniu z ludźmi prywatnymi dozna ą upośleǳenia, eśli choǳi
o odczuwanie te radosne naǳiei. To po pierwsze. A po drugie — wiem dobrze, żeś
i ty tego doświadczył — im więce ktoś sobie zastawia potraw, niekoniecznych do za-
spoko enia naturalne potrzeby, tym pręǳe oǳywa się w nim przesyt i wstręt do adła.
Skutkiem tego także i co do czasu przy emności dozna e upośleǳenia ten, co sobie za-
stawia bogate uczty, w porównaniu z tymi, którzy ży ą skromnym trybem³⁰⁴.

. Ależ, na Zeusa, przez cały ten czas, póki się odczuwa pożądanie, przy-
emnie est spożywać z bogatsze niż z uboższe zastawy.

. Nieprawdaż, Symonidesie, że kto na więce przy emności z czegoś dozna e,
ten na więce to lubi?

. Bez wątpienia.
. Czy wiǳisz większą radość u tyranów, kiedy idą do stołu, czy też u luǳi

prywatnych?³⁰⁵
. Nie, na Zeusa, naprawdę, że nie. Ale nawet, akby się wielu luǳiom

zdawać mogło, idą z barǳie kwaśną miną.
. Cóż dale ? Nie zauważyłeś tych wielu wymyślnych potraw, akie zastawia się

tyranom, ostrych, gorzkich, kwaśnych i tym podobnych?
. Owszem, i zdawało mi się nawet, że są przeciwne naturze luǳkie .
. Takie potrawy to z pewnością nic innego, ak tylko zachcianki rozpieszczo-

nego i zepsutego zbytnim dostatkiem smaku. Czy nie esteś tego samego zdania? Bo a
wiem dobrze, że ci, co ada ą z przy emnością — a i ty musisz pewnie o tym wieǳieć —
wcale nie potrzebu ą takich wymysłów.

. Pewnie z drogich wonności, akimi się nacieracie, więce ma ą przy em-
ności ci, co się do was zbliża ą niż wy sami. Podobnie i nieprzy emne woni nie czu e ten,
kto się na adł, lecz racze ci, co się doń zbliża ą.

. Tak więc i z potrawami³⁰⁶: ten, kto zawsze ma ich pod dostatkiem, bierze
bez pożądania. Kto zaś ma akiś niedostatek, ten właśnie opycha się z przy emnością, eśli
mu się sposobność nadarzy.

. Zda e się, że możność korzystania z rozkoszy miłosnych buǳi u was pra-
gnienie stanowiska tyrana. Za mu ąc e bowiem, możecie mieć przy sobie, co tylko zo-
baczycie na pięknie szego.

. Teraz uż powieǳiałeś coś takiego, co — wierz mi — stanowi nasze na więk-
sze upośleǳenie w porównaniu ze zwykłymi obywatelami. Przede wszystkim małżeństwo Małżeństwo, Miłość,

Właǳazawarte z niewiastą z rodu wyższego, tak pod względem ma ątku, ak i znaczenia, uchoǳi
za na chlubnie sze, i podobno nie tylko przysparza mężowi przy emności, ale także i do-
da e powagi. Na drugim mie scu kłaǳiemy małżeństwo z równą. Natomiast spowinowa-

³⁰³gwoli (daw.) — dla, z powodu, w celu. [przypis edytorski]
³⁰⁴także i co do czasu przyjemności doznaje upośleǳenia ten, co sobie zastawia bogate uczty… — tzn. przez

krótszy czas odczuwa przy emność z powodu eǳenia i picia, gdyż wnet zbrzyǳi e sobie, a wyczekiwanie uczty
nie est dlań radosne. [przypis tłumacza]

³⁰⁵Czy wiǳisz większą radość u tyranów, kiedy idą do stołu, czy też u luǳi prywatnych? — Ksenofont każe się
tu Hieronowi posługiwać metodą sokratyczną (naprowaǳać pytaniami). [przypis tłumacza]

³⁰⁶Tak więc i z potrawami — z potrawami ma się rzecz tak, ak i z wonnościami. Kto nie ma potraw, temu
one smaku ą, gdy u kogoś gości; kto wonnościami się nie skrapia, ten z przy emnością wciąga w nozdrza zapach
wonności, którymi est zlany… ktoś drugi. [przypis tłumacza]
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cenie się z roǳiną podle szego stanu uważa się za czyn całkiem hańbiący i niepołączony
z żadną korzyścią. Tyran więc, o ile nie po mie za żonę cuǳoziemki³⁰⁷, musi z koniecz-
ności zaślubić kobietę z niższego stanu, tak że nie ze wszystkim ego kochanie szczęśliwe.
Względy okazywane przez na dosto nie sze niewiasty sprawia ą na większą przy emność;
eśli e okazu ą niewolnice, nie lubi się tego wcale, eżeli natomiast grzeszą akimś bra-
kiem w tym wzglęǳie, wywołu ą tym wybuchy strasznego gniewu i wielkie przykrości.
W miłostkach z chłopakami zna du e tyran eszcze mnie przy emności niż w kochaniu,
którego owocem są ǳieci. Bo takie stosunki dopiero w związku z miłością naǳwycza ną
sprawia ą rozkosz³⁰⁸, to chyba wszyscy wiemy. A miłość est na rzadszym gościem u ty-
rana. Albowiem miłość nie żywi radosne tęsknoty za tym, co gotowe pod ręką, lecz za
przedmiotem swe naǳiei. Podobnie ak nieświadomy tego, co to pragnienie, nie mógł-
by mieć przy emności z napicia się, tak i ten, kto nieświadom miłości, nieświadom est
na słodszych miłosnych rozkoszy.

Tak powieǳiał Hieron, a na to Symonides ze śmiechem odrzekł:
. Co mówisz, Hieronie? Więc miłość do chłopaków nie est tyranowi wro-

ǳona? Czemuż więc miłu esz Da lochosa, obdarzanego przydomkiem „na pięknie szy”?
. Bo klnę się na Zeusa, Symonidesie, nie pożądam od niego te łaski, które

tak łatwo, zda e się, można dostąpić, tylko pragnę uzyskać to, co na mnie przystoi tyra-
nowi³⁰⁹. Prawda, miłość mo a pragnie takich ob awów łaski ze strony Da lochosa, akich Miłość
luǳie, ulega ąc może przymusowi natury, szuka ą u pięknych chłopców; ale eśli pragnę
ich dostąpić, to moim na gorętszym pożądaniem est dostąpić ich skutkiem ego miło-
ści i dobre woli. Gwałtu zadawać e nie chcę, racze sam siebie, zda e mi się, wolałbym
skrzywǳić. U nieprzy aciół brać gwałtem to moim zdaniem na słodsza rozkosz, ale myślę,
że u kochanków na słodsze są ob awy łaski, które wypływa ą z dobre woli. Albowiem
ze strony tego, kto miłu e wza emnie, słodki est na przykład każdy rzut oka, słodkie
każde pytanie, słodka każda odpowiedź, a uż na słodsze miłosne kłótnie i sprzeczki. Do-
stępowanie zaś rozkoszy wbrew woli kochanków podobnie sze est, zdaniem moim, do
grabieży niż do miłosne rozkoszy. Chociaż rozbó nikowi, przecież pewną przy emność
sprawia zysk i świadomość, że wróg się martwi. Tymczasem martwienie kochane oso-
by, zdobywanie sobie swą miłością nienawiści, dotykanie rozgniewanego — to przecież
wszystko stanowi uż położenie przykre i godne pożałowania. Nieprawdaż? Człowiek pry-
watny, wiadomo, kiedy mu kochanek czymś się przysłuży, ma wnet dowód na to, że ta
łaska est wynikiem kochania, gdyż wie, iż świadczy mu usługę bez żadnego przymusu;
natomiast tyran nigdy nie może mieć zaufania, że est kochany. Wiemy bowiem, że ci,
co podda ą się nasze woli z obawy, stara ą się przybrać pozory, akby ich usługa wynikała
z uczucia miłości. Toteż z niczy e strony nie grozi tyranom tyle zasaǳek, co ze strony
ednostek, które udawały, że ich na więce kocha ą.

II. . Ale to wszystko, co powiadasz, to, zda e mi się, same drobnostki. Wie-
lu przecie z tych, co uchoǳą za luǳi w całym tego słowa znaczeniu, dobrowolnie, ak
wiǳę, skazu e się na upośleǳenie pod względem pokarmów, napo ów i przysmaków,
a całkiem stronią od miłosnych rozkoszy³¹⁰. Tym ednakowoż różnicie się znacznie od
luǳi prywatnych, że żywicie górne zamiary, wykonu ecie e szybko, macie barǳo wiele
rzeczy w zbytecznym aż dostatku, posiadacie konie wysokie doskonałości, zbro e wyróż-
nia ące się pięknością, wszelaką obfitość kle notów i ozdób niewieścich, na wspanialsze

³⁰⁷o ile nie pojmie za żonę cuǳoziemki — ożenienie się z cuǳoziemką est rzadkością, gdyż przeciętnie takich
związków państwo nie uzna e. ǲieci z takich małżeństw (np. synowie Peryklesa, Temistokles) doznawały wiele
przykrości, zanim im przyznano pełnię praw obywatelskich. Czasem układy mięǳy państwami pozwalały na
wza emne zawieranie związków małżeńskich (epigamia). Oczywiście tyran nie krępu e się ustawą lub zwycza em.
[przypis tłumacza]

³⁰⁸takie stosunki dopiero w związku z miłością naǳwyczajną sprawiają rozkosz, to chyba wszyscy wiemy— Kseno-
font nie est zwolennikiem rozpowszechnionego mięǳy Grekami nałogu kochania się mężczyzn w chłopcach,
ale tu wstrzymu e się od wydania własnego sądu. [przypis tłumacza]

³⁰⁹pragnę uzyskać to, co najmniej przystoi tyranowi — Hieron chce miłość zyskać, wyprosić, a nie wymusić,
choć emu, ako tyranowi, na mnie przystoi życzyć sobie, by ktoś z ego otoczenia posiadał niezależny umysł,
własną wolę i swobodę postępowania. [przypis tłumacza]

³¹⁰Wielu przecie (…) skazuje się na upośleǳenie pod względem pokarmów, napojów… — brak więc wyże
wymienionych przy emności nie stanowi dowodu upośleǳenia tyrana w porównaniu ze zwykłymi obywatelami.
[przypis tłumacza]
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domy, i to na drogocennie urząǳone. Macie eszcze mnóstwo ak na lepie wyszkolo-
nych sług, cieszycie się na większą mocą szkoǳenia wrogom, a pomagania przy aciołom.

. Nie, Symonidesie, że większość luǳi da e się zwoǳić pozorami stanowiska
tyrana, temu się byna mnie nie ǳiwię³¹¹. Bo tłum, ak mi się zda e, wzrokiem głównie
osąǳa ednych, że szczęśliwi, drugich, że nie. U tyrana to, co uchoǳi za cenne dobro,
bez żadne osłony leży otwarte przed okiem wszystkich, przykrości zaś kry ą się w ta ni-
kach duszy ego, a tam, w duszy luǳkie , złożone est uczucie szczęścia i niedoli. Otóż, że
większość taką pomyłkę popełnia, temu się, ak powieǳiałem, nie ǳiwię. Ale że i wy te-
go nie wiecie, wy³¹², którzy wedle powszechnego zdania na przeważa ącą ilość wypadków
głębie myślą patrzycie niż okiem, to mi się wyda e ǳiwne. Ja zaś, Symonidesie, powia-
dam ci — a wiem to dobrze z własnego doświadczenia — że tyrani z na większych dóbr
na mnie sze cząstki dostępu ą, a w na większych nieszczęściach posiada ą uǳiał na więk-
szy. Ot przykład: pokó uchoǳi wśród luǳi za na większe dobro³¹³, a ak ogromnie mało Właǳa, Wo na,

Niebezpieczeństwoma ą tyrani z niego; wo na znowu wielkim est nieszczęściem, a lwia e część uǳiałem
tyranów. Prywatnym luǳiom na przykład wolno podróżować, dokąd chcą, o ile pań-
stwo ich nie est na stopie wo enne , i nie obawiać się w droǳe śmierci z ręki zabó cy.
Tyrani natomiast wszyscy wszęǳie depcą nie ako nieprzy acielski obszar. Sami bowiem
koniecznie muszą się zbroić — takie przyna mnie ich przekonanie — i wiecznie włó-
czyć ze sobą uzbro onych³¹⁴. Dale : luǳie prywatni, eżeli nawet wyprawią się gǳieś do
nieprzy acielskiego kra u, to przyna mnie po powrocie do domu wolno im sąǳić, że są
w bezpiecznym mie scu. Tymczasem tyrani, kiedy do swych miast przybędą, wieǳą, że
przebywa ą wśród na gęstszego ro u nieprzy aciół³¹⁵. Jeżeli wrogie a potężnie sze zastępy
pod miasto podstąpią, to luǳie prywatni, zbyt słabi, swym zdaniem, do stawiania czoła
niebezpieczeństwu na otwartym polu poza murami, przyna mnie po dostaniu się w ob-
ręb obwarowań uważa ą wszyscy, że za ęli bezpieczne stanowiska. Tyran i we wnętrzu
domu swego nie est poza obrębem niebezpieczeństwa, ale i tu nawet, wedle swego prze-
konania, strzec się musi ak na bacznie . Dale : prywatni doczeka ą się przerwy w wo nie,
bądź to skutkiem zawieszenia broni, bądź to poko u, a tyran nigdy nie doczeka się poko u
z narodem, nad którym sprawu e właǳę tyrańską, nigdy nie może zawierzyć zawieszeniu
broni i czerpać otuchy z te wiary.

Wcale też niepodobne sobie są wo ny, które wiodą miasta³¹⁶, i wo ny, akie tyrani
z u arzmionymi przez siebie ludami prowaǳą. Wszelkie możliwe wo enne trudności, na
akie się naraża ą miasta, ma także i tyran. Bo i one, i on muszą być w zbro nym po-
gotowiu, mieć się na baczności, narażać na niebezpieczeństwa; tak samo smucą się, eśli
skutkiem klęski spotka ich nieszczęście. Do tego punktu są wo ny ednakowe. Ale tyrani Wo na, Właǳa
nie ma ą uż takich przy emności, akie niosą z sobą wo ny prowaǳone przez społeczności
mie skie z innymi miastami. Trudno wprost wypowieǳieć, ak wielką rozkosz sprawia
miastu zmuszenie nieprzy aciela do odwrotu, aką rozkosz buǳi pościg, a aką rzeź wro-
ga, akim uczuciem dumy napawa ą się na myśl o tym ǳiele, ak świetną sławę sobie
przypisu ą, co za radość z przekonania, że podnieśli potęgę państwa. Każdy poda e, że
wziął uǳiał w układaniu planu i że zabił moc wrogów; trudno by nawet było doszukać
się szczegółu nieprzesaǳonego kłamstwem, powiada ą, że zabili więce nieprzy aciół, niż
ich w ogóle rzeczywiście padło — czymś tak pięknym wyda e im się znaczne zwycięstwo.
Jeżeli zaś tyran zacznie coś pode rzewać i przekona się, że istotnie niektórzy występu ą
przeciw niemu czynnie, to wie, że ich zabiciem potęgi państwa nie pomnoży, i rozumie,
że pomnie szy liczbę swych poddanych. Ani nie może się radować, ani nie szczyci się

³¹¹Nie, Symonidesie, że większość luǳi (…) temu się bynajmniej nie ǳiwię — autor naśladu e tu swobodę
potoczne rozmowy, nie barǳo krępu ące się logiką. Zdanie miało brzmieć: Nie ǳiwię się, że…. ale ǳiwi
mnie, że ty tego nie rozumiesz. [przypis tłumacza]

³¹²wy, którzy wedle powszechnego zdania (…) głębiej myślą patrzycie — wy, t . poeci. Poeta starożytny est
„mądry”, „uczony”. [przypis tłumacza]

³¹³pokój uchoǳi wśród luǳi za największe dobro — w starożytne Grec i pokó est stanem wy ątkowym, wo na
normalnym. [przypis tłumacza]

³¹⁴włóczyć ze sobą uzbrojonych — t . straż przyboczną. [przypis tłumacza]
³¹⁵tyrani, kiedy do swych miast przybędą, wieǳą, że przebywają wśród najgęstszego roju nieprzyjaciół — greckie

teorie polityczne potępia ą edynowłaǳtwo i każą e bezwzględnie zwalczać. Ksenofont ednak, mądry praktyk
i stary żołnierz, nie poǳiela bez zastrzeżeń takiego stanowiska; nie może nie wiǳieć korzyści i dobrych stron
umiarkowanego i oświeconego edynowłaǳtwa. [przypis tłumacza]

³¹⁶wojny, które wiodą miasta — „miasto” u Greków oznacza także i państwo. [przypis tłumacza]
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swym ǳiełem. Przeciwnie, nawet pomnie sza, o ile tylko może, znaczenie tego wypad-
ku i równocześnie ze swą czynnością stara się usprawiedliwić, że prawa nie gwałci. Tak
to nawet emu samemu czyn ten pięknym się nie wyda e. A kiedy zginą ci, co w nim
obawę wzbuǳili, mimo to ego otucha i pewność siebie nie rosną, lecz ostrożność ego
est eszcze czu nie sza niż przedtem. Przez całe swe życie prowaǳi tyran bez ustanku tę
wo nę, o które mówię.

III. Przypatrz się znowu te miłości, aka est dostępna dla tyrana. Przede wszystkim
zastanówmy się, czy miłość liczy się do wielkich dóbr luǳkich. Przecież luǳie, eśli ko- Miłość
goś miłu ą, z przy emnością wiǳą ego obecność, z przy emnością świadczą mu przysługi,
tęsknią za nim, gdy się czasem oddali, z na większą radością wita ą ego powrót, wspólnie
z nim cieszą się z ego szczęścia, ze wspólną śpieszą pomocą, gdy zobaczą, że mu grozi
nieszczęście. Istotnie, i państwa nie przeoczyły tego, iż miłość to na większy i na słodszy
skarb luǳki. Przyna mnie wiele państw edynie zabó stwo cuǳołóżcy puszcza płazem,
wychoǳąc rzecz asna z założenia, że taki człowiek niszczy miłość mięǳy mężem a żoną.
Bo kiedy kobieta ulegnie skutkiem akiegoś nieszczęsnego wypadku, wcale nie traci z te-
go powodu szacunku męża, eżeli tylko, ego zdaniem, miłość e została nietknięta. Być
kochanym uważam za tak wielkie dobro, iż wierzę, że w istocie siłą same bezwładności
spływa na kochanego łaska bogów i luǳi. Takiego to skarbu nie posiada ą tyrani, pod
tym względem są na więce mięǳy wszystkimi upośleǳeni. A eśli chcesz, Symonidesie,
przekonać się o prawǳie słów moich, to zastanów się w następu ący sposób. Przecież za Właǳa, Nienawiść
na mocnie szą miłość uchoǳi to uczucie, akim roǳice kocha ą ǳieci, ǳieci roǳiców,
bracia braci, żony mężów, a druhowie druhów. Jeśli więc zechcesz rozważyć, to się prze-
konasz, że na więce darzy się takim uczuciem luǳi prywatnych, gdy tymczasem wielu
tyranów kazało swe ǳieci stracić, wielu zaś zginęło z rąk roǳonych ǳieci; wielu braci
na stanowisku tyrańskim wymordowało się wza emnie, nie ednego tyrana zgubiła własna
żona, nie ednego przy aciele, i to rzekomo na szczersi. Jakżeż więc można przypuszczać,
że tyranów kocha ktoś inny, kiedy ich swą nienawiścią prześladu ą ci, których uż sama
natura na więce do kochania zniewala i prawo przymusza?

IV. A dale : ten, kto cierpi brak tak cennego dobra, akim est zaufanie, nie est- Właǳa
że upośleǳony? Jakiż związek może być miły bez wza emnego zaufania? Gǳież ciepło
w stosunku męża do żony bez zaufania? Jakiż sługa może być miły, gdy nie buǳi za-
ufania? Tego to uczucia zaufania do kogoś tyran ma na mnie , gdyż nawet pokarmom
i napo om przez całe życie nie dowierza, lecz zanim bogom z początku ofiarę złożą³¹⁷,
naprzód każą sługom kosztować, obawia ąc się, skutkiem swego niedowierzania, by nie
z edli lub nie wypili czegoś szkodliwego. A dale : dla wszystkich innych luǳi na cen-
nie szym skarbem est o czyzna. Albowiem obywatele bez żadnego żołdu stanowią dla
siebie straż przyboczną przeciw niewolnikom, są też sobie wza emnie ochroną przeciw
złoczyńcom, by nikt spomięǳy obywateli nie zginął gwałtowną śmiercią. A tak daleko
posuwa ą swą ostrożność, że wielu ogłosiło prawo, iż nie tylko ten, kto splamił się za-
bó stwem, est nieczysty, ale także każdy, co z nim przesta e. Toteż ǳięki swe o czyźnie
pęǳi bezpieczny żywot każdy z obywateli. U tyranów natomiast i ta sprawa przedstawia
się wprost na odwrót. Zamiast bowiem pomsty za nich, odda ą miasta wielką cześć zabó -
cy tyrana³¹⁸, zamiast wzbronienia im wstępu do świątyni ak zabó com luǳi prywatnych,
zamiast wzbronienia im wstępu — powtarzam — miasta stawia ą w świątyniach posągi
tych, którzy się takiego czynu dopuścili³¹⁹.

Myślisz może, że tyran, posiada ąc mienie większe niż luǳie prywatni, więce też ma
z niego pociechy, lecz i ta sprawa, Symonidesie, przedstawia się inacze . Podobnie ak dla Właǳa, Własność
atletów nie stanowi to pociechy, że ma ą przewagę nad zwycza nymi ludźmi, ale martwią

³¹⁷zanim bogom z początku ofiarę złożą — grecka tradyc a nakazywała poświęcić bogom kilka pierwszych
kropel pitego wina, wylewa ąc e na ziemię (libac a). [przypis edytorski]

³¹⁸oddają miasta wielką cześć zabójcy tyrana — tak np. wielkie czci zażywa ą w Atenach Harmodios i Ari-
stoge ton, zabó cy Hipparcha, syna Pizystratowego. Harmodios padł podczas zamachu (), Aristoge ton padł
późnie z ręki kata. Ich potomkowie byli żywieni kosztem państwa w ratuszu (prytanejon), mieli w teatrze
sieǳenia w pierwszych rzędach (proedria) i byli wolni od podatków (atelia). [przypis tłumacza]

³¹⁹miasta stawiają w świątyniach posągi tych, którzy się takiego czynu dopuścili — Antenor, syn Eumaresa, zna-
komity ateński rzeźbiarz z drugie połowy VI w. był twórcą posągów Harmodiosa i Aristoge tona. Gdy Kserkses
uwiózł e w  r. do Suzy, zastąpiono e ǳiełem Kritiosa i Nesiotesa r. / na rynku (na agorze). Alek-
sander Wielki, zdobywca Suzy, oddał Ateńczykom zabrane im dawnie posągi. [przypis tłumacza]
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się, eśli nie ma ą przewagi nad współzawodnikami, tak i dla tyrana nie est pociechą, kie-
dy się pokaże, iż posiada więce niż luǳie zwycza ni, ale smuci się, eżeli posiada mnie niż
inni tyrani; w tych bowiem wiǳi swych współzawodników w igrzyskach ma ątkowych.
Żadne też pragnienie nie spełnia się tyranowi pręǳe niż człowiekowi prywatnemu. Czło-
wiek prywatny bowiem pożąda domu czy pola, czy niewolnika, tyran zaś — miast lub
wielkich obszarów ziemi, lub portów albo grodów warownych, a spełnienie tych życzeń
est połączone ze znacznie większymi trudnościami i niebezpieczeństwami niż urzeczy-
wistnienie pragnień prywatnego człowieka. Nawet mięǳy zwycza nymi obywatelami nie
u rzysz tylu biedaków, ilu mięǳy tyranami, gdyż o tym, co dużo, a co mało, rozstrzyga
nie liczba, ale potrzeby. Toteż to, co przekracza ilość wystarcza ącą, to est „dużo”, „mało”
zaś est, gdy nie starczy na zaspoko enie potrzeb. Otóż u tyrana dostatki mnie starczą na
opęǳenie koniecznych wydatków niż u zwycza nego obywatela. Ci bowiem mogą swe
wydatki na coǳienne potrzeby dowolnie obcinać, a dla tyranów est to niedopuszczalne.
Albowiem na większe i na koniecznie sze wydatki łożą na ochronę swego życia, ich zaś
ograniczenie równa się śmierci. A następnie, eśli ktoś uczciwie zarobić może na swe po-
trzeby, to czemuż mielibyśmy się nad nim litować ako nad biedakiem? Czyż nie słuszne
uważać za biedaków tych, których potrzeba zniewala do uciekania się do złych i niegod-
nych pomysłów celem ratowania życia? Otóż tyrani wiǳą się zmuszeni popełniać moc
grabieży niesprawiedliwych na świątyniach i luǳiach skutkiem tego, że wiecznie po-
trzebu ą pienięǳy na konieczne wydatki. Bo muszą albo, akby podczas wo ny, wiecznie
utrzymywać wo sko, albo, w przeciwnym razie, zginąć.

V. Wymienię ci, Symonidesie, inną eszcze przykrość tyranów. Mianowicie wcale nie Właǳa, Cnota, Mądrość,
Strachgorze niż zwycza ni obywatele pozna ą luǳi zacnych i mądrych, i sprawiedliwych. Tych,

zamiast szanować, obawia ą się: mężnych bo ą się, by się nie ważyli na akiś śmiały krok
w obronie wolności, mądrych zaś, by czegoś nie wymyślili, a sprawiedliwych, by tłum
nie zapragnął ich na swoich kierowników. Jeśli więc takie ednostki ze strachu cichaczem
usuną z drogi, to akież im towarzystwo zosta e? Chyba tylko niesprawiedliwych, roz-
pustnych i niewolniczo uległych? Niesprawiedliwi cieszą się zaufaniem, gdyż podobnie
ak tyrani lęka ą się, by miasta, oǳyskawszy kiedyś swą wolność, nie położyły na nich
swe ciężkie ręki³²⁰; rozpustni znowu zawǳięcza ą tyranom swą właǳę w dane chwi-
li, a niewolnicze dusze nawet nie pragną wolności. Więc przykrością wyda e mi się i ta
okoliczność, że innych uważa się za dobrych luǳi, a musi się przestawać z innymi.

Jeszcze edno: Tyran także musi miłować swe państwo, bez niego bowiem nie mógłby
ani utrzymać się, ani być szczęśliwy. Tymczasem stanowisko tyrana zmusza do wrogiego
usposobienia nawet wobec własne o czyzny. Mianowicie nie miło im wyrabiać ǳielność
u współobywateli i starać się o dobre ich uzbro enie, lecz z większą radością wywyższa ą
w tym wzglęǳie obcych ponad rodaków, i z nich tworzą sobie przyboczne straże³²¹. Co
więce , eśli w uroǳa nych latach powsta e nadmiar wszelakich dóbr, nawet i wtedy tyran
wspólne radości nie ǳieli. W uboższych bowiem miałby, swym zdaniem, ulegle szych
poddanych.

VI. Chciałbym ci eszcze, Symonidesie, opowieǳieć o przy emnościach, akich zaży- Strach, Właǳa
wałem za czasów, kiedy byłem zwycza nym obywatelem, a których wiǳę się pozbawiony
teraz, gdy zostałem tyranem. Bawiło mnie obcowanie z rówieśnikami, a ich bawiło obco-
wanie ze mną. Sam byłem dla siebie towarzystwem, ilekroć pragnąłem spoko u. Brałem
uǳiał w ucztach, częstokroć aż do zapomnienia wszystkich w życiu luǳkim możliwych
dolegliwości, częstokroć aż do zatopienia swe duszy w śpiewie, wesołości i tańcu, czę-
stokroć aż u mnie i wszystkich obecnych zbuǳiła się chętka do snu. Teraz zaś estem
pozbawiony takich, co by się mym towarzystwem bawili, gdyż niewolników mam za to-

³²⁰lękają się by miasta, oǳyskawszy kiedyś swą wolność, nie położyły na nich swej ciężkiej ręki — tak np. Histia os,
tyran Miletu, z innymi tyranami greckich miast Az i Mnie sze strzegący mostu na Duna u podczas wyprawy
Dariusza I na Scytów (przed r. ), tłumaczy kolegom, że muszą bronić króla perskiego, bo w razie klęski
ludność miast greckich, wolnych uż od arzma, srogo się porachu e ze swymi dawnymi władcami. To trafiło
wszystkim do przekonania i wniosek Miltiadesa, by most zburzyć, upadł. [przypis tłumacza]

³²¹obcych (…) i z nich tworzą sobie przyboczne straże — np. wo sko zaciężne Dioniz usza I, rówieśnika Kse-
nofonta, składało się z peloponeskich Greków, Sycylĳczyków (tubylców, nie greckich kolonistów), Sabellów
z Kampanii, Iberów (Hiszpanów), Celtów (Gallów). [przypis tłumacza]
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warzyszy, zamiast przy aciół³²² — pozbawiony i sam przy emności z obcowania z nimi,
gdyż żadne nie wiǳę u nich dla siebie życzliwości; a upĳania się i snu wystrzegam się za-
równo ak zasaǳki. Obawiam się tłumu, obawiam się samotności³²³, lękam się pozostać
bez straży, a lękam się i same straży, nie chciałbym mieć dookoła swe osoby niezbro -
nych, a nie mogę z przy emnością patrzyć na uzbro onych³²⁴ — przecież to est okropne
położenie. A to, że się więce ufa obcym niż obywatelom, barbarzyńcom³²⁵ niż Hellenom,
że się pragnie z wolnych mieć niewolników, a musi niewolników zamieniać na wolnych³²⁶
— nie estże to wszystko dowodem opętania duszy przez strach? Trzeba zaś wieǳieć, że
strach gnieżdżący się w duszy nie tylko sam est przykrym uczuciem, ale także, idąc w ślad
za tobą, niszczy wszelkie przy emne uczucia³²⁷. Jeśli ty także znasz wo ny z doświadczenia
i stałeś kiedyś w szyku naprzeciw nieprzy acielskie falangi, to przypomnĳ sobie, akie
wówczas wybierałeś sobie potrawy i akim snem zasypiałeś. Jak przykre było wtedy two e
położenie, takie est i położenie tyrana, i eszcze strasznie sze. Albowiem tyrani w myśli
swe wiǳą wrogów nie tylko wprost przed sobą, ale i wszęǳie dookoła siebie.

. Doskonałe moim zdaniem były niektóre two e powieǳenia. Prawda, że
wo na est czymś okropnym, ale mimo to my, Hieronie, kiedy esteśmy na wo nie, sta-
wiamy przed sobą warty i za nimi śmiało spożywamy posiłek lub pokrzepiamy się snem.

. Na Zeusa, Symonidesie, przed nimi sto ą na straży prawa, skutkiem cze-
go obawia ą się o siebie samych i o was. Tyrani natomiast ma ą straże na ęte za zapłatę,
niby żniwiarzy. Powinno się umieć wzbuǳić w straży przede wszystkim wierność, ra-
cze wierność niż coś innego. A znacznie trudnie znaleźć ednego wiernego niż wielu
robotników do akiego bądź ǳieła, tym barǳie , że do straży zgłasza ą się dla zarobku,
a mogą w krótkim czasie na zabiciu tyrana zyskać znacznie więce niż dostać od tyrana
za długi czas straży³²⁸. Mieniłeś³²⁹ nas szczęśliwymi, akobyśmy na lepie mogli popierać
przy aciół, a szkoǳić wrogom, ale i ta sprawa przedstawia się inacze . Jakże możesz kiedy
uwierzyć, że wspierasz przy aciela, kiedy wiesz, że ten, kto na więce bierze od ciebie, rad
by ak na pręǳe ze ść ci z oczu? Bo eśli kto dostanie coś od tyrana, nigdy nie uważa
tego za swą własność, zanim się nie wydostanie poza obręb ego potęgi. Jakże też mógłbyś
powieǳieć, że tyrani ma ą na więce możności szkoǳenia wrogom, kiedy dobrze o tym
wieǳą, że ich wrogami są wszyscy, co podlega ą ich tyranii, a tych wszystkich pozabĳać
lub więzić niepodobna³³⁰³³¹, bo nad kim będą sprawować rządy? Przeciwnie, mimo świa-

³²²niewolników mam za towarzyszy, zamiast przyjaciół — Dioniz usz I nie miał przy aciół ni oddanych sobie
powierników lub doradców. Rozumem wyższy od swego otoczenia, garǳił ludźmi ako zdradliwymi i płaskimi
egoistami. Nie dowierzał własnym ǳieciom; syna nie zazna amiał z biegiem spraw państwowych i nie chciał go
wprowaǳić w sztukę rząǳenia. [przypis tłumacza]

³²³Obawiam się tłumu, obawiam się samotności — Dioniz usza niepokó i mękę osamotnienia na lepie malu ą
opowiadania o mieczu Damoklesa i o parze przy aciół (Damon i Fintiasz [lub Pytiasz]), wiernych do śmierci
(por. balladę Schillera Die Bürgschaft [Ręko mia]). [przypis tłumacza]

³²⁴nie mogę z przyjemnością patrzyć na uzbrojonych— wo ska obywatelskie są dla tyrana niepewne. Doświadczył
tegoż Dioniz usz I z początkiem swe kariery tyrańskie . Późnie wo ska obywatelskie w ego armii nie dostawały
broni w mieście, lecz dopiero po wyruszeniu w pole. [przypis tłumacza]

³²⁵barbarzyńca (z gr. bárbaros) — u staroż. Greków określenie nie-Greka, człowieka należącego do obce
kultury i posługu ącego się ęzykiem innym niż grecki; początkowo słowo to miało charakter neutralny, do-
piero późnie zaczęło oznaczać przedstawiciela niższe kultury, niecywilizowanego, prymitywnego i okrutnego.
[przypis edytorski]

³²⁶niewolników zamieniać na wolnych — ludność Syrakuz za Dioniz usza nie wygląda tak ak w innych grec-
kich miastach lub w dawnych Syrakuzach. Posiada silną domieszkę uwolnionych niewolników (Dioniz usza)
i obcych (weteranów Dioniz usza). Ci ma ą równe prawa obywatelskie z dawnie szymi mieszkańcami, czyli
wszyscy ednakowo są pozbawieni praw, gdyż wszyscy muszą słuchać tyrana. [przypis tłumacza]

³²⁷strach (…) nie tylko sam jest przykrym uczuciem, ale także (…) niszczy wszelkie przyjemne uczucia— widać, że
Ksenofont czytał ǳieła filozoficzne (Platona), roztrząsa ące zagadnienia z zakresu psychologii. [przypis tłumacza]

³²⁸mogą w krótkim czasie na zabiciu tyrana zyskać znacznie więcej niż dostać od tyrana za długi czas straży —
szczególnie kampańscy na emnicy więce cenili sobie zysk niż honor żołnierski. Dioniz usz I nie miał co do nich
złuǳeń. Toteż  r. odprawił kampańskich eźdźców, bogato wynagroǳiwszy ich za usługi, oddane mu przy
stłumieniu powstania obywatelskiego. Ci przy ęci w mieście Entella (w zachodnie Sycylii, nad rzeką Hypsas),
zamieszkałym przez Elymów, a podległym Kartaginie, napadli w nocy na mieszkańców, wycięli mężczyzn i ob ęli
miasto w posiadanie. Kartagińczycy na to nie zareagowali, gdyż widocznie było im obo ętne, kto płaci haracz,
byleby tylko płacił. [przypis tłumacza]

³²⁹mienić — nazywać, określać ako. [przypis edytorski]
³³⁰niepodobna (daw.) — nie można, nie da się, est niemożliwe. [przypis edytorski]
³³¹tych wszystkich pozabĳać lub więzić niepodobna — syrakuzańskie więzienia w kamieniołomach były za Dio-

niz usza pełne; eżeli na kogo padło pode rzenie, nie było dlań ratunku, choćby należał do na bliższych tyrana
lub ego roǳiny. [przypis tłumacza]
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domości, że to są wrogowie, est zmuszony przestawać z nimi, a równocześnie mieć się
przed nimi na baczności. Ciężko tyranom — bądź tego pewny, Symonidesie — patrzyć
na ży ących obywateli, których się obawia ą, ale ciężko też ich zabĳać. Podobnie to ak
z koniem szlachetnym, a buǳącym obawę, że może stać się powodem nieszczęścia; trud-
no go zabić ze względu na ego zalety i trudno korzystać z niego żywego, ma ąc się na
baczności, by w niebezpieczeństwie nie doprowaǳił do akiegoś nieszczęścia³³². Tak też
i z każdą inną rzeczą, która nastręcza trudności, a est użyteczna: posiadanie e sprawia
kłopot właścicielowi, a tak samo boli utrata.

VII. . Cześć — na wyraźnie — to wielka rzecz, Hieronie. Luǳie chci-
wi czci pode mu ą się wszelkich trudów i wszelkim niebezpieczeństwom stawia ą czoło.
I wy, widać, tak namiętnie dążycie do tyranii, mimo wszystkich przez ciebie wymienio-
nych dolegliwości, aby dostąpić czci i aby wam wszyscy wszystkie wasze rozkazy spełniali
z usłużnością niezna ącą wymówek, oglądali się na was, wstawali przed wami ze swych
mie sc, ustępowali z drogi, by całe wasze otoczenie okazywało wam szacunek słowem
i czynem. Tak bowiem zachowu ą się poddani wobec tyranów i w ogóle wobec każde-
go, kogo w dane chwili czcią otacza ą. I moim zdaniem, Hieronie, tym różni się mąż
od innych stworzeń, to est pragnieniem czci. Bo pokarmem, napo em, snem, miłością
prawdopodobnie rozkoszu ą się wszystkie stworzenia ednako, tymczasem pragnienie sła-
wy nie est wroǳone bezrozumnym zwierzętom ani też wszystkim luǳiom. Na więce
różnią się od bydła ci, którzy ma ą wroǳoną miłość czci i chwały; to uż nie luǳie tylko,
ale mężowie — takie o tym powszechne zdanie. Toteż słusznie, według mego zapatry-
wania, nie tchórzycie przed tym, co znosicie, skoro oddawana wam cześć wyróżnia was
ponad resztę luǳi. Żadna bowiem, zda e się, inna rozkosz luǳka nie zbliża się barǳie
do boskości, ak radość wypływa ąca ze świadomości, że się est przedmiotem czci.

. Ależ, Symonidesie, ob awy czci okazywane tyranom wygląda ą mi na po-
dobne do tych ich rozkoszy miłosnych, których wartość ci wy aśniłem. Mianowicie ani
względów ze strony tych, co nie czuli wza emne miłości, nie uznaliśmy za ob awy ła-
ski, ani też gwałtem wymuszona rozkosz miłosna nie wydawała się nam rozkoszą. Tak
samo i względy okazywane przez luǳi prze ętych obawą nie są ob awami czci. Bo akżeż
moglibyśmy utrzymywać, że ktoś gwałtem zmuszony do powstania ze swego sieǳenia
wsta e z chęci okazania swe czci dla swego gwałciciela albo że ten, kto ustępu e z drogi
silnie szemu, ustępu e dla okazania czci swemu gwałcicielowi? Wielu nawet dary posyła
luǳiom przez siebie znienawiǳonym, i to w takie chwili, kiedy na więce obawia ą się
doznać z ich strony czegoś złego. Ale a sąǳę, że słusznie można by uważać te postępki
za ob awy niewolniczego sposobu myślenia; moim zdaniem cześć wypływa z uczuć wręcz
przeciwnych. Mianowicie, kiedy luǳie do dą do przekonania, że akiś mąż posiada moż-
ność świadczenia dobroǳie stw i spoǳiewa ą się po nim nie ednego dobrego, to wtedy
ma ą na ustach ego pochwały, patrzą na niego ak na akiś skarb roǳimy, własny, do-
browolnie ustępu ą mu z drogi i wsta ą przed nim ze swych sieǳeń, a czynią to z miłości,
nie ze strachu, wieńczą go z powodu ego wobec wszystkich okazywanych zalet i po-
wszechne dobroczynności i obdarza ą go chętnie³³³. Ci właśnie, moim zdaniem, okazu ą
prawǳiwą cześć temu, do kogo się z takimi ob awami odnoszą, a uznawany za godnego
takich ob awów dozna e czci istotnie. I a tak czczonego mienię szczęśliwym. Bo wiǳę,
że otoczenie nań nie czyha, ale strzeże go przed złym przypadkiem, że szczęśliwe pęǳi
życie, bez strachu, zawiści i niebezpieczeństwa. Tyran zaś — wierz mi, Symonidesie —
spęǳa noc i ǳień akby przez wszystkich luǳi za swe nieprawości na śmierć skazana
ednostka.

. Czemuż to, Hieronie, kiedy tyrania est tak uciążliwa i ty zda esz sobie Właǳa
z tego sprawę, nie pozbywasz się takiego nieszczęścia ani ty, ani nikt inny, kto raz sobie
zdobył tyranię, nie porzucił e , eżeli to od niego zależało?

³³²Podobnie to jak z koniem szlachetnym… — Ksenofontowi łatwo nasunęło się takie porównanie ako zie-
mianinowi zamiłowanemu w hodowli koni, czyta ącemu i piszącemu o nie . [przypis tłumacza]

³³³kiedy luǳie dojdą do przekonania, że jakiś mąż posiada możność świadczenia dobroǳiejstw (…) wtedy mają na
ustach jego pochwały… — Ksenofont est utylitarystą, ak większość Greków z owego czasu, dla których korzyść
est główną wytyczną ǳiałania. Nieświadomie ulega temu Ksenofont, kiedy stara się cnotę, czy uczucie, po ąć
i określić ako coś zależnego od korzyści, która est istotną cechą „dobra”. [przypis tłumacza]
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. Albowiem, Symonidesie, i pod tym względem est tyrania barǳo nieszczę-
śliwa. Bo któryż kiedyś tyran mógłby nastarczyć, ma ąc zwrócić te skarby, akie zabrał³³⁴,
akżeby miał odpokutować więzieniem za tylu, których do więzienia wtrącił, akże za po-
kutę tyle dusz straci, ilu luǳi sam stracić kazał? Jeśli dla kogokolwiek est korzystne
powiesić się, to wierz mi, dochoǳę do przekonania, że na korzystnie sze est to dla ty-
rana, gdyż emu edynie nie przynosi korzyści ni posiadanie, ni pozbycie się kłopotów³³⁵.

VIII. . Nie ǳiwię się, Hieronie, twe niechęci do tyranii; pragnąłeś mi-
łości luǳkie , a tyrania ci w tym, zdaniem twoim, stoi na przeszkoǳie. Mnie wszakże
wyda e się, iż potrafię ci wytłumaczyć, że właǳa w niczym nie przeszkaǳa temu, aby
być miłowanym; przeciwnie nawet, est pod tym względem barǳie uprzywile owana niż
stanowisko prywatnego człowieka. Rozważa ąc, czy to prawda, zwraca my uwagę nie na
pytanie, czy władca ǳięki większe potęǳe i więce łask świadczyć może, lecz eśli tyran
i człowiek prywatny czynią to samo, zastanów się nad tym, kto z nich obu za ten sam
czyn większą zbiera wǳięczność. Zacznę od na drobnie szych przykładów. Da my na to,
że władca i człowiek prywatny do spotkane osoby pierwszy uprze mie przemawia. Czy a
przemowa, twym zdaniem, barǳie tę osobę ucieszy? Przypuśćmy dale , że oba tego sa-
mego pochwalą. Czy a pochwała wzbuǳi większą radość? Niech eden i drugi zaszczyci
kogoś zaproszeniem na uroczystość składania ofiary. Czy e zaproszenie bęǳie wǳięcznie
przy ęte? Niech ednakową oba otoczą opieką chorego. Czyż nie est asnym, że pomoc-
ne usługi potężnie szych także i większą uciechę buǳą? Oba daǳą ednakowe dary. Nie
estże i w tym wypadku asne, że połowa łaski na potężnie szych ma większe znaczenie
niż cały dar zwycza nego obywatela? Mnie się nawet zda e, że boska akaś łaska i cześć
towarzyszy władcy³³⁶. Nie żeby czyniła go pięknie szym, ale z większą przy emnością pa-
trzymy na tego samego człowieka, kiedy est obdarzony właǳą, niż kiedy est zwycza nym
obywatelem, i barǳie nas cieszy rozmowa z tymi, co większe od nas czci zażywa ą, niż
z tymi, co sto ą na równi z nami. A nawet kochankowie — mowa o miłostkach dała
ci sposobność do zrobienia tylu gorzkich uwag o położeniu tyrana w tym wzglęǳie —
byna mnie nie odwraca ą się ze wstrętem od wieku władcy ani nie dba ą o osławione
stanowisko tego, z którym przypadkiem obcu ą. Albowiem właśnie cześć, która go ota-
cza, również i ich takim blaskiem opromienia, że wszystko niemiłe w cień przed nim
znika, a wszystko miłe eszcze aśnie świeci. Kiedy więc ednakowe usługi z całą pewno-
ścią przynoszą wam większą wǳięczność, to przecież wypada, byście byli znacznie więce
kochani od luǳi prywatnych, wobec tego, że możecie więce swą ǳiałalnością pomóc
i macie z czego więce dawać darów.

. Na Zeusa! Bo my, Symonidesie, esteśmy barǳie niż luǳie prywatni w tym Właǳa
przymusowym położeniu, że ǳiałamy w sposób, który ściąga na luǳi nienawiść. Musi-
my ściągać pieniąǳe, ażebyśmy mieli z czego opęǳać na potrzebnie sze wydatki, musimy
przymuszać luǳi do strzeżenia tego, co wymaga straży, karać złoczyńców, nie pozwalać
swawolnikom na wybryki. A kiedy chwila wymaga szybkie wyprawy pieszo czy drogą
morską, trzeba bezwzględne kary na opieszałych. Tyran też nie może obe ść się bez na-
emnych żołdaków³³⁷, a dla obywateli nie ma większego ciężaru do zniesienia niż ten,
gdyż ich zdaniem tyran utrzymu e na emników nie dla ochrony obywatelskie równości,
ale dla wywyższenia swo e osoby.

³³⁴mając zwrócić te skarby, jakie zabrał — śruba podatkowa Dioniz usza była mocno przykręcona. Z wielu
świątyń zabrał skarbce na rzecz skarbu państwowego. [przypis tłumacza]

³³⁵Bo któryż kiedyś tyran… — cały ten obraz tyrana skreślony przez Ksenofonta est właściwie opisem rządów
Dioniz usza, nie historycznego Hierona, i wcale trafną charakterystyką ego osoby. [przypis tłumacza]

³³⁶Mnie się nawet zdaje, że boska jakaś łaska i cześć towarzyszy władcy — Ksenofont czuł cześć dla wielkich
luǳi i żył w cieniu trzech wielkich mężów, akich w życiu spotkał: Sokratesa, Cyrusa Młodszego, Agesilaosa.
Ale władca czy wielki człowiek nie u każdego buǳi takie uczucia, ak Ksenofont sobie wyobraża, sąǳąc drugich
według siebie. Przecież i Ksenofont zdawał sobie sprawę z tego, że takimi środkami władca może zyskiwać
popularność (miał tu przed oczyma Agesilaosa lub Cyrusa), ale że takimi sposobami nie można zyskać właǳy
tam, gǳie szczęka oręż i huczy walka polityczna i niezgoda. Wskazówki takie mogą odnosić się do kogoś, kto
uż właǳę po kimś ǳieǳiczy i walczyć o nią nie musi. Tym, kto może skorzystać z tych uwag, est Dioniz usz
II, który po śmierci o ca w  r. bez żadnych trudności ob ął właǳę. Podczas  lat swych rządów Dioniz usz
I tak utrwalił zdobytą przez siebie właǳę, że na syna przeszła nie ako po przodkach oǳieǳiczona, prawnie się
należąca korona królewska. Młody władca miał teraz pokazać, czy potrafi nie zmarnować ǳieǳictwa. [przypis
tłumacza]

³³⁷żołdak (daw.) — żołnierz na emny pobiera ący żołd (określenie neutralne); ǳiś pogardl. o żołnierzu. [przy-
pis edytorski]
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IX. . Ależ Hieronie, żeby o to wszystko nie trzeba się starać, tego nie mó-
wię. Wszak niektóre z tych czynności wiodą, zda e mi się, prosto do nienawiści, inne zaś
całkiem pewno do miłości. Na przykład tłumaczyć, co est dobre, i chwalić, i czcić tego,
kto na doskonale takie rzeczy spełnia, est czynnością, która wieǳie do miłości, nato-
miast ostra nagana, przymus, kara, kaźń, muszą prowaǳić racze do nienawiści. Otóż a
twierǳę, że karanie tego, co się bez przymusu obe ść nie może, powinien władca oddać
w cuǳe ręce, a nagrody powinien rozǳielać osobiście. Że to byłoby dobre urząǳenie,
stwierǳa doświadczenie. Na przykład eśli chcemy sobie urząǳić zawody chórów, to
nagrody wyznacza na wyższa właǳa, ale zbieranie chórów powierza się przodownikom
chóru, innych znowu zadaniem est uczenie lub wywieranie przymusu na takich, którzy
dopuszczą się akiegoś uchybienia³³⁸.

Otóż uż na tym przykłaǳie widać: czynność z zakresu łaski wykonał władca, a coś
wręcz przeciwnego załatwili inni. Cóż więc stoi na przeszkoǳie temu, by także i w innych
sprawach, w sprawach państwowych, w ten sposób postępować? Mianowicie wszystkie
miasta³³⁹ ǳielą się na le, inne na mory, inne znowu na lochy³⁴⁰, a każda taka część ma
swego przełożonego. Jeśliby więc im, tak samo ak chórom, wyznaczyć nagrody za dobre
uzbro enie, karność, umie ętność azdy konne , siłę na wo nie a sprawiedliwość w sto-
sunkach prawnych mięǳy sobą, to prawdopodobnie na wyścigi przestrzegano by tego
i ćwiczono by się w tym z wielkim natężeniem. I na Zeusa, pragnąc czci, pręǳe by ru-
szali tam, dokąd by wołała potrzeba, i pieniąǳe pręǳe by wpłacali, kiedy by chwila tego
wymagała. Także rolnictwo — na pożytecznie sze za ęcie, a przecież zwykle bez żadnego Praca
współzawodnictwa uprawiane — porobiłoby wielkie postępy, eśliby ktoś wyznaczył, we-
dług ról czy wsi, nagrody dla tych, co na lepie swą ziemię obrabia ą, i nie edną korzyść
odnieśliby obywatele, którzy by się całą siłą do tego za ęcia zwrócili³⁴¹. Albowiem i docho-
dy wzrosłyby, i obycza ność est częstszą towarzyszką pracowitości. Mianowicie u luǳi
za ętych pracą mnie się przytrafia występków. Jeżeli także i handel przynosi państwu
pożytek, to należałoby czcić takiego, co w te ǳieǳinie na więce pracu e, a uczczenie
nagrodą takiego człowieka gromaǳiłoby eszcze więce kupców. A eśliby się pokazało, że
cieszy się czcią wynalazca akiegoś nowego dochodu, który nie powodu e żadne przykro-
ści dla nikogo, to i przemyśliwanie nad takimi zagadnieniami nie leżałoby odłogiem³⁴².
Krótko mówiąc, eśliby we wszystkim bez żadne wątpliwości było znane, że kto wprowa-
ǳa coś dobrego, ten bez czci nie zostanie, zachęciłoby to wielu do wysilania swe myśli
nad wynalezieniem czegoś dobrego. A kiedy wielu bęǳie się o to troszczyło, koniecznie
musi się i więce wyna dywać, i więce doprowaǳać do skutku. Boisz się może, Hiero-
nie, że wyznacza ąc nagrody w tak wielu wypadkach, narazisz się na wiele wydatków;
zastanów się więc nad tym, że nie ma tańszych towarów niż te, które luǳie kupu ą za

³³⁸jeśli chcemy sobie urząǳić zawody chórów… — chóry wystawia się na uroczystości państwowe. W Atenach
od czasów Kle stenesa ( r.) prawem określono obowiązki wystawiania chórów na wszystkie uroczystości
państwowe. Do takich uroczystości należą i przedstawienia dramatyczne, gdyż chór est istotną częścią trage-
dii i komedii. Chóry te współzawodniczą ze sobą, bo Grecy, zgromaǳiwszy się na akie ś zabawie, nałogowo
urząǳa ą zawody (agony), nie tylko wyścigi konne, ale i zawody muzyczne. Obowiązek wystawienia chóru
(choregia) est ciężarem państwowym (liturgia), i to dotkliwym. Obywatel obarczony tą powinnością, zwany
choregiem (przewodnikiem chóru), ma zebrać drużynę choreutów w myśl przepisów (wykluczeni meto kowie,
t . mieszkańcy Aten nie obywatele, lecz wolni), postarać się o lokal dla ćwiczeń chóru (choregejon), łożyć na
ego utrzymanie, starać się o kostiumy, opłacać nauczyciela (chorodidaskalos), muzyka i kogoś, co by utrzymywał
rygor i ład w te całe gromaǳie. [przypis tłumacza]

³³⁹wszystkie miasta — „miasto” po grecku oznacza równocześnie i państwo. [przypis tłumacza]
³⁴⁰miasta ǳielą się na fyle, inne na mory, inne znowu na lochy — Ateny ǳieliły się na  l lokalnych. Przed

Kle stenesem składały się Ateny z  l, ale rodowych (fyla: pokolenie), tak ak wszystkie miasta ońskie; morą
nazywa się u Spartan hufiec wo ska (wszystkich mężczyzn zdolnych do broni poǳielił Likurg na  mory);
lochos oznacza legowisko, obóz, zasaǳkę, odǳiał wo ska, ale tu użyty na określenie akiegoś związku obywateli.
[przypis tłumacza]

³⁴¹Także rolnictwo (…) porobiłoby wielkie postępy… — Ksenofont, zamiłowany ziemianin, z upodobaniem
rozmyślał nad podniesieniem [ulepszeniem] rolnictwa w Grec i. Rad byłby tu wiǳiał przyna mnie taką opiekę
nad rolnictwem, aką oglądał u Persów i poǳiwiał u Cyrusa Młodszego. [przypis tłumacza]

³⁴²A jeśliby się pokazało, że cieszy się czcią wynalazca jakiegoś nowego dochodu, który nie powoduje żadnej przykrości
dla nikogo… — widocznie aktualny temat w Grec i, wyczerpane niezliczonymi wo nami. Literaturę na ten
temat uważa Ksenofont za ubogą. Sam pewnie miał zabrać głos w te materii. Zamiar ten wykonał, pisząc rzecz
O dochodach. [przypis tłumacza]
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nagrody. Wiǳisz, ak w zawodach konnych, gimnicznych³⁴³ i chóralnych małe nagrody
powodu ą wielkie wydatki, wiele trudów i staranności³⁴⁴.

X. . Trafne mi się wyda ą, Symonidesie, te two e uwagi. A maszże coś do
powieǳenia o tym, akby urząǳić się z na emnymi żołdakami, by ich utrzymywaniem
nie buǳić nienawiści? Twierǳisz może, iż władca, który sobie zaskarbił miłość, całkiem
uż nie bęǳie potrzebował przyboczne straży?

. Owszem, na Zeusa, bęǳie e potrzebował. Wiem a, że u wielu luǳi
przytrafia się to samo co u koni: w im większe obfitości ma ą to, co est niezbędne, tym
są butnie si. Takich to do opamiętania się może lepie doprowaǳić strach przed zbro ną
siłą. Luǳiom zaś pod każdym względem doskonałym niczym nie mógłbyś, zda e mi się,
przynieść tak wielkie korzyści, ak właśnie trzymaniem na emnych żołdaków. Utrzymu-
esz ich oczywiście dla straży koło swe osoby, bo wielu uż panów zginęło gwałtowną
śmiercią z rąk niewolników. Jeżeliby więc, po pierwsze, ednym z zadań nakazanych na-
emnikom z uzasadnieniem, że są przyboczną strażą obywateli, była obrona wszystkich na
wypadek dostrzeżenia czegoś — są przecież, wiemy to wszyscy, złoczyńcy po miastach
— eżeli więc, powtarzam, otrzymaliby rozkaz strzeżenia obywateli, to ci zrozumieliby, że
ma ą z nich w tym wzglęǳie korzyść. Prócz tego mogliby na emnicy doskonale zapewnić
spokó i bezpieczeństwo robotnikom na polu i trzodom, zarówno twoim własnym, ak
i w całym kra u³⁴⁵. Potrafią także, strzegąc odpowiednich mie sc³⁴⁶, umożliwić obywate-
lom zyskanie wolnego czasu, który mogą obrócić na własne za ęcia prywatne. A dale :
któż est barǳie przygotowany do przewidywania i odpierania skrytych i nagłych na-
padów wroga niż ci, co zawsze są pod bronią i w szeregach? Ale nawet i na wyprawie
wo enne nie ma dla obywateli nic pożytecznie szego niż na emni żołdacy. Naturalnie bo-
wiem są na barǳie przygotowani do pode mowania za nich trudów, niebezpieczeństw
i wart. Nie musząż pograniczne miasta³⁴⁷ żywić na gorętszych dążności poko owych skut-
kiem takie stałe siły zbro ne ? Stała siła zbro na bowiem na lepie potrafi strzec dobra
przy aciół i niszczyć potęgę nieprzy aciół. A kiedy uż obywatele zrozumie ą, że na emnicy
nic złego nie czynią niewinnym, a trzyma ą w ryzach tych, co knu ą złośliwe zamiary, są
obroną dla pokrzywǳonych, dba ą o obywateli z narażeniem na szwank swego zdrowia,
to przecież łożyliby i na nich z na większą ochotą — nie może być inacze . Bo i sami³⁴⁸
także dla błahszych celów niż te utrzymu ą sobie straże.

XI. Należy też, Hieronie, bez wahania i z własne szkatuły łożyć na wspólne dobro. Właǳa, Państwo
Nawet, moim zdaniem, wydatki państwowe tyrana są barǳie celowe aniżeli wydatki
na osobiste ego potrzeby. Rozważmy to szczegółowo. Jak myślisz, co byłoby dla ciebie
zaszczytnie sze: czy dom niesłychanym wkładem ozdobiony, czy całe miasto zaopatrzone
w mury, świątynie, krużganki i porty? Kiedy pokazałbyś się oczom nieprzy aciół groź-
nie szy: czy sam ustroiwszy się w na strasznie szą zbro ę, czy ma ąc za sobą całe miasto
w dobry oręż zbro ne? W aki sposób pomnożyłbyś swe dochody: czy tylko swo e własne
powiększa ąc mienie, czy też dba ąc o to, by powiększało się mienie wszystkich obywateli?
Gdyby zaś za na pięknie sze i na zaszczytnie sze za ęcie uważać chów koni wyścigowych,
to ak ci się zda e, co racze przyniesie chlubę: czy eślibyś ty sam z wszystkich Helle-
nów na więce wystawił zaprzęgów i posłał na zawody, czy też eśliby z two ego państwa
na większa ilość obywateli za mowała się chowem koni i stanęła do zawodów? I ak są-
ǳisz: czy pięknie est zwyciężać ǳielnością zaprzęgu, czy też szczęściem i dobrobytem
państwa, nad którym władasz? Ja bowiem twierǳę, że tyranowi nie przystoi nawet iść
w zawody z obywatelami. Albowiem zwycięstwo twe nie wzbuǳi poǳiwu, tylko zawiść,

³⁴³gimniczne zawody (hist.) — [w staroż. Grec i] zawody, do których wprawia gimnastyka, więc: bieg na
wyścigi, mocowanie się, walka na pięści itd. [przypis tłumacza]

³⁴⁴w zawodach konnych, gimnicznych i chóralnych małe nagrody powodują wielkie wydatki, wiele trudów i sta-
ranności — wyścigi konne były sportem trudnym i niesłychanie kosztownym; zapasy gimniczne wymagały
niezmordowanego ćwiczenia się i przestrzegania higieny. [przypis tłumacza]

³⁴⁵mogliby najemnicy doskonale zapewnić spokój i bezpieczeństwo robotnikom na polu… — eśli w czasie poko u
mogą być rolnicy tak zagrożeni, to ten stan nie zasługu e na nazwę poko u. Być może autor miał na oku stosunki
w Peloponezie po zwycięstwie Epaminondasa i klęsce Lacedemończyków. [przypis tłumacza]

³⁴⁶strzegąc odpowiednich miejsc — t . twierǳ, warowni pogranicznych, przesmyków górskich itp. [przypis
tłumacza]

³⁴⁷pograniczne miasta — graniczące państwa. [przypis tłumacza]
³⁴⁸sami — obywatele, co sami się rząǳą (demokratycznie), nie podlega ąc władcy. [przypis tłumacza]
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że łożysz na wydatki z tego, coś zdarł z wielu gospodarstw, eśli zaś ciebie zwyciężą, sta-
niesz się przedmiotem powszechnego pośmiewiska. Nie, a ci powiadam, Hieronie, godne
ciebie zapasy to współzawodnictwo z innymi naczelnikami państw. Jeżeli państwo, któ-
remu przewodniczysz, uczynisz wśród nich na szczęśliwszym — wierz mi — wyszedłeś
zwycięsko z na pięknie szych i na wspanialszych, akie luǳie zna ą, zawodów. A przede
wszystkim zyskałbyś stąd natychmiast miłość luǳi podległych twym rządom, które wła-
śnie tak barǳo pragniesz. Dale , nie ednego herolda³⁴⁹ twego zwycięstwa zna ǳiesz, lecz
wszyscy luǳie będą głosić cześć twe cnoty.

Wobec swe sławy bęǳiesz przedmiotem miłości nie tylko luǳi prywatnych, ale
i wielu państw, przedmiotem poǳiwu nie tylko ednostek, ale i wszystkich społeczeństw.
Mógłbyś bez obawy o własne bezpieczeństwo udać się, dokąd byś chciał, celem zwieǳe-
nia czegoś; mógłbyś tam gwoli oglądania zabawić. Zawsze bowiem otaczałby cię tłum
luǳi chcących się popisać przed tobą tym, co ktoś ma mądrego, pięknego czy dobre-
go, a nawet pragnących ci służyć. Każdy obecny byłby twoim sprzymierzeńcem, każdy
nieobecny pragnąłby cię zobaczyć. Toteż byłbyś dla luǳi przedmiotem nie tylko kocha-
nia, ale także i pożądania; nie starałbyś się uwoǳić pięknych, ale musiałbyś sam trzymać
się mocno, by nie dać się uwieść; nie ty byś się obawiał, lecz innych doprowaǳałbyś
do obawy, żeby ci się coś złego nie stało. Miałbyś poddanych ożywionych dobrą wolą
i wiǳiałbyś ich życzliwą troskę o two ą osobę, a w razie niebezpieczeństwa oglądałbyś ich
ako walczących nie tylko przy tobie, ale i przed tobą, i to z wielką gorliwością. Uznawano
by cię godnym wielu darów, a ty nie byłbyś w kłopocie, z akim życzliwym przy acielem
mógłbyś się nimi poǳielić, gdyż wszyscy poǳielaliby twą radość z twego powoǳenia,
w two e obronie walczyliby tak, ak w swo e własne . Jak własne skarby służyłyby ci
wszystkie ma ątki przy aciół.

Bądź więc dobre myśli, Hieronie. Wzbogaca przy aciół, siebie bowiem przez to
wzbogacisz. Podnoś potęgę państwa, sam sobie bowiem potęgi przysporzysz. Stara się
o sprzymierzeńców dla państwa; o czyznę uważa za swó dom, obywateli za przy aciół,
przy aciół za swo e ǳieci, a ǳieci swe ceń na równi ze swym życiem, a tych wszystkich
stara się przewyższyć dobroǳie stwami. Bo eśli w świadczeniu dobroǳie stw przy a-
ciołom two e bęǳie zwycięstwo, nie zdoła ą ci dotrzymać wrogowie. Jeśli to wszystko
czynić bęǳiesz, dostanie ci się, wierz mi, na pięknie szy i na szczęśliwszy skarb w uǳiale.
Mianowicie szczęście two e nie bęǳie buǳiło zawiści.

³⁴⁹herolda twego zwycięstwa — w igrzyskach herold (woźny) ogłasza nazwiska zwycięzców. [przypis tłumacza]
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AGESILAOS
I. Wiem o tym, że niełatwo napisać mowę pochwalną godną cnót Agesilaosa i sławy,
a ednak trzeba się o to pokusić. Bo też niepięknie by się rzecz przedstawiała, gdyby
z tego powodu, że był mężem dobrym aż do doskonałości, dlatego właśnie nawet mnie
doskonałe nie dostąpił pochwały.

Otóż co do znakomitości ego rodu, czyż można by powieǳieć coś barǳie zaszczyt-
nego i chwalebnego niż to, że eszcze ǳiś przez wymienianie przodków — i to nie zwy-
cza nych obywateli, lecz królów z królów — wspomina się ilość pokoleń, począwszy od
Heraklesa³⁵⁰. A nawet i z taką nie można by się o nich wyrażać przyganą, iż są wpraw-
ǳie królami, ale w lada akim państwie. Przeciwnie, ak ród ich w ich o czyźnie est
na barǳie szanowany, tak też i ich państwo w całe Hellaǳie na sławnie sze, toteż nie
nad drugorzędne wartości obywatelami włada ą, lecz nad przodownikami ma ą przo-
downictwo³⁵¹. A słusznie est eszcze i w ten sposób pochwalić ego o czyznę i zarazem
ród ego: mianowicie państwo nigdy nie patrzyło zawistnie na to na wyższą czcią oto-
czone stanowisko ani nie usiłowało na skutek takiego uczucia położyć kresu ich właǳy,
a królowie nigdy nie dążyli do wyższych uprawnień niż te, z akimi od początku ob ęli
właǳę królewską³⁵². Dlatego też, ak wiǳimy, ednakowo żadna inna właǳa nie zdołała
się utrzymać bez przerwy³⁵³, ani demokrac a, ani oligarchia³⁵⁴, ni tyrania, ni królestwo,
tylko tam edynie trwa ednym ciągiem królestwo³⁵⁵.

³⁵⁰przez wymienianie przodków (…) wspomina się ilość pokoleń, począwszy od Heraklesa — według podania
zdobyli Dorowie około r.  przed Chr. Peloponez pod woǳą trzech Heraklidów (potomków Heraklesa):
Arystodemosa, Kresfontesa i Temenosa. Arystodemos nie doczekał końca wyprawy; ego synowie, dwa bliź-
niacy, Eurystenes i Prokles, ob ęli wspólnie rządy w Lakonii, a od nich wywoǳą się oba królewskie rody
w Sparcie, Eurystenidów i Proklidów. Od niepamiętnych więc czasów rząǳili w Sparcie dwa królowie. Age-
silaos ob ął rządy w  r. przed Chr.; drugim królem był Pauzaniasz, wnuk Pauzaniasza, zwycięzcy Persów
pod Plate ami ( przed Chr.). Od r. / est drugim królem Agesipolis. Agesilaos pochoǳi z rodu Prokli-
dów, a Herakles est ego dwuǳiestym czwartym przodkiem z rzędu. Barǳie rozpowszechnione u historyków
est nazywanie Proklidów Eurypontydami, od imienia syna Proklesa, gdy tymczasem drugi królewski ród zwą
Agiadami. [przypis tłumacza]

³⁵¹ich państwo w całej Hellaǳie najsławniejsze (…) nad przodownikami mają przodownictwo — Sparta weszła
w przymierze zaczepno-odporne z sąsiadami na Peloponezie, tak że od połowy VI w. przed Chr. rozporząǳa
siłą zbro ną całego Peloponezu, obszaru wynoszącego   km². Była to pierwsza potęga w Grec i, rozdarte
na szereg drobnych państewek wstrząsanych wo nami i przesileniami politycznymi. Silna i sprężysta organizac a
państwowa, konsekwentna i świadoma swego celu polityka imponowały nawet narodom niegreckim. Cała Gre-
c a uznawała e przodownictwo (hegemonię); pół wieku tylko morska potęga Aten (w chwili rozkwitu więce
niż  miast i wysp, obszar   km²) rywalizowała z Lacedemonem. W  r. przed Chr. padła moc Aten
w gruzy pod ciosami Spartan i sprzymierzeńców, a hegemonia lacedemońska miała teraz potężnie sze i dale
sięga ące ramię niż dawnie . Krótkotrwałe, potężne greckie państwo na Sycylii, zorganizowane i utrzymywa-
ne żelazną ręką syrakuzańskiego tyrana Dioniz osa I liczyło się do przy aciół Sparty. Ksenofont był e potęgi
świadkiem i wielbicielem. Zapomniał nawet, że w czasie kiedy te słowa pisze, prysnął uż urok Sparty, grobem
e potęgi stała się bitwa pod Leuktrami (w Beoc i, w  r.) i pod Mantine ą (na Peloponezie we wschodnie
Arkadii, w  r.). [przypis tłumacza]

³⁵²państwo nigdy nie patrzyło zawistnie (…) a królowie nigdy nie dążyli do wyższych uprawnień niż te, z jakimi
od początku objęli właǳę królewską — w pochwale należy pomĳać to, co chluby nie przynosi. Ksenofont więc
zapomniał o upadku hegemonii Sparty, zapomina też, iż królowie nieraz stara ą się o większą właǳę dla siebie.
Niedaleki był przykład obu Pauzaniaszów: pierwszy przypłacił swe usiłowania śmiercią ( przed Chr.), drugi,
pozwany (raz za swą politykę, potem, powtórnie, za swą strategię w wo nie korynckie ), ratował się przed sądem
ucieczką. Na wyższą właǳę w Sparcie ǳierżyło pięciu eforów, którzy sprawowali naǳór nad zarządem pań-
stwa i nawet nad powszechną czcią otaczanymi królami, często pociąga ąc ich do odpowieǳialności. [przypis
tłumacza]

³⁵³żadna inna właǳa nie zdołała się utrzymać bez przerwy — we wszystkich państwach greckich właǳa
królewska ulegała stopniowym ograniczeniom, aż ustąpiła rządom szlachty (arystokrac i), po arystokrac i na-
stępowała z kolei demokrac a (rządy ludu). Czasem w walkach stronnictw zdarzało się, że zagarniały właǳę
ednostki zdolne i ambitne, tak zwani po grecku „tyrani”, oczywiście różni od prawowitych królów dawnych,
z łaski boże . [przypis tłumacza]

³⁵⁴oligarchia — rządy niewielu, wypaczona forma arystokrac i, np. trzyǳiestu tyranów w Atenach w  r.
przed Chr. [przypis tłumacza]

³⁵⁵Dlatego też (…) tylko tam jedynie trwa jednym ciągiem królestwo — przyczyna te stałości est inna, niż
Ksenofont poda e. Mianowicie Spartanie oǳnacza ą się nie tylko na polu politycznym i społecznym, ale także
i w ęzyku, i w ǳieǳinie sztuki ǳiwną zachowawczością. [przypis tłumacza]
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Na to, że Agesilaos uchoǳił za godnego tronu, nim eszcze rozpoczął rządy, są na-
stępu ące dowody. Gdy po śmierci króla Agisa³⁵⁶ spierali się o właǳę Leotychidas, ako
syn Agisa³⁵⁷, i Agesilaos, ako syn Archidamosa³⁵⁸, powołało państwo na tron Agesilaosa,
rozstrzygnąwszy³⁵⁹, że tak cnoty ego ak i ród mnie są dostępne zarzutom. Jeżeli więc sąd
na lepszych w na doskonalszym państwie uznał go godnym na pięknie szego zaszczytu,
to akichże eszcze potrzeba dowodów na ego cnoty z tego czasu, nim zaczął rządy?

Teraz uż opowiem, akich czynów dokazał na stanowisku króla. Z czynów bowiem
można, mym zdaniem, na lepie i na aśnie poznać także ego charakter. Otóż Agesilaos
eszcze w młodym wieku³⁶⁰ dostąpił tronu królewskiego. Niedługo po ob ęciu rządów
przyszła wiadomość, że król perski³⁶¹ gromaǳi silną flotę i liczne wo sko piesze, wi-
docznie przeciw Hellenom³⁶². Na raǳie Lacedemończyków i sprzymierzonych pod ął się
Agesilaos przeprawić się do Az i i starać się o doprowaǳenie do poko u lub, na wypadek
że barbarzyńca³⁶³ bęǳie wolał wo nę, za ąć go tak, by nie mógł pode mować wyprawy
na Hellenów. Obiecał zaś to pod warunkiem, że mu daǳą trzyǳiestu Spartan³⁶⁴, dwa
tysiące neodamodów³⁶⁵ i około sześciotysięczny kontyngent sprzymierzeńców. Ta ego
ochota wzbuǳiła w te chwili poǳiw prawie powszechny, gdyż przedtem Pers przepra-
wił się do Hellady³⁶⁶, a teraz z kolei miano się wyprawić na niego i z dwóch możliwości
walki wybierano racze natarcie niż oczekiwanie wroga, prowaǳąc wo nę kosztem racze

³⁵⁶Agis II [(zm.  p.n.e.)]— z rodu Eurypontydów, syn Archidamosa, brat [przyrodni] Agesilaosa, zaliczany
do na lepszych królów Sparty ([panował] /–/). Od  r. dowoǳił wyprawami Spartan do Attyki. Był
wrogiem Alkibiadesa. [przypis tłumacza]

³⁵⁷spierali się o właǳę Leotychidas, jako syn Agisa — Agis niebacznie wyraził się, że Leotychidasa nie uzna e
ako swego syna, na co po ego śmierci odwoływał się Agesilaos, odmawia ąc bratankowi prawa do tronu, a sobie
roszcząc prawo do następstwa po Agisie. [przypis tłumacza]

³⁵⁸Archidamos II — syn Zeuksydamosa, król spartański [(– p.n.e.)], wóǳ na azdów na Attykę
w pierwszym okresie wo ny peloponeskie , zwanym od niego „wo ną archidamĳską”. Z pierwsze żony, imie-
niem Lampito, miał Agisa, z drugie , imieniem Eupolia, Agesilaosa. Umarł w  r. przed Chr. [przypis
tłumacza]

³⁵⁹powołało państwo na tron Agesilaosa, rozstrzygnąwszy — rozstrzygnął tu potężny wpływ Lizandra, pogromcy
Aten. Wspomina o tym Ksenofont w III księǳe ǲiejów Hellady, ale tu ten szczegół pomĳa, ako nienada ący
się do pochwały. Pomĳa też, iż Agesilaos kulał, choć mógł z tego snuć wnioski o większe sile ducha niż ciała.
Ksenofont, sam barǳo przysto ny, nie uważał za stosowne mówić o ułomności. [przypis tłumacza]

³⁶⁰Agesilaos jeszcze w młodym wieku dostąpił tronu — miał czterǳiestkę; gdy umierał (w  r.), miał z górą lat
, panował lat . [przypis tłumacza]

³⁶¹król perski — Artakserkses II Mnemon (–), brat Cyrusa [Młodszego], znany z Anabazy. [przypis
tłumacza]

³⁶²przyszła wiadomość, że król perski gromaǳi silną flotę i liczne wojsko piesze, widocznie przeciw Hellenom —
z początkiem zimy  r. wysłała Sparta do Az i armię złożoną z  neodamodów (wyzwolonych helotów),
 Peloponezy czyków, Ateny dodały do tego  konnych. Armia ta miała wywalczyć wolność miastom
greckim w Az i Mnie sze , które nie chciały ulegać panowaniu perskiemu. Jeśli Sparta nie miała utracić swego
znaczenia, nie mogła pozostawić rodaków ich losowi. Tybron, dowódca tych sił, zwiększonych kontyngentami
miast greckich, az atyckich, nie doprowaǳił do żadnego rozstrzygnięcia, a postępowanie ego i wo ska ściągało
nań liczne, a uzasadnione zarzuty. Eforowie odwołali go i skazali na wygnanie; komendę otrzymał Derkilidas.
Z powodu braku konnicy, którą Persowie celowali, nie mógł i on także sprowaǳić rozstrzygnięcia. Wo na
przewlekała się, gdyż Persowie nie śmieli stawiać czoła greckie piechocie; zawierano ciągle roze my. I tak zawarto
roze m na zimę  r., potem na lato tegoż roku. To samo było w  r. Derkilidas żądał wolności dla miast
greckich. Oba woǳowie mieli podczas roze mu zwrócić się do swych rządów po instrukc e. Zawieszenie broni
wyzyskiwali Persowie do zbro eń w poważnie szych rozmiarach. Ateńczyk Konon, wóǳ z wo en peloponeskich,
organizował flotę perską na Cyprze. Spartanie dowieǳieli się o przygotowaniach tych dosyć późno, eszcze
w lecie  prowaǳili Persowie układy o zawieszenie broni celem zmylenia uwagi nieprzy aciół. Sparcie nie
pozostało nic innego, ak pod ąć wyprawę na wielką skalę. [przypis tłumacza]

³⁶³barbarzyńca (z gr. bárbaros) — u staroż. Greków określenie nie-Greka, człowieka należącego do obce
kultury i posługu ącego się ęzykiem innym niż grecki; początkowo słowo to miało charakter neutralny, do-
piero późnie zaczęło oznaczać przedstawiciela niższe kultury, niecywilizowanego, prymitywnego i okrutnego.
[przypis edytorski]

³⁶⁴trzyǳiestu Spartan — mieli oni stanowić przyboczną radę króla. Według spartańskie ustawy z  r. towa-
rzyszyło królowi na wyprawę  Spartan, którzy mieli naǳór nad ego postępowaniem. Ci za mowali wysokie
stanowiska, obe mu ąc różne komendy lub prowaǳąc układy. [przypis tłumacza]

³⁶⁵neodamodowie — heloci, spartańscy chłopi-poddani, byli pociągani do służby wo skowe (na częście na
flocie). Za zasługi wo enne otrzymywali wolność i zwali się neodamodami. Pełnego prawa obywatelstwa nie
uzyskiwali nigdy. [przypis tłumacza]

³⁶⁶przedtem Pers przeprawił się do Hellady — druga i trzecia wyprawa perska (bitwa pod Maratonem ,
bitwa koło Salaminy ). [przypis tłumacza]
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ego niż helleńskim; za na chlubnie sze ednak uważano to, iż bo owe zapasy miały się
toczyć nie o Helladę, ale o Az ę³⁶⁷.

W aki sposób sprawował naczelne dowóǳtwo po przeprawie wo ska³⁶⁸, nie można
ob aśnić inacze , ak tylko opowiada ąc, akich czynów dokazał. Otóż w Az i na samym
początku zdarzył się następu ący wypadek: Tissafernes³⁶⁹ zobowiązał się, eżeli Agesilaos
zawrze zawieszenie broni aż do powrotu posłów, których wyprawił do króla, uzyskać
dlań samorząd helleńskich miast w Az i. Agesilaos ze swe strony przysiągł, że bęǳie bez
żadnego podstępu przestrzegał zawieszenia broni, ograniczywszy całą sprawę do trzech
miesięcy. Tissafernes oczywiście zaraz swą przysięgę złamał, albowiem zamiast starać się
o doprowaǳenie do poko u, domagał się za pośrednictwem gońców od króla, by mu
posłał liczne wo sko eszcze do tych sił, które uż posiadał. Agesilaos natomiast, mimo iż
to zauważył, wytrwał wiernie przy ukłaǳie³⁷⁰. Moim więc zdaniem, pierwszym chlubnym
ego czynem est to, że u awniwszy światu wiarołomstwo Tissafernesa, doprowaǳił do
tego, iż nikt mu nie dawał wiary, podczas gdy on sam pokazał, że krępu e się przysięgą i nie
zawiera kłamliwych układów. Toteż skutkiem tego i Hellenowie, i barbarzyńcy z pełnym
zaufaniem układali się z nim, eżeli o coś im choǳiło.

Gdy Tissafernes, wielce pewny siebie ǳięki wo sku, które nadeszło z głębi kra u,
zapowieǳiał Agesilaosowi, by się wycofał z Az i, gdyż w przeciwnym razie wo na, sprzy-
mierzeńcy i obecni tam Lacedemończycy nie kryli swego niepoko u, przekonani, że Age-
silaos rozporząǳa siłą mnie szą niż przygotowania króla. Tymczasem Agesilaos z twarzą
wielce roz aśnioną kazał posłom odpowieǳieć Tissafernesowi, że żywi dlań gorące uczucie
wǳięczności za to, iż swym krzywoprzysięstwem pozyskał sobie w bogach nieprzy aciół,
a Hellenom z ednał ich na sprzymierzeńców. Po czym natychmiast ogłosił wo sku roz-
kaz przygotowania się do wyprawy, a miastom, do których musiał z konieczności przy-
bywać³⁷¹ podczas pochodu na Karię³⁷², zapowieǳiał, by swe targi zaopatrzyli w zapasy
żywności³⁷³. Polecił też Jończykom, Eolom³⁷⁴ i mieszkańcom miast znad Hellespontu³⁷⁵,
by mu posyłali do Efezu³⁷⁶ tych, co mieli razem z nim pó ść na wyprawę.

Otóż Tissafernes w rzeczywistości doszedł do przekonania, że Agesilaos ruszy na ego
rezydenc ę do Karii, gdyż nie miał konnicy, a Karia est krainą dla azdy niedostępną³⁷⁷,
prócz tego mniemał, że Agesilaos czu e doń urazę za ego oszustwo. Wszystkie więc swe
siły piesze tam ściągnął, a azdę oprowaǳił naokoło na równinę Meandru³⁷⁸, sąǳąc, że

³⁶⁷za najchlubniejsze (…) uważano to, iż bojowe zapasy miały się toczyć nie o Helladę, ale o Azję — ofensywa
est praktycznie sza i barǳie honorowa. [przypis tłumacza]

³⁶⁸po przeprawie wojska — z Gera stos (ǳiś Kastri), na południowo-wschodnim cyplu Eubei, na wiosnę .
Pierwotnie zamierzał na czele wszystkich Greków wyprawić się z beockiego portu Aulis, ak niegdyś Agamem-
non pod Tro ę. Ale Teby, Korynt i Ateny odmówiły kontyngentów, Teby nawet przez swe właǳe (bo otar-
chowie) przerwały Agesilaosowi składanie ofiar w Auliǳie. Król oddalił się, nie mogąc mścić się za obrazę.
Ksenofont pomĳa to tuta , choć mówi o tym w ǲiejach Hellady. [przypis tłumacza]

³⁶⁹Tissafernes [(zm.  p.n.e.)] — znany z Anabazy namiestnik (satrapa) Karii, a po upadku Cyrusa także
satrapa Lidii, Kapadoc i, Frygii Wielkie i naczelny wóǳ sił perskich w Az i Mnie sze . [przypis tłumacza]

³⁷⁰Agesilaos (…) mimo iż to zauważył, wytrwał wiernie przy ukłaǳie — Agesilaos musiał zgoǳić się na roze m,
gdyż nie było sposobu zmusić do walki wroga wbrew ego woli. Teraz otwierało się dlań pole do ǳiałania.
[przypis tłumacza]

³⁷¹miastom, do których musiał z konieczności przybywać — oczywiście greckim. [przypis tłumacza]
³⁷²podczas pochodu na Karię — główna kwatera była w Efezie, stąd więc miał rzekomo iść na południe, do

Karii [krainy w płd.-zach. części Az i Mnie sze ]. [przypis tłumacza]
³⁷³zapowieǳiał, by swe targi zaopatrzyli w zapasy żywności — żywność kupowali żołnierze za własne pieniąǳe,

ale obowiązkiem woǳa było wydać takie zarząǳenia, by rzeczywiście można było żywności nastarczyć według
potrzeby. [przypis tłumacza]

³⁷⁴Eolowie — greckie plemię posługu ące się dialektem eolskim, które wypierane z Tesalii zasiedliło Grec ę
środkową i pod koniec II tys. p.n.e. skolonizowało płn.-zach. wybrzeża Az i Mnie sze oraz kilka sąsiednich
wysp. [przypis edytorski]

³⁷⁵Hellespont — cieśnina mięǳy Półwyspem Bałkańskim a Az ą Mnie szą, łącząca Morze Ege skie z morzem
Marmara, ob. Dardanele. [przypis edytorski]

³⁷⁶Efez — staroż. miasto w Jonii, w Az i Mnie sze , położone na wybrzeżu M. Ege skiego; stanowiło e-
den z na ważnie szych greckich ośrodków kultury i handlu, słynęło również ze wspaniałe świątyni Artemidy.
[przypis edytorski]

³⁷⁷Karia jest krainą dla jazdy niedostępną — Karia est krainą górzystą; poprzedni woǳowie otrzymali od
eforów rozkaz, by ą atakować, o czym Tissafernes musiał wieǳieć. Nie były też dla niego ta emnicą rozkazy
Agesilaosa, by miasta mięǳy Efezem a Karią zaopatrzyły targi w żywność i by Eolowie (północne części wybrzeża
zachodniego) i Jonowie (na południe od Eolów) posyłali swe kontyngenty do Efezu. [przypis tłumacza]

³⁷⁸Meander — graniczna rzeka Karii, ǳiś Menderes. [przypis tłumacza]
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zdoła stratować koniem Hellenów, zanim do dą do okolic dla azdy niedostępnych. Age-
silaos zaś, zamiast iść na Karię, rozpoczął natychmiast marsz w kierunku wprost prze-
ciwnym, na Frygię³⁷⁹. Po droǳe dołączał do swych sił napotykane odǳiały³⁸⁰ i wiodąc
wo sko dale , za mował miasta edno po drugim i zdobył łup niemały skutkiem tego, iż
wpadł niespoǳianie. A i ten czyn, zda e się, godnym est wielkiego woǳa, że po wypo-
wieǳeniu wo ny, to znaczy od chwili, kiedy oszustwo stało się postępkiem zbożnym³⁸¹
i sprawiedliwym³⁸², pokazał, iż eśli choǳi o oszustwo, to Tissafernes est w porównaniu
z nim naiwnym ǳieckiem. Przy te sposobności w rozsądny sposób, ak się zda e, wzbo-
gacił przy aciół. Albowiem kiedy z powodu u ęcia wielkie zdobyczy wprost za bezcen
wszystko sprzedawano, nakazał przy aciołom kupować, zapowieǳiawszy, że poprowaǳi
wo sko pośpiesznym marszem nad morze³⁸³. Wyznaczonym znowu do sprzedaży zdoby-
czy³⁸⁴ rozkazał wpisywać w księgi cenę kupna tytułem długu i wyzbywać się sprzedanych
przedmiotów³⁸⁵. Skutkiem tego przy aciele ego, nie uiściwszy uprzednio żadne zapłaty
i nie naraziwszy skarbu publicznego na żadną szkodę, nabyli wszyscy mnóstwo wszelakie-
go dobytku. Ilekroć zaś zbiegowie chcieli mu zdraǳić ( ak to est naturalne, że z tym się
przychoǳi do króla)³⁸⁶, gǳie są akieś skarby, to eszcze i o to się wtedy starał, by za ęcie
ich oddać w ręce przy aciół, chcąc im przysporzyć zarówno bogactwa³⁸⁷, ak i sławy. Tym
wnet sprawił, że wielu pragnęło ego przy aźni.

W przekonaniu, że burzony i pustoszony kra nie zdoła przez długi czas utrzymywać
wo ska, a zaludniony i zasiewany est niewysycha ącym źródłem żywności, starał się nie
tylko gwałtem osłabiać przeciwnika, ale i zyskiwać go łaskawością. Często więc z całym
naciskiem polecał żołnierzom, by nie mścili się nad po manymi, akby nad złoczyńcami,
lecz by ich strzegli ako luǳi. Często, zobaczywszy przy zwĳaniu obozu ǳieci porzucone
przez kupców — których oni nie wystawiali na sprzedaż, sąǳąc, że nie można ich z sobą
dźwigać i hodować — starał się i o nie, by e za wo skiem dokądś zabrać. Znowu na eńców
porzuconych z powodu starości³⁸⁸ nakazywał mieć baczenie, by nie stali się pastwą psów
czy wilków. Toteż nie tylko ci, co się o tym dowiadywali, ale nawet i sami eńcy odnosili
się do niego z życzliwością.

Wszystkie miasta, które tylko sobie zyskał, zwalniał od posług, akie niewolnicy pa-
nom świadczą, a edynie polecał spełniać te obowiązki, akie luǳie wolni z woli swych

³⁷⁹w kierunku wprost przeciwnym, na Frygię— maszerował zatem na północ, na Frygię Małą nad Hellespontem
i Propontydą (morze Marmara). Namiestnikiem (satrapą) e był Farnabazos, przy aciel Ateńczyka Konona,
podległy wo skowo Tissafernesowi, od którego mnie był ospały i powolny. Dlatego zależność była mu przykra
i należał do nieprzychylnych Tissafernesowi, o czym ten wieǳiał. Frygia Wielka, we wnętrzu Az i Mnie sze ,
była częścią satrapii Tissafernesa. [przypis tłumacza]

³⁸⁰dołączał do swych sił napotykane odǳiały — wyże wspomniane kontyngenty eolskie i ońskie, które szły
na południe do Efezu. [przypis tłumacza]

³⁸¹zbożny (daw.) — pobożny, dobry, szlachetny. [przypis edytorski]
³⁸²po wypowieǳeniu wojny, to znaczy od chwili, kiedy oszustwo stało się postępkiem zbożnym i sprawiedliwym —

wolno wroga oszukać fortelem wo ennym; łamać wiary w czasie układów, kiedy kroki wo enne przerwano, nie
wolno. [przypis tłumacza]

³⁸³z powodu ujęcia wielkiej zdobyczy wprost za bezcen wszystko sprzedawano (…) zapowieǳiawszy, że poprowaǳi
wojsko pośpiesznym marszem nad morze — w miastach portowych bęǳie to można sprzedać z zyskiem. [przypis
tłumacza]

³⁸⁴Wyznaczonym (…) do sprzedaży zdobyczy — zdobycz est własnością państwa. Jeśli nie przewozi się e do
Sparty, poleca się pewnym luǳiom, żeby za ęli się rozsprzedażą. Pieniąǳe wpływa ą do kasy państwowe ; król
otrzymu e edną trzecią. [przypis tłumacza]

³⁸⁵rozkazał wpisywać w księgi cenę kupna tytułem długu i wyzbywać się sprzedanych przedmiotów — sprzedany
przedmiot wydawano zaraz nabywcy, choć ceny nie wpłacał gotówką. Na razie miał dług, który uiścił późnie ,
kiedy sam sprzedał przedmiot. W ten sposób bez gotówki i bez straty dla państwa zarobił wiele. [przypis
tłumacza]

³⁸⁶chcieli mu zdraǳić (jak to jest naturalne, że z tym się przychoǳi do króla) — doniesienia o skarbach i o spo-
sobności zrobienia zdobyczy kierowano do króla Agesilaosa, nie do ego przy aciół lub podwładnych. [przypis
tłumacza]

³⁸⁷chcąc im przysporzyć (…) bogactwa — widocznie zdobywca otrzymywał pewien uǳiał w łupie. [przypis
tłumacza]

³⁸⁸ǳieci porzucone przez kupców (…) jeńców porzuconych z powodu starości — ze zdobytych miast sprzedawano
w niewolę całe roǳiny. Kupcy handlu ący niewolnikami nie brali ze sobą małych ǳieci i starszych luǳi, eżeli
wiǳieli, że transport się nie opłaci. Porzucali więc ǳieci w obozie, zostawiali i starców, a od eżdżali z towarem,
który rokował pewny zysk. [przypis tłumacza]
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przełożonych spełnia ą. Nie edne mury, których siłą niepodobna³⁸⁹ było zdobyć, dostał
pod swą rękę ǳięki swe luǳkości³⁹⁰.

Kiedy ednakowoż i we Frygii także nie mógł prowaǳić wo ny na równinie, z po-
wodu konnicy Farnabazosa³⁹¹, postanowił wystarać się o azdę, by nie wieść bo u wśród
ciągłego wycowania się³⁹². Nakazał więc na bogatszym obywatelom tamte szych miast
hodować konie, a również ogłosił, że każdemu, kto dostarczy konia, oręża i odpowied-
niego człowieka, wolno bęǳie nie służyć wo skowo. Tak skłonił wszystkich do za ęcia
się tą sprawą z taką gorliwością, z aką by ktoś szukał kogoś drugiego, by w zastępstwie
za niego umarł. Wyznaczył także miasta, które miały dostarczyć azdy, w przekonaniu,
że z miast sławnych z hodowli koni rychło przybęǳie co na pewnie szy siebie eźǳiec.
Czynem tym dlatego, zda e się, zasługu e na poǳiw, że wystarał się dla siebie o azdę od
razu silną i do swe służby zdatną.

Z pierwszym brzaskiem wiosennego słońca³⁹³ sprowaǳił całe wo sko do Efezu. Chcąc
e wyćwiczyć, wyznaczył nagrody, akby na zapasach, dla pułków konnicy za na lepsze wy-
konywanie służby w eźǳie, dla pułków hoplitów³⁹⁴ za na lepszą postawę i zahartowanie
ciała, a także wyznaczył nagrody dla peltastów³⁹⁵ i łuczników, którzy okażą się na ǳiel-
nie si w spełnianiu obowiązków przypada ących na ten gatunek broni. Więc niezadługo
potem można było wiǳieć gimnaz a³⁹⁶ pełne ćwiczących się mężów, tor wyścigowy ro ą-
cy się od eźdźców hasa ących na koniach, goǳących w cel łuczników i lekkozbro nych,
którzy rzucali oszczepami. W ogóle sprawił, że całe miasto, w którym przebywał, przed-
stawiało za mu ący widok. Bo i rynek był przepełniony różnymi gatunkami oręża i końmi
wystawionymi na sprzedaż, a kotlarze, tokarze, kowale, rymarze³⁹⁷, malarze³⁹⁸, ednym
słowem wszyscy pracowali nad bronią wo enną. Toteż rzeczywiście można było pomyśleć,
że całe miasto, to eden warsztat bo owy. Na ten widok każdy by nabrał ducha, patrząc
przede wszystkim na samego Agesilaosa, a następnie i resztę żołnierzy, uwieńczonych
za każdym razem, gdy odchoǳili z gimnaz ów, i składa ących swe wieńce Artemiǳie
w ofierze³⁹⁹. Albowiem tam, gǳie mężowie czczą bogów, a w sztuce wo enne się ćwiczą,
a posłuszeństwa pilnie przestrzega ą, akżeby tam wszystko nie było naturalnie przepo-
one radosną naǳie ą.

Sąǳąc, że lekceważenie nieprzy aciela doda e w pewne mierze otuchy do walki, na-
kazał heroldom sprzedawać nago barbarzyńców po manych w czasie wycieczek. Otóż żoł-
nierze, wiǳąc, że ciało ich było białe, ako że nigdy się nie rozǳiewali, tłuste i niewytrzy-
małe na trudy, gdyż zawsze eźǳili wozami, doszli do przekonania, że ta wo na bęǳie
całkiem tak wyglądała, akby mieli toczyć bó z niewiastami. Zapowieǳiał też żołnie-
rzom, że natychmiast poprowaǳi ich na krótszą drogą do na bogatsze okolicy kra u,
niech więc uż teraz na ciele i duchu zaprawia ą się do walki.

³⁸⁹niepodobna (daw.) — nie można, nie da się, est niemożliwe. [przypis edytorski]
³⁹⁰luǳkość — tu: człowieczeństwo, natura człowieka utożsamiana z dobrymi cechami luǳi. [przypis edy-

torski]
³⁹¹Farnabazos (zm. ok.  p.n.e.) — satrapa (perski namiestnik) Frygii Małe (Frygii Hellesponckie ) za

czasów królów Dariusza II i Artakserksesa II. [przypis edytorski]
³⁹²by nie wieść boju wśród ciągłego wycofywania się — z terenów dogodnych dla akc i konnicy. [przypis tłumacza]
³⁹³Z pierwszym brzaskiem wiosennego słońca — w  r. przed Chr. [przypis tłumacza]
³⁹⁴hoplici — ciężkozbro na piechota grecka. Broń zaczepną stanowiły: długa włócznia, dwusieczny miecz lub

ednosieczna szabla, które zwisały z barków, i noszony za pasem sztylet. [przypis tłumacza]
³⁹⁵peltaści— lekkozbro na piechota, zaopatrzona w małe, lekkie tarcze (pelty) i oszczep do rzucania. Znaczenie

tego gatunku broni wtedy zaczęło właśnie wzrastać, głównie ǳięki doświadczeniom Ksenofonta w Az i w 
r. [przypis tłumacza]

³⁹⁶gimnazjum (łac. gymnasium, z gr. gymnasion: mie sce ćwiczeń) — w staroż. miastach greckich ośrodek
ćwiczeń fizycznych i treningu sportowego (por. gimnastyka), złożony z otwartego placu z bieżnią i boiskiem
oraz półkrytych i krytych budynków. Gimnaz ony, ako popularne mie sca spotkań, stały się również mie scami
wykładów, dysput i nauczania. [przypis edytorski]

³⁹⁷rymarz — rzemieślnik wyrabia ący uprząż, siodła i inne akcesoria eźǳieckie (przede wszystkim ze skóry).
[przypis edytorski]

³⁹⁸malarze — ci malowali oręż. Na tarczach mieli Lacedemończycy malowane lub metalowe duże L greckie.
Sykiończycy (Sykion, w północnym Peloponezie) S; Beoci mieli na tarczy maczugę lub Sfinksa, Ateńczycy
sowę. Prócz tego mogły być i inne znaki. Malowano e na skórze, którą rymarz na tarczę naciągnął. [przypis
tłumacza]

³⁹⁹składających swe wieńce Artemiǳie w ofierze — sławna była świątynia Artemidy efeskie ; e ako główne
opiekunce miasta ofiarowywano te wieńce. [przypis tłumacza]
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Jednakowoż Tissafernes był przekonany, że on tak mówi dlatego, iż chce go znowu
oszukać, w rzeczywistości zaś wpadnie teraz do Karii⁴⁰⁰. Znowu więc, ak przedtem, ścią-
gnął piechotę do Karii, a azdę ustawił w dolinie Meandru. Ale Agesilaos nie skłamał,
lecz, ak zapowieǳiał, wprost pociągnął na Sardes⁴⁰¹ i okolicę⁴⁰². Trzy dni maszerował
przez kra ogołocony z sił nieprzy acielskich i miał pod dostatkiem żywności dla wo ska.
Czwartego dnia nadciągnęła nieprzy acielska konnica. Dowódca e kazał komendantowi
taboru prze ść rzekę Paktol⁴⁰³ i rozbić obóz, sami zaś, spostrzegłszy rozproszone za gra-
bieżą tylne odǳiały greckie, wielu luǳi z nich zabili. Zauważył to Agesilaos i kazał swe
eźǳie iść na pomoc. Na widok te pomocy znowu Persowie zgromaǳili się i ze swe
strony uszykowała się perska konnica w gęstych szeregach. Wtedy Agesilaos, rozumu ąc,
że nieprzy aciel nie ma eszcze piechoty, a emu samemu nie zbywa na niczym z tego,
co przygotował, doszedł do przekonania, że byłaby to na odpowiednie sza sposobność do
stoczenia walne bitwy, o ile by mógł nieprzy aciela do tego doprowaǳić. Złożywszy więc
krwawą ofiarę, natychmiast poprowaǳił na uszykowaną naprzeciwko azdę. Tym z ho-
plitów, którzy uż ǳiesięć lat służby pod bronią mieli za sobą⁴⁰⁴, kazał biec na spotkanie,
dale mieli nadążać za nimi peltaści. Kazał też wpaść swe konnicy, zapowiada ąc, że nastę-
pu e za nimi z całą siłą. Konnicy eszcze ǳielnie si z Persów dotrzymali placu, lecz kiedy
wszystkie okropności zwaliły się na nich równocześnie, zachwiali się i edni z nich zaraz
padli w rzece⁴⁰⁵, inni rzucili się do ucieczki. Hellenowie zaś w pościgu za ęli także ich
obóz. Peltaści — ak to naturalne — zwrócili się do grabieży, Agesilaos zaś ze względu,
że wkoło niego ciągnęły się nie tylko przy acielskie, ale i nieprzy acielskie obszary, rozbił
obóz i kazał go obwarować⁴⁰⁶. Gdy ednak dowieǳiał się, że wśród nieprzy aciół wybu-
chły niesnaski, gdyż eden drugiemu przypisywał winę tego, co się stało, natychmiast
zaczął maszerować na Sardes. Paląc i niszcząc okolice otacza ące miasto, równocześnie
obwieszczeniami dawał znać, by kto pragnie wolności, przybywał do niego ako do swego
sprzymierzeńca. Jeżeli zaś uważa ą niektórzy, że Az a dla Az atów, niech staną do orężne
rozprawy z tymi, co przyszli w celu e oswoboǳenia. Kiedy ednakowoż nikt w pole
nie wychoǳił, prowaǳił od te chwili uż wo nę bez obawy; wiǳiał, ak Hellenowie,
dawnie zmuszani do padania na twarz⁴⁰⁷ przed królem perskim, doznawali teraz czci od
tych, którzy nimi przedtem poniewierali, ak ci, co chcieli oznak czci bogom należne ⁴⁰⁸,
ǳięki ego czynom nawet w oczy nie śmieli spo rzeć Hellenom. Mimo że ustrzegł ziemię

⁴⁰⁰Tissafernes był przekonany, że (…) wpadnie teraz do Karii — Tissafernes nie poszedł na pomoc Farnabazo-
sowi; nie miał nic przeciwko temu, by nieprzychylnego mu satrapę spotkały pewne nieprzy emności. [przypis
tłumacza]

⁴⁰¹Sardes — staroż. miasto w zach. Az i Mnie sze , stolica Lidii; po klęsce ostatniego króla Lidy czyków,
Krezusa, w wo nie z Cyrusem II Wielkim (ok.  p.n.e.) Sardes stało się stolicą satrapii perskie . [przypis
edytorski]

⁴⁰²jak zapowieǳiał, wprost pociągnął na Sardes i okolicę — zapowieǳiał, że pó ǳie do na żyźnie sze krainy,
i wkroczył do Lidii. Okolica Sardes, stolicy Lidii, est barǳo uroǳa na. [przypis tłumacza]

⁴⁰³Paktol — znana ze swego złotonośnego piasku rzeka w Lidii. Źródła e są pod górą Tmolos; przepływa
przez środek miasta Sardes i wpada do Hermosu [ob. Gediz]. [przypis tłumacza]

⁴⁰⁴Tym z hoplitów, którzy już ǳiesięć lat służby pod bronią mieli za sobą — służba wo skowa zaczynała się
w Sparcie z rokiem dwuǳiestym. Żołnierze stali w szeregach według roczników, tu mowa o trzyǳiestoletnich.
[przypis tłumacza]

⁴⁰⁵zaraz padli w rzece — w czasie przeprawy na drugą stronę do taboru i obozu. [przypis tłumacza]
⁴⁰⁶rozbił obóz i kazał go obwarować — Rzymianie obwarowu ą obóz zawsze, Lacedemończycy nie. Agesilaos

każe obóz obwarować z powodu wy ątkowych okoliczności. Z wy ątkiem Greków kolonistów otaczały go wkoło
wrogie narody. [przypis tłumacza]

⁴⁰⁷padania na twarz przed królem perskim — Persowie padali na twarz przed królem i całowali ziemię. Tych
samych oznak czci domagano się od Greków. Ale ci uważali, że tylko bogom można taką cześć oddawać.
Ateńczyk Konon ǳiałał przez Farnabazosa i królowę matkę, Paryzatydę, i dworzanina Titraustesa; audienc i
unikał, gdyż czołobitność byłaby dla Greka nieznośna i zgubiłaby go w opinii rodaków. [przypis tłumacza]

⁴⁰⁸oznak czci bogom należnej — owego padania na twarz; satrapowie domagali się od poddanych Greków te
same czci, co król od rodowitych Persów. [przypis tłumacza]
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przy aciół od łupieży⁴⁰⁹, kra nieprzy acielski tak wyzyskiwał, że za niecałe dwa lata złożył
bogu w Delfach⁴¹⁰ ponad sto talentów⁴¹¹ ako ǳiesięcinę z łupów.

Więc król perski, przekonany, że Tissafernes est winny ego niepowoǳenia w wo -
nie, przez swego wysłannika, Titraustesa, rozkazał ściąć mu głowę⁴¹². Po tym wszystkim
położenie barbarzyńców eszcze się pogorszyło, a stanowisko Agesilaosa wzmocniło się
znacznie. Wszystkie bowiem szczepy słały do niego poselstwa w sprawie przy aźni, a wie-
le też plemion z pragnienia wolności przeszło na ego stronę, skutkiem czego Agesilaos
był uż woǳem nie samych tylko Hellenów, ale sprawował także dowóǳtwo nad wielu
barbarzyńcami.

A także i z tego powodu zasługu e na niepomierny poǳiw, że choć władał nad tylu
miastami na ląǳie stałym i nad tylu wyspami (od czasu, kiedy państwo powierzyło mu
także i komendę nad flotą⁴¹³), choć mógł korzystać do woli z rozlicznych dóbr, a co
na ważnie sze, żywił nawet myśli i naǳie e, iż obali ową potęgę, która się niegdyś na
Helladę wyprawiała — że mimo to nic z tego nie zdołało opanować ego duszy, ale kiedy
przyszło wezwanie od właǳ w o czyźnie, by szedł na pomoc roǳinne krainie, posłuchał
nakazu państwa⁴¹⁴. Posłuchał tak samo, akby właśnie wtedy sam eden stał przed pięciu
eforami w ich urzędowym budynku, da ąc przez to do poznania, że skarbów całe ziemi
nie przy ąłby w zamian za o czyznę ani nowo nabytych przy aciół w zamian za starych,
ani też haniebnego, choć bezpiecznego zysku zamiast chlubnego i sprawiedliwego, który
wśród niebezpieczeństw zdobywać potrzeba.

Jakżeby można pominąć bez pochwały i ten prawǳiwie królewski czyn, że przez cały
czas trwania swe właǳy także i następu ącego ǳieła dokazał: Te mianowicie miasta, do
których płynął z zamiarem ob ęcia tam właǳy, ob ął w stanie ciągłych walk domowych
i waśni, wynika ących z przewrotu istnie ącego ustro u państwowego po upadku hege-
monii Aten, a doprowaǳił do tego, że przez cały czas ego obecności miasta te zgodnie

⁴⁰⁹ustrzegł ziemię przyjaciół od łupieży — Agesilaos przestrzegał karności ściśle niż Tybron; przy acielskich
miast nie wolno było grabić. [przypis tłumacza]

⁴¹⁰Delfy — u stóp Parnasu w krainie Fokis w Grec i środkowe , z na sławnie szą w starożytnym świecie wy-
rocznią Apollona. Apollonowi pyty skiemu (delfickiemu) składano z reguły ǳiesięcinę zdobyczy wo enne .
[przypis tłumacza]

⁴¹¹talent — [staroż. ednostka wagi i wartości (wg wagi kruszcu); ateński talent miał wagę ok.  kg i ako
ednostka wartości odpowiadał te ilości czystego srebra; red. WL]; około  anków. Sto talentów to suma
imponu ąco wielka. Wo na peloponeska doprowaǳiła do straszliwego zubożenia. Wydatek pół tuzina talentów
est w budżecie państwowym Aten barǳo poważną rubryką. [przypis tłumacza]

⁴¹²król perski, przekonany, że Tissafernes jest winny jego niepowoǳenia w wojnie (…) rozkazał ściąć mu głowę —
Tissafernes nie był bez winy; za mało czynny, biernością chciał kruszyć energię grecką. Farnabazosa na ląǳie
nie wspierał, organizac ę floty, która uż rozpoczęła akc ę pod woǳą Konona, udaremniał, nie da ąc pienię-
ǳy i zaniedbu ąc całą sprawę. Miesiącami nie wypłacano żołdu marynarzom. Wysiłki Farnabazosa i Konona
nie miały żadnego skutku. Konon zdał komendę nad flotą dwóm Ateńczykom, a sam udał się na dwór Ar-
takserksesa. Na posłuchaniu nie był, by uniknąć padania na twarz, ale ǳiałali za niego kanclerz Titraustes,
satrapa Farnabazos, i Paryzatyda, królowa-matka, która z utęsknieniem czekała sposobności, by zemścić się na
Tissafernesie, sprawcy klęski na ukochańszego syna Cyrusa (por. Anabaza). Titraustes otrzymał kierownictwo
wo ny i środki pieniężne na wzniecenie w Grec i wo ny przeciwko Sparcie, Konon pełnomocnictwo i środki
na flotę (lato  r.). Paryzatyda nasyciła swą żąǳę zemsty: król skazał Tissafernesa na śmierć, niepomny, że
emu zawǳięcza swó tron, którego omal nie zdobył brat, Cyrus. Tissafernesa u ęto i zgłaǳono przy pomocy
Aria osa, znanego z Anabazy byłego towarzysza Cyrusa. [przypis tłumacza]

⁴¹³państwo powierzyło mu także i komendę nad flotą — wo nę morską Ksenofont w ogóle pominął, także
w historii swo e , by całą uwagę czytelnika skupić na wspaniałych czynach Agesilaosa. Wspomina tylko o tym
niebywałym w Sparcie, a zaszczytnym dla swego bohatera wypadku, że edne osobie powierzono dowóǳtwo
floty i sił lądowych. Zwykle dowoǳił flotą (od czasów wo ny peloponeskie ) naznaczony na rok admirał. Tu
zależało Sparcie na tym, by kierownictwo wo ennych operac i spoczywało w ednym ręku. [przypis tłumacza]

⁴¹⁴kiedy przyszło wezwanie od właǳ w ojczyźnie, by szedł na pomoc roǳinnej krainie, posłuchał nakazu państwa
— Titraustes stworzył w Grec i koalic ę przeciwlacedemońską z Aten, Teb, Koryntu i Argos. Wybuchła tzw.
wo na koryncka ( r.). Lizander, wysłany przeciw sprzymierzeńcom w lecie  r., padł pod Haliartos w Be-
oc i, odważywszy się na szturm, choć był zamknięty mięǳy murami oblężonego miasta i odsieczą Beotów.
Widocznie chciał spowodować rozstrzygnięcie, nim nadciągnie król Pauzaniasz. Ten przybył dnia następne-
go, ale równocześnie otrzymali Beotowie posiłki z Aten pod woǳą Trazybula. Pauzaniasz więc, orientu ąc się
w strategiczne sytuac i, uznał się za pokonanego i wycofał się z Beoc i. Pozwany, nie śmiał stanąć przed sądem,
lecz uciekł. Rozgoryczenie przeciw niemu było wielkie, on bowiem w  r. nie dopuścił do skruszenia Aten,
pragnących zrzucić arzmo trzyǳiestu tyranów, i odstąpił od polityki Lizandra, która oligarchów popierała
i ich broniła. Gdyby nie idealizm króla Pauzaniasza (liczącego się z honorem i uczciwością, niechcącego bla-
skiem imienia Sparty chronić zbrodni oligarchów, a tym samym solidaryzować się z nimi), nie byłyby Ateny
w rzęǳie wrogów, nie miałyby Teby oparcia, nie spotkałaby Sparty haniebna klęska. Nie pozostawało więc
eforom nic innego, ak odwołać Agesilaosa z wo skiem z Az i. Stało się to w  r. [przypis tłumacza]
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i szczęśliwie rząǳiły się bez wyroków śmierci lub banic i⁴¹⁵. Toteż Hellenowie w Az i
smucili się z powodu ego ode ścia, akby to oddalał się nie władca, ale o ciec i druh.
A w końcu okazali, że nieudana była ta przy aźń, aką mu okazywali. Z własne bowiem
ochoty poszli za nim na pomoc Lacedemonowi, chociaż wieǳieli, że przy ǳie im walczyć
nie z gorszymi od siebie⁴¹⁶. Otóż sprawy w Az i na tym się skończyły.

II. Przeprawiwszy się przez Hellespont, maszerował przez te same kra e, przez które
swego czasu szedł Pers ze swą olbrzymią siłą⁴¹⁷. Drogę tę, na które przebycie barbarzyń-
ca potrzebował całego roku, ukończył w niespełna ednym miesiącu⁴¹⁸. Pragnął bowiem
przybyć do o czyzny nie za późno. Gdy minąwszy Macedonię, przybył z kolei do Tesalii,
mieszkańcy miast Larysy⁴¹⁹, Krannon⁴²⁰, Skotusa⁴²¹ i Farsalos⁴²², ako sprzymierzeńcy
Beotów⁴²³, i w ogóle wszyscy Tesalowie, z wy ątkiem tych, którzy wtedy właśnie byli na
wygnaniu⁴²⁴, starali się wyrząǳić mu szkodę, idąc w ślad za nim. On zaś przez akiś czas

⁴¹⁵objął w stanie ciągłych walk domowych (…) wynikających z przewrotu istniejącego ustroju państwowego po upadku
hegemonii Aten… — gdy miasta należały do ateńskiego związku morskiego, rząǳiły się demokratycznie, partie
arystokratyczne sprzy ały Sparcie. Po upadku hegemonii Aten () zwycięski Lizander wprowaǳił wszęǳie
oligarchię, rządy ǳiesięciu (w Atenach trzyǳiestu tyranów), poparte garnizonem spartańskim pod komendą
tzw. harmosty. Demokraci padali pod ręką kata lub szli na wygnanie. Zacietrzewienie było wielkie, a Lizander
nie był czułostkowy. Około  r. mogły się takie zaburzenia powtórzyć; demokraci starali się znowu wypłynąć,
a arystokraci bronili się. Polityka Agesilaosa szła po linii Lizandra, lecz Agesilaos nie potrzebował krwawych
egzekuc i, utorował mu drogę uż Lizander. Ale pochwały Ksenofonta są przesadne. Ateński mówca Isokrates
(/–) wyraźnie powiada, że Agesilaos nie umiał z ednoczyć Hellenów przeciwko Persom; zamiast goǳić
rodaków, ǳielił ich, popiera ąc sympatyczną sobie partię. [przypis tłumacza]

⁴¹⁶poszli za nim na pomoc Lacedemonowi, chociaż wieǳieli, że przyjǳie im walczyć nie z gorszymi od siebie —
wo na z Grekami europe skimi była uciążliwa. Grecy europe scy przewyższali tężyzną i Persów, i rodaków swych
z Az i. [przypis tłumacza]

⁴¹⁷maszerował przez te same kraje, przez które swego czasu szedł Pers ze swą olbrzymią siłą — Kserkses, w r.
przed Chr.; armia ego liczyła rzekomo z górą milion luǳi. Kra e te to Trac a, Macedonia, Tesalia. [przypis
tłumacza]

⁴¹⁸na której przebycie barbarzyńca potrzebował całego roku, ukończył w niespełna jednym miesiącu — przesada.
Siły zbro ne Agesilaosa Ksenofont nie poda e, pewno umyślnie. [przypis tłumacza]

⁴¹⁹Larysa, [ob. Larisa] — w odróżnieniu od innych pięciu miast tego samego imienia zwie się to miasto
Tesalską Larysą, leży w uroǳa ne dolinie krainy Pelasgiotis, na płd. brzegu rzeki Pene os [Pinios]. ǲiś eszcze
est znacznym miastem tego samego imienia. Rządy w nim były arystokratyczne, należały zwykle do rodu
Alenadów, na którego czele stali ku końcowi wo ny peloponeskie Aristippos, znany z Anabazy przy aciel Cyrusa
Młodszego, i Medios. [przypis tłumacza]

⁴²⁰Krannon — pięć goǳin drogi na południe od Larysy. [przypis tłumacza]
⁴²¹Skotusa — nad źródłami rzeki Onchestos, na południe od wzgórz Kynoskefala (Psie głowy), na których

Pelopidas pobił w  r. przed Chr. Aleksandra, tyrana z Fera (miasta na wschód od Skotusy), a w  r. przed
Chr. wóǳ rzymski Flamininus pobił Filipa III, króla Macedonii. [przypis tłumacza]

⁴²²Farsalos — nad rzeką Enipeus, na południe od Skotusy; ǳiś Fersala. Tu był spartański garnizon, któ-
ry musiano przedtem wypęǳić. Miasto to znane z rozstrzyga ące bitwy mięǳy Cezarem a Pompe uszem (
sierpnia  r. przed Chr.). [przypis tłumacza]

⁴²³Beoci — mieszkańcy miast-państw staroż. greckie krainy Beoc i, tworzących Związek Beocki pod przy-
wóǳtwem Teb, na silnie szego miasta w regionie. [przypis edytorski]

⁴²⁴tych, którzy wtedy właśnie byli na wygnaniu — walki stronnictw w miastach Tesalii były barǳo zawzięte,
gdyż arystokrac a posiadała tam charakter barǳie ekskluzywny niż gǳie inǳie w Grec i. Chłopi (penestaj)
byli poddanymi bez własności i woli, rzemieślnicy i kupcy nie mieli żadnych praw, handel był w zależności od
obcych, którzy bezwzględnie wyzyskiwali bogactwa kra u. Pod koniec wo ny peloponeskie usiłowali Spartanie
wciągnąć w zakres swe hegemonii całą Tesalii, podbić Macedonię i uzyskać na ląǳie połączenie z Grekami
w Trac i; udało im się to na razie z krainą Ftiotis [Ftiotydy]. Na większą potęgą było miasto Fera , niedaleko
morza. Tyran z Fera , Likoon, usiłował z ednoczyć całą Tesalię pod swym panowaniem i rzeczywiście za ął
w  r. Larysę. Lecz wyrósł mu na północy groźny współzawodnik, Macedonia. Król macedoński Archelaos
(–) zorganizował potężne państwo i dążył do politycznego i kulturalnego z ednoczenia się z Hellenami. Na
dwór swó zaprosił tragików Eurypidesa i Agatona, poetów dytyrambicznych Melanippidesa i Tymoteosa, epika
Cho rilosa; urząǳał igrzyska na wzór grecki. Politycznie usiłował uzależnić od siebie Tesalię, zdobył Larysę,
wziął zakładników, a rządy w mieście oddał w ręce swych stronników. Sparta zaczęła głosić wszechhelleńską
wo nę przeciw „barbarzyńcy u arzmia ącemu Hellenów”; tyran Likoon ze względu na Larysę i Macedonię
stał po stronie Sparty. Lacedemończycy obsaǳili uż Farsalos, ale mimo doskonałych widoków (Archelaos
padł zamordowany, wybuchły walki o tron królewski) dale nie poszli; zaprzątnęła ich wo na w Az i. Likoon
miał wolne pole. Po porażce Spartan pod Haliartos miasta środkowotesalskie powstały przeciwko Likoonowi,
przy acielowi Sparty, pod woǳą Mediosa z Larysy, sprzymierzyły się z Beotami i wypęǳiły załogę spartańską
z Farsalos. Tu występu ą one ako sprzymierzone z Beoc ą i czynią wstręty Agesilaosowi; nie biorą w tym
uǳiału wygnańcy, stronnicy tyrana z Fera . Gdy Likoonowi zostało tylko ego własne roǳinne miasto, reszta
Tesalii nie bierze uż w wo nie dalszego uǳiału. Po wo nie korynckie układa ą się znowu stosunki naturalne:
arystokrac a sprzy a Sparcie i śle posiłki (konnicę), tyran (następca Likoona, Jazon, prawdopodobnie ego zięć)
stoi w opozyc i wobec Sparty. [przypis tłumacza]
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wiódł wo sko w czworoboku⁴²⁵, umieściwszy połowę azdy z przodu, a połowę w tylne
straży. Aż kiedy Tesalczycy zaczęli stawiać przeszkody ego pochodowi przez napadanie na
tylne odǳiały, posłał do tylne straży także azdę z czołowe kolumny, prócz tych eźdź-
ców, których miał koło swe osoby⁴²⁶. Kiedy edni przy drugich ustawili się w bo ową
linię, nie uważali Tesalczycy za rzecz wskazaną doprowaǳić do walki konnicy z hopli-
tami⁴²⁷. Wykonawszy więc zwrot wstecz, cofali się stępa⁴²⁸, a tamci z wolna, ostrożnie,
szli za nimi⁴²⁹. Agesilaos, dowieǳiawszy się o błędach edne i drugie strony⁴³⁰, posyła
z przyboczne swe straży barǳo ǳielnych eźdźców z poleceniem, by wezwawszy i resz-
tę konnicy, cwałem rzucili się do pościgu i nie dozwolili wrogom dokonać odwrotu.
Gdy Tesalowie niespoǳianie zobaczyli nadbiega ącą w całym pęǳie konnicę, usiłowali
odwrócić ont, ale to im się nie powiodło, gdyż wpadła na nich konnica od flank⁴³¹;
niektórzy ednak nawet nie próbowali odwrócić się. Tylko dowódca azdy Polycharmos
z Farsalos dokonał zwrotu ontu, i zginął, walcząc na czele swych sił. Po tym wypadku
nasta e niczym nieokiełznana ucieczka, skutkiem które edni ginęli, inni znowu, schwy-
tani żywcem, dostawali się do niewoli. W ucieczce oparli się dopiero przy górze Nartha-
kion⁴³². Agesilaos postawił wtedy pomnik zwycięstwa⁴³³ mięǳy miastem Pras⁴³⁴ a górą
Narthakion, i uż tam został, ogromnie rozradowany, że na dumnie szą i na pewnie szą
siebie azdę⁴³⁵ rozbił tą konnicą, którą sam sobie stworzył. Naza utrz dopiero, przeszedł-
szy acha skie góry Ftyi⁴³⁶, odbył resztę drogi, uż przez kra przy acielski⁴³⁷ aż do granicy
Beoc i.

Tu natknąwszy się na bo ową linię Teban, Ateńczyków, Argiwów⁴³⁸, Korynty czy-
ków, A nianów⁴³⁹, Eube czyków⁴⁴⁰, ednych i drugich Lokrów⁴⁴¹, nie zwlekał ani chwili,

⁴²⁵wiódł wojsko w czworoboku — kwadrat lub prostokąt. Hoplici tworzą boki, lekkozbro ni i tren [daw.: tabor
wozów w wo sku] maszeru ą w środku czworobokami; konnica, zawsze poza czworobokiem, za mu e przód lub
tył, albo i przód, i tył, czasem zaś flanki. Jest to regularna formac a podczas odwrotu przez równinę. [przypis
tłumacza]

⁴²⁶tych jeźdźców, których miał koło swej osoby — króla otaczała gwardia piesza i konna, złożona z kwiatu mło-
ǳieży spartańskie . [przypis tłumacza]

⁴²⁷nie uważali Tesalczycy za rzecz wskazaną doprowaǳić do walki konnicy z hoplitami — wdawszy się w bó
z azdą Agesilaosa, mogą się w dalszym ciągu uwikłać w walkę z ciężkozbro ną piechotą, wobec które konnica
była bezradna, o ile by hoplici nie potracili głowy. [przypis tłumacza]

⁴²⁸stępa — określenie powolnego, regularnego chodu końskiego. [przypis edytorski]
⁴²⁹cofali się stępa, a tamci z wolna, ostrożnie, szli za nimi — azda tesalska była sławna, ale ǳielnie stawała

tylko w ednostkach bo owych (np. pułki czy szwadrony biły się znakomicie); indywidualna wartość bo owa
kawalerzysty, ako ednostki, była barǳo mała. [przypis tłumacza]

⁴³⁰o błędach jednej i drugiej strony — eśli Tesalowie chcą się odłączyć od nieprzy aciela, muszą przyśpieszyć
kroku; to samo muszą zrobić Lacedemończycy, eśli chcą doprowaǳić do potyczki. Obie strony porusza ą się
zbyt powoli. [przypis tłumacza]

⁴³¹flanka (wo sk.) — skrzydło szyku wo skowego. [przypis edytorski]
⁴³²Narthakion — góra w południowe Tesalii. Na północnym stoku te góry leży miasto Farsalos nad rzeką

Enipeus. Nad tą samą rzeką est również miasto Narthakion. [przypis tłumacza]
⁴³³pomnik zwycięstwa— tzw. tropajon, znak zmuszenia wrogów do odwrotu: słup, na którym wieszano zdobyty

oręż nieprzy acielski [od tego słowa, za pośrednictwem łaciny, pochoǳi polskie „trofeum”; red. WL]. [przypis
tłumacza]

⁴³⁴Pras — gǳieś niedaleko na północ od góry Narhtakion. [przypis tłumacza]
⁴³⁵najdumniejszą i najpewniejszą siebie jazdę — tesalska azda była od niepamiętnych czasów na słynnie sza

w Grec i. [przypis tłumacza]
⁴³⁶Ftyja — czyli Ftiotis, południowa część Tesalii; od północy graniczy z krainą Tesaliotis, od południa z Za-

toką Malĳską. Mieszkańcy te krainy zwą się iockimi Acha ami, w przeciwieństwie do Acha ów z północnego
Peloponezu. Od imienia mieszkańców zwie się zachodnia część pasma gór Otrys Górami Acha skimi. [przypis
tłumacza]

⁴³⁷przez kraj przyjacielski — przez Malis [Malidę], O ta ę, wąwóz termopilski (mięǳy stokiem gór O ta a mo-
rzem), Fokis [Fokidę]. Fokis pozostała wierna Sparcie i dostarczyła Agesilaosowi posiłków. [przypis tłumacza]

⁴³⁸Argiwowie — mieszkańcy staroż. miasta-państwa Argos. Ponieważ Argiwowie byli na ważnie szą grupą
wo owników walczących w wo sku greckim przeciw Troi, ich nazwa w odniesieniu do czasów homeryckich
często oznaczała ogół Greków. [przypis edytorski]

⁴³⁹Ajnianowie — staroż. grecki lud mieszka ący w w górnym biegu rzeki Sperche os, na południe od Tesalii.
[przypis edytorski]

⁴⁴⁰Eubea — wielka wyspa naprzeciw Lokrydy, Beoc i, Attyki. [przypis tłumacza]
⁴⁴¹jednych i drugich Lokrów — Lokrowie epiknemidy scy i ozolscy. Epiknemidy ska Lokris [Lokryda] leży

na wschód od gór O ta, nad Zatoką Malĳską, po obu stronach gór Knemis; część południowo-wschodnia zwie
się opuncką; odǳiela ą wąski szmat ziemi Dafnos. Lokrów epiknemidy skich i opunckich, którzy są ednym
szczepem, przeciwstawia Ksenofont Lokrom ozolskim, odǳielonym od współimienników krainą Doris, i Fokis
i górami Parnas (w Fokiǳie). [przypis tłumacza]
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lecz na ich oczach zaczął szykować swoich. Miał przy sobie półtore mory⁴⁴², a ze sprzy-
mierzeńców z owe okolicy edynie Foke czyków⁴⁴³ i Orchomeńczyków⁴⁴⁴, prócz tego
wo sko, które sam przywiódł⁴⁴⁵. Nie chcę przez to powieǳieć, że przy ął bitwę, mimo że
miał o wiele słabsze i gorsze siły, bo gdybym coś takiego mówił, tobym tylko publicz-
nie odsłaniał nierozum Agesilaosa i własną mo ą głupotę, eślibym chwalił lekkomyślne
wystawianie na szwank na wyższych interesów państwowych. Racze chcę wyrazić swó
poǳiw dla niego, że potrafił złożyć sobie siły nie mnie sze⁴⁴⁶ od nieprzy acielskich i tak e
uzbroić, że wszystko zdawało się spiżem⁴⁴⁷ i wszystko purpurą⁴⁴⁸. Postarał się zaś o to, by
żołnierze mogli podołać trudom wo ennym, i natchnął ich takim duchem, iż byli gotowi
komukolwiek stawić w bo u czoło⁴⁴⁹. Jeszcze nawet do współzawodnictwa pobuǳił tych,
których miał przy sobie, by każdy pragnął okazać się na lepszym. Wszystkich napełnił
naǳie ą, że swym męstwem zdobędą rozliczne dobra, bo sąǳił, że luǳie, z takiego za-
łożenia wychoǳąc, idą na wroga z na większą ochotą. I w rzeczy same w tym się nie
zawiódł.

A teraz opowiem o przebiegu walki, albowiem drugie takie nie było za nasze pamię-
ci⁴⁵⁰. Spotkały się z sobą oba wo ska na równinie pod Korone ą⁴⁵¹; Agesilaos ciągnął od
rzeki Kefizos⁴⁵², a Tebanie ze sprzymierzonymi od strony góry Helikonu⁴⁵³. Obie strony
wiǳiały, że ich falangi⁴⁵⁴ równoważą się swą liczbą, a liczba azdy z obu stron była także
prawie równa⁴⁵⁵. Agesilaos prowaǳił prawe skrzydło swych wo sk⁴⁵⁶, kraniec zaś lewego
skrzydła za mowali Orchomeńczycy. Tebanie znowu byli sami na prawym skrzydle, le-
we zaś ich skrzydło za mowali Arge czycy. Gdy się tak spotkali, zachowywały obie strony

⁴⁴²mora — większy odǳiał piechoty lub konnicy. Siła zbro na Spartan ǳieli się na sześć mor; mora ma dwa
pułki (takseis) po dwie kompanie (lochoi). Kompania piechoty liczy przeciętnie  luǳi, przy konnicy nie mamy
liczby bliże określone . [Z informac i rozsianych u Ksenofonta wynika, że  lochy tworzyło morę, zaś termin
taksis miał różne znaczenie i oznaczał albo stałą ednostką organizacy ną wo sk innych niż ciężkozbro na piechota
(hoplici), albo doraźnie utworzoną grupę odǳiałów; red. WL]. Jedną morę Spartan posłano Agesilaosowi
spod Koryntu, i ta za ęła stanowisko pod Korone ą, przy droǳe prowaǳące koło południowe strony eziora
Kopais. Jedna mora stanowiła załogę miasta Orchomenos; z nie połowę wcielił Agesilaos do swe armii. [przypis
tłumacza]

⁴⁴³Fokis [a. Fokida] — górzysta kraina granicząca z Beoc ą, sławna z wyroczni Apollona w Delfach. [przypis
tłumacza]

⁴⁴⁴Orchomenos — na północnym brzegu eziora Kopais, drugie po Tebach miasto w Beoc i, w zamierzchłe
przeszłości główne ognisko handlowe całego kra u. Zburzone przez Teban w / r., odbudowane przez Ma-
cedończyków w , było ruiną uż za rzymskich czasów [ob. Orchomenos liczy ok.  mieszkańców; Or-
chomenos w Beoc i należy rozróżniać od innego staroż. miasta o te same nazwie, położonego w Arkadii, na
Płw. Peloponeskim; red. WL]. [przypis tłumacza]

⁴⁴⁵prócz tego wojsko, które sam przywiódł — miał wo sko, z którym ruszył na wo nę (p. rozǳ. I), posiłki
z greckich miast w Az i, z greckich miast w Trac i, byłych żołnierzy Cyrusa Młodszego, znanych z Anabazy,
razem z Ksenofontem. [przypis tłumacza]

⁴⁴⁶siły nie mniejsze od nieprzyjacielskich — peltastów miał Agesilaos więce niż przeciwnicy. [przypis tłumacza]
⁴⁴⁷spiż — stop mieǳi z cyną, cynkiem i ołowiem; twardy i odporny na koroz ę, w starożytności używany do

wyrobu broni. [przypis edytorski]
⁴⁴⁸wszystko zdawało się spiżem i wszystko purpurą — spartańscy hoplici nosili purpurowe chitony (szata na

ciele); edynie górną część te szaty zakrywał pancerz. [przypis tłumacza]
⁴⁴⁹natchnął ich takim duchem, iż byli gotowi komukolwiek stawić w boju czoło — Agesilaos, otrzymawszy wiado-

mość o klęsce floty spartańskie pod Knidos (w Karii, na południe od wyspy Kos), poniesione dnia  sierpnia
, ozna mił wo sku, że Spartanie odnieśli zwycięstwo. Gdyby był się przyznał do prawdy, byliby go opuścili
sprzymierzeńcy i zaciężni żołnierze. [przypis tłumacza]

⁴⁵⁰drugiej takiej nie było za naszej pamięci — była to na większa z bitew, w akich Ksenofont brał uǳiał [wg
współczesnych szacunków wzięło w nie uǳiał łącznie ok.   walczących]. Odbyła się z końcem sierpnia
, ak to można obliczyć z zaćmienia słońca, podczas którego ( sierpnia ) Agesilaos otrzymał wiadomość
o zwycięstwie Konona odniesionym nad flotą spartańską pod Knidos. [przypis tłumacza]

⁴⁵¹Koroneja — [równina] w Beoc i, na południowy zachód od eziora Kopais (należy odróżniać od Koronei
nad rzeką Enipeus w tesalskie Ftyi). [przypis tłumacza]

⁴⁵²Kefizos, rzeka — płynie przez Fokidę i Beoc ę, przepływa obszar Orchomenos, Koronei i wpada niedaleko
Haliartos do eziora Kopais. [przypis tłumacza]

⁴⁵³Helikon — znane pasmo gór ze źródłem Hippokrene, które miało wytrysnąć pod kopytami skrzydlatego
konia Pegaza; sieǳiba Apollina i Muz; na południe od Koronei. [przypis tłumacza]

⁴⁵⁴falanga — grecki szyk bo owy hoplitów; szyk pochodu est inny. [przypis tłumacza]
⁴⁵⁵ich falangi równoważą się swą liczbą, a liczba jazdy z obu stron była także prawie równa — o peltastach nie

ma wzmianki, tych pewnie miał Agesilaos więce . [przypis tłumacza]
⁴⁵⁶Agesilaos prowaǳił prawe skrzydło swych wojsk… — wedle zwycza u stali Lacedemończycy z naczelnym

woǳem na prawym skrzydle, sprzymierzeńcy na lewym. [przypis tłumacza]
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głębokie milczenie, a kiedy byli oddaleni od siebie mnie więce na edną sta ę⁴⁵⁷, podnie-
śli Tebanie okrzyk bo owy i biegiem puścili się na spotkanie. Odległość mięǳy obiema
liniami wynosiła uż tylko trzy pletry⁴⁵⁸. Wtem z falangi Agesilaosa skoczyli naprzód
żołnierze zaciężni, którymi dowoǳił Herippidas⁴⁵⁹ (niektórzy wyruszyli z nim eszcze
z domu, resztę stanowili byli żołnierze Cyrusa), dale przyłączyli się Jończycy, Eolowie⁴⁶⁰
i pewna część mieszkańców miast nad Hellespontem. Ci wszyscy wybiegli w ednym
szeregu i zbliżywszy się na długość włóczni, zmusili do ucieczki uszykowane przed sobą
zastępy. Argiwowie zaś nie dotrzymali hufcom Agesilaosa, lecz uciekli na Helikon. I w te
chwili niektórzy z zaciężnych żołnierzy zabierali się do wieńczenia Agesilaosa, a tymcza-
sem przychoǳi ktoś z wieścią, że Tebanie, przełamawszy Orchomeńczyków, doszli do
taboru⁴⁶¹. Agesilaos natychmiast kazał falanǳe zwrócić się ontem wstecz i prowaǳił
na nich. Tebanie, u rzawszy ucieczkę swych sprzymierzeńców na Helikon, ruszyli moc-
no ławą⁴⁶², chcąc przedrzeć się do swoich. I w tym wypadku można nazwać Agesilaosa
ǳielnym bez na mnie szego powątpiewania, ale to, co on wybrał, nie było rzeczą na -
bezpiecznie szą. Mógł mianowicie przepuścić tych, co się chcieli przebić, a potem wsiąść
im na karki i przerzeǳać ich szeregi⁴⁶³. Jednakowoż nie uczynił tego, lecz czołowym
atakiem runął na ont tebański. Zderzywszy się tarczami, parli, bili, mordowali, ginęli.
I nie było żadnego wrzasku, choć, co prawda, nie było i milczenia, tylko taki hałas, aki
powsta e wśród zawzięte walki. Wreszcie część Teban przedarła się do Helikonu, lecz
wielu podczas tego odwrotu poległo.

Kiedy szala zwycięstwa przechyliła się na stronę Agesilaosa, przyniesiono go rannego
przed falangę. Wtedy przybiegło na koniach kilku ezdnych, donosząc mu, że osiemǳie-
sięciu nieprzy aciół schroniło się w świątyni z bronią w ręku⁴⁶⁴. Pytali, co z nimi zrobić.
Mimo że Agesilaos na całym ciele był pokryty ranami od różne broni, nie zapomniał
przecież należnego bogu szacunku, lecz kazał, by pozwolono im ode ść w dowolnym
kierunku, i nie tylko zabronił czynić im krzywdy, ale nawet polecił konnym ze swe
przyboczne straży odprowaǳić ich, aż staną w bezpiecznym mie scu.

Po skończeniu walki można było oglądać na mie scu starcia ziemię krwią spływa ącą,
trupów swoich i wrogów, leżących pospołu⁴⁶⁵, pogruchotane tarcze, połamane włócznie,
obnażone z pochew sztylety, wala ące się po ziemi, tkwiące w ciele lub silnie eszcze ści-
śnięte palcami martwych dłoni. Otóż wtedy, pozaciągawszy trupy do obozu⁴⁶⁶ — było

⁴⁵⁷staja — [daw. miara odległości, w różnych okresach i okolicach licząca od ok.  do ok.  m; w ory-
ginale miara grecka: stadion, zależnie od regionu odpowiada ąca ok. – m.; red. WL]; sta a olimpĳska
to  m, attycka ; okrągło  / sta to  km. [przypis tłumacza]

⁴⁵⁸pletron — [staroż. gr. miara długości, równa  stóp] mnie więce  m. [przypis tłumacza]
⁴⁵⁹Herippidas — eden ze Spartan z otoczenia króla, przysłany z Lacedemonu z resztą przyboczne rady, do-

dawane królowi, gdy szedł na wo nę. Przed nim był u boku Agesilaosa Lizander. Herippidas dowoǳił w Az i
żołnierzami Cyrusa, posłował do Tissafernesa i w ogóle miał wielkie znaczenie. Jest to ten sam Herippidas, który
był harmostą w Heraklei Trachińskie nad Zatoką Malĳską w  r. i z powodu rozruchów część mieszkańców
wyrżnął, część wypęǳił, a miasto oddał w posiadanie osadnikom z Peloponezu. [przypis tłumacza]

⁴⁶⁰Eolowie — tzn. Grecy z Az i Mnie sze , Eolowie są na północ od Jończyków; graniczne ońskie miasto
Smyrna. [przypis tłumacza]

⁴⁶¹z wieścią, że Tebanie, przełamawszy Orchomeńczyków, doszli do taboru — t . do obozu Lacedemończyków.
Bitwa składa się więc z trzech momentów: lewe skrzydło Lacedemończyków ataku ą Beoci, centrum Agesilaosa
ataku e wroga, Agesilaos ataku e Argiwów. Prawe skrzydło zwycięża u obu, ak zwykle u Greków, u Agesilaosa
zwycięskie est i centrum. Teraz musi nastąpić rozstrzygnięcie mięǳy prawymi skrzydłami. [przypis tłumacza]

⁴⁶²ławą — zwartym szeregiem (o sposobie atakowania). [przypis edytorski]
⁴⁶³to, co on wybrał, nie było rzeczą najbezpieczniejszą. Mógł mianowicie…— krok Agesilaosa był ǳielny, ale nie

był bezpieczny. Widocznie Agesilaos pragnął wyzyskać dotychczasowe zwycięstwo i zniszczyć Teban doszczętnie,
a nie tylko dotkliwie przerzeǳić ich szeregi. Zastąpił im więc drogę i starał się złamać ich ontowym atakiem,
co było trudne, gdyż Tebanie byli ǳielnymi i silnymi żołnierzami, a falanga ich liczyła więce luǳi w głąb ()
niż spartańska (). Toteż zamiar Agesilaosa nie udał się. [przypis tłumacza]

⁴⁶⁴osiemǳiesięciu nieprzyjaciół schroniło się w świątyni z bronią w ręku — szuka ący opieki świątyni odrzucali
broń. Mowa tu o świątyni Ateny Itonĳskie (Atena Itonia), patronki Związku Beockiego. Kult e przeszczepiony
z Tesalii, we Ftyi było miasto Iton. Świątynia ta była blisko pola bitwy, mięǳy Alalkomena a Korone ą. Tam
odbywały się zgromaǳenia Związku Beockiego, tam też obchoǳono święto tego związku, Pambo otia. [przypis
tłumacza]

⁴⁶⁵pospołu (daw.) — wspólnie, razem. [przypis edytorski]
⁴⁶⁶pozaciągawszy trupy do obozu — chciał w ten sposób zmusić wroga, by prosił o wydanie poległych celem ich

pogrzebania. U Greków ta strona uznawała się za pobitą, która prosiła o wydanie trupów, znaczyło to bowiem, że
nieprzy aciel est panem pola bitwy. Zwycięstwo zatem nie było stanowcze, skoro Agesilaos chwycił się takiego
środka. [przypis tłumacza]
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bowiem uż późno — ułożyli się do snu po spożyciu wieczornego posiłku. Rankiem roz-
kazał polemarchowi⁴⁶⁷ Gylisowi uszykować wo sko, postawić pomnik zwycięstwa; wszy-
scy mieli na cześć boga⁴⁶⁸ uwieńczyć się, a fletniści⁴⁶⁹ w całym wo sku mieli grać na
flecie.

Ci zastosowali się do tego rozkazu, Tebanie zaś wysłali herolda z prośbą, by mogli
pochować trupy pod osłoną zawieszenia broni. Otóż w ten sposób dochoǳi do zawieszenia
broni⁴⁷⁰, a Agesilaos oddalił się do domu⁴⁷¹, Agesilaos, który wolał według praw rząǳić
w o czyźnie i według praw słuchać rządu, zamiast być na większym panem Az i.

Po pewnym czasie⁴⁷², zmiarkowawszy⁴⁷³, że Arge czycy, którzy przyłączyli Korynt do
swego obszaru⁴⁷⁴, w spoko u zbiera ą plony u siebie w domu, zupełnie zadowoleni ze stanu
wo ennego, pode mu e na nich wyprawę⁴⁷⁵. Spustoszywszy całą ich ziemię, zaraz stamtąd
przez przełęcz⁴⁷⁶ przedostał się pod Korynt i za ął mury, ciągnące się do Lecha onu⁴⁷⁷.
Dopiero gdy rozwarł wrota Peloponezu⁴⁷⁸, wrócił do domu na święto Hiakintia⁴⁷⁹, podczas

⁴⁶⁷polemarch — [w armii spartańskie od czasów wo ny peloponeskie ] dowódca edne mory; Agesilaos zdał
mu dowóǳtwo, gdyż sam był ranny. [przypis tłumacza]

⁴⁶⁸na cześć boga — Apollona, na cześć którego śpiewano też hymn zwycięski. [przypis tłumacza]
⁴⁶⁹fletniści — stanowili oni muzykę wo skową Lacedemończyków, podawali takt marszu, wtórowali pieśni

bo owe i grali podczas składania ofiar. [przypis tłumacza]
⁴⁷⁰w ten sposób dochoǳi do zawieszenia broni — Tebanie uzna ą się więc za pokonanych; Korone a zmyła plamę

porażki pod Haliartos. Po raz nie wiadomo który dowiedli Spartanie swe wyższości bo owe nad resztą Greków.
Gdyby nie klęska pod Knidos, ta bitwa skończyłaby wo nę zwycięstwem Sparty. Tymczasem wo na wlecze się
eszcze lat siedem. Jedynym skutkiem Koronei było, że nie ważono się stawać Spartanom w otwartym polu.
[przypis tłumacza]

⁴⁷¹Agesilaos oddalił się do domu — na wiadomość o klęsce pod Knidos większość wo sk rozeszła się, nie wierząc
w szybkie powoǳenie Sparty. Komendę nad resztą i Lacedemończykami zdał Agesilaos Gylisowi, a sam udał
się do Delf, celem złożenia ǳiesięciny Apollonowi. Tymczasem Gylis pokusił się o podbicie Lokrów, poniósł
klęskę i sam padł. Agesilaos rozpuścił kontyngenty i wrócił do domu okrętem, gdyż drogę lądową zagraǳał
Korynt [kontrolu ący Przesmyk Koryncki, łączący główną część Grec i z półwyspem Peloponez]. Orchomenos
zatrzymało załogę spartańską, przez nikogo nie zaczepiane. [przypis tłumacza]

⁴⁷²Po pewnym czasie — upłynęły blisko trzy lata; est to wiosna  r. W lecie  r. prowaǳił akc ę polemarch
Praksytas, który za ął port Lecha on i kilka ważnych mie scowości; w  r. drobne utarczki; uż od zimy /
toczyły się układy, ale uległy rozbiciu. [przypis tłumacza]

⁴⁷³zmiarkować (daw.) — zauważyć, zorientować się. [przypis edytorski]
⁴⁷⁴Argejczycy, którzy przyłączyli Korynt do swego obszaru — Argos było przed rozwo em Sparty na potęż-

nie szym państwem na Peloponezie; z dawne potęgi zostały mu pretens e i nienawiść do Lacedemonu. Teraz
Arge czycy na nowo spoǳiewali się osiągnąć hegemonię przez przyłączenie Koryntu. Korynt dotychczas był
wierny Sparcie, ale gdy demokraci ob ęli rządy, przyłączył się do wrogów Sparty. Arystokrac a dokładała wszel-
kich starań, by wrócić do właǳy i skończyć wo nę. Demokraci, uprzeǳa ąc możliwy zamach stanu, urząǳili
podczas uroczystego święta rzeź arystokratów, a nie ma ąc ufności we własne siły, złączyli się z Argos w ed-
ną całość państwową. Usunięto graniczne kamienie; Korynt stracił samoǳielność, był tylko częścią państwa
argiwskiego, ku oburzeniu sprzymierzonych Aten i niedobitków korynckie arystokrac i. Je przewodnicy, Pa-
zymelos i Alkimenes, ułatwili Praksytasowi (w lecie  r.) za ęcie murów łączących Korynt z portem Lecha on
(nad Zatoką Koryncką). Część tych murów Praksytas zburzył, ale po ego oddaleniu się odbudowali e Ateń-
czycy w naǳiei, że oziębi się stosunek mięǳy Koryntem a Argos, a nastąpi większe zbliżenie do Aten. [przypis
tłumacza]

⁴⁷⁵zmiarkowawszy, że Argejczycy (…) w spokoju zbierają plony u siebie w domu, zupełnie zadowoleni ze stanu
wojennego, podejmuje na nich wyprawę — Arge czycy wolni byli od spartańskich na azdów, gdyż wedle potrzeby
przesuwali ruchomy święty miesiąc Karne os, podczas którego wszyscy Dorowie przestrzegali bożego poko u.
Agesilaos zlekceważył to święto, co Ksenofont tu przemilcza. [Dorowie to plemię greckie mówiące dialektem
doryckim, które zasiedliło Peloponez, część wysp ońskich i Dorydę w płd.-zach. Az i Mnie sze ; red. WL].
[przypis tłumacza]

⁴⁷⁶stamtąd przez przełęcz — może to być przełęcz, przez którą prowaǳi droga z miasta Argos do Kleona (na
południe od Koryntu), lub przełęcz przy Tenei (na południowy wschód od Kleona ), na droǳe z Koryntu do
Myken. [przypis tłumacza]

⁴⁷⁷Lechajon — Korynt posiadał dwa duże porty: Lecha on nad Zatoką Koryncką,  km na północ od miasta,
z którym łączył go podwó ny mur, i Kenchry nad Zatoką Sarońską. Lecha on za ął w  r. Praksytas; Agesilaos
za mu e ponownie mury (), które, zburzone przez Praksytasa, odbudowali w mięǳyczasie Ateńczycy. Korynt
nie mógł używać portu w Kenchrach, gdyż Praksytas opanował () warownię obok niego, zwaną Lidus; za ął
również port Krommion na Istmie [Przesmyku Korynckim] (ok.  km na północny wschód od Koryntu).
[przypis tłumacza]

⁴⁷⁸wrota Peloponezu — przesmyk mięǳy Górami One skimi a Gerańskimi, na zachód od granic Megary.
Ponieważ Megara była neutralna, Korynt był prawie całkiem izolowany. Jedynie połączenie miała z nim Beoc a
przez swó port nad Zatoką Koryncką, Kreusis, i naprzeciwległy obszar Istmu zachodniego, zwany Pe ra on.
[przypis tłumacza]

⁴⁷⁹Hiakintia — narodowe święto Spartan na pamiątkę Hiakinta, lacedemońskiego królewicza z Amykla (na
południe od Sparty). Był on ulubieńcem Apollona, który go przypadkiem zabił w czasie zabawy dyskiem (ciężki
krążek do rzucania z drzewa, kamienia lub żelaza). Obchoǳono to święto co roku w lecie w Amykla , w o czyźnie
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którego śpiewał na cześć boga pean⁴⁸⁰ razem z innymi, ustawiony w chórze według woli
kierownika chóru.

Wnet⁴⁸¹ zaczął rozważać tę okoliczność, że Korynty czycy sie ą i zbiera ą na całym
obszarze Pe ra onu⁴⁸² i trzyma ą tam wszystkie swe trzody, nie naraża ąc ani edne sztuki
bydła na stratę, a na więce kładł wagi na to, że Beotowie z przystani Kreusis⁴⁸³ mogą
łatwo tamtędy mieć połączenie z Korynty czykami; wyprawia się więc na Pe ra on. Ale
przekonawszy się, że strzeże go barǳo silna załoga, zaraz po rannym posiłku przeniósł
się z obozem pod stolicę, ak gdyby główne miasto skłonne było do poddania się⁴⁸⁴.
Spostrzegłszy zaś pod noc, że cała siła zbro na z Pe ra onu przyszła na pomoc miastu,
zawrócił i równocześnie z nastaniem dnia za ął Pe ra on, który został opuszczony przez
załogę, i wziął nie tylko wszystko, co tam zastał, ale także i warownię. Po dokonaniu tego
powrócił do domu.

Po tym wszystkim⁴⁸⁵ poczęli Acha owie⁴⁸⁶ okazywać ochotę wstąpienia do symma-
chii⁴⁸⁷ i prosili, by się z nimi wspólnie wyprawić na Akarnanię⁴⁸⁸. Gdy Akarnańczycy
przedsięwzięli napad na ciasne przełęczy, Agesilaos, za ąwszy lekkozbro nymi szczyty po-
nad ich głowami, stoczył walkę i zadał im ogromne straty, a w końcu postawił pomnik
zwycięstwa. I nie zaniechał dalszego prowaǳenia wo ny, aż Akarnańczyków i Etolów
doprowaǳił do przy aznych stosunków z Acha ami i do przymierza ze Spartą⁴⁸⁹.

Kiedy nieprzy aciele, tęskniąc za poko em, wysyłali raz po raz poselstwa, sprzeciwiał
się Agesilaos zaprzestaniu kroków wo ennych, aż zmusił Korynty czyków i Teban, by
przy ęli w o czyźnie obywateli, których wygnano z powodu ich przywiązania do Lacede-
mończyków⁴⁹⁰. Późnie też sprowaǳił z powrotem do domu także wygnańców z Flius⁴⁹¹,
skazanych na banic ę za swą życzliwość dla Lacedemończyków, a to w ten sposób, że sam

Hiakinta. Trwało trzy dni. Drugiego dnia odbywała się pod przewodem kierownika chóru uroczysta proces a na
cześć Apollona, wśród śpiewu peanów (pieśń na cześć boga) i dźwięków fletów i lutni. Przed proces ą postępował
odǳiał pięknie stro ne azdy. [przypis tłumacza]

⁴⁸⁰pean — w staroż. Grec i: pieśń na cześć boga, zwykle Apollina; późnie : uroczysta pieśń ǳiękczynna lub
triumfalna. [przypis edytorski]

⁴⁸¹Wnet zaczął rozważać… — w  r. przed Chr. [przypis tłumacza]
⁴⁸²Pejrajon — mie sc te nazwy est w Grec i więce [gdyż gr. peraia oznacza ziemię naprzeciwko]. Tu mowa

nie tylko o porcie nad Zatoką Koryncką, lecz także o całym szmacie ziemi wrzyna ącym się w Zatokę Koryncką
[ob. półwysep Perachora]. [przypis tłumacza]

⁴⁸³Kreusis — na południowe granicy Beoc i, nad Zatoką Koryncką. Należy do miasta Tespies, leżącego ok.
 km na północ. [przypis tłumacza]

⁴⁸⁴przeniósł się z obozem pod stolicę, jak gdyby główne miasto skłonne było do poddania się — ten manewr miał
w załoǳe Pe ra onu wzbuǳić pode rzenie, że Agesilaos est w porozumieniu z filospartańską partią (arysto-
kratami) w Koryncie i liczy z pewnością na łatwe zdobycie miasta. Należało się spoǳiewać, że załoga Pe ra onu
pośpieszy na ratunek zagrożone stolicy, a Agesilaosowi choǳiło o to, by Pe ra on ogołocić z obrońców. [przy-
pis tłumacza]

⁴⁸⁵Po tym wszystkim — rok  przed Chr. [przypis tłumacza]
⁴⁸⁶Achajowie — mieszkańcy Achai, krainy w północnym Peloponezie, nad Zatoką Koryncką. [przypis tłuma-

cza]
⁴⁸⁷symmachia — symmachia spartańska, przymierze zaczepno-odporne ze Spartą [ǳiś barǳie znana ako

Związek Peloponeski]. [przypis tłumacza]
⁴⁸⁸Akarnania — na barǳie na zachód wysunięta kraina Grec i środkowe , nad Morzem Jońskim [na wscho-

ǳie ograniczona rzeką Acheloos, na północy Zatoką Ambrakĳską]. Akarnańczycy zaatakowali sprzymierzone
z Acha ą etolskie miasto Kalidon (Etolia leży na wschód od Akarnanii, Kalidon w e kącie południowo-za-
chodnim). [przypis tłumacza]

⁴⁸⁹Akarnańczyków i Etolów doprowaǳił do przyjaznych stosunków z Achajami i do przymierza ze Spartą — rok
 przed Chr. [przypis tłumacza]

⁴⁹⁰sprzeciwiał się (…) zaprzestaniu kroków wojennych, aż zmusił… — do poko u byłoby przyszło uż w r.
/, gdyby nie upór Aten. Ciągnęły się dale rozbó nicze wyprawy i drobne utarczki, aż wreszcie Sparta
zyskała sprzymierzeńca w tyranie syrakuzańskim Dioniz osie, a Antalkidas, admirał spartański, zdołał z ednać dla
sprawy lacedemońskie króla perskiego. Kiedy Sparta miała uż tak wielką silę zbro ną i rozporząǳała znacznymi
sumami, dalsza wo na była beznaǳie na. Król perski wezwał do Sardes posłów greckich (w  r.) i podyktował
warunki poko owe: miasta greckie w Az i ma ą należeć do Pers i, miasta greckie w Europie ma ą mieć autonomię
(czyli wszelkie związki ma ą być rozwiązane). Omówienie szczegółów zostawiono kongresowi w Sparcie. Gdy
Korynt i Teby sprzeciwiały się, Agesilaos uzyskał od eforów nakaz mobilizac i. Teby ustąpiły i zgoǳiły się na
rozwiązanie Związku Beockiego, Argos opuściło Korynt, który się swego czasu z nim z ednoczył. Wszęǳie
wygnani arystokraci mieli wrócić. Z początkiem  r. pokó (tzw. królewski, czyli Antalkidasa) zaprzysiężono.
[przypis tłumacza]

⁴⁹¹Flius (Fliunt) lub Flejus (Flejunt) — w północno-wschodnim Peloponezie [na płn.-zach. od Nemei], rzą-
ǳony zwykle przez arystokrac ę i wierny Sparcie. Podczas wo ny korynckie doszli do właǳy demokraci; ci
odmówili Sparcie posiłków i ogłosili się neutralnymi. [przypis tłumacza]
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osobiście wyprawił się na Flius. Można taki krok ganić⁴⁹², ale to est istotnie asne, iż
postąpił tak edynie z powodu miłowania przy aciół. Albowiem i na Teby wyprawił się,
pomoc niosąc przy aciołom Lacedemonu, kiedy tam stronników lacedemońskich po-
mordowali przeciwnicy⁴⁹³. Zastał tu wszystko ubezpieczone rowem i częstokołem, prze-
kroczył więc wzgórza Kynoskefala ⁴⁹⁴ i pustoszył cały kra aż pod samo miasto, da ąc Te-
banom, eśliby chcieli, sposobność do bitwy, tak na równinie, ak i na górach. Także
i w następnym roku⁴⁹⁵ wyprawił się znowu na Teby i przekroczywszy częstokoły i rowy
pod Skolos⁴⁹⁶, spustoszył resztę obszaru Beoc i.

Te dotychczasowe ego powoǳenia były wspólnym powoǳeniem ego i państwa.
Żadnego zaś niepowoǳenia, których potem tyle się zwaliło⁴⁹⁷, nikt nie może przypisać
dowóǳtwu Agesilaosa⁴⁹⁸. Kiedy znowu po klęsce pod Leuktrami⁴⁹⁹ pozabĳali w Tegei⁵⁰⁰
ego przy aciół i druhów, złączonych z nim węzłami gościnności, ich przeciwnicy poli-
tyczni wraz z Mantine czykami⁵⁰¹, w czasie, kiedy uż istniał związek wszystkich Beotów,
Arkady czyków i Ele czyków⁵⁰², wyprawia się na czele same tylko lacedemońskie siły
zbro ne , wbrew przekonaniu wielu, że Lacedemończycy przez długi czas nie będą śmieli
krokiem ruszyć ze swego kra u. Dopiero spustoszywszy kra zabó ców swych przy aciół,
znowu do domu wrócił.

Otóż wtedy⁵⁰³ to pod ęli wyprawę na Lacedemon wszyscy Arkady czycy, Argiwowie,
Ele czycy i Beotowie, a razem z nimi Foke czycy, edni i druǳy Lokrowie, Tesalczycy,
A nianowie, Akarnańczycy i Eube czycy; prócz tego przeszli na ich stronę niewolnicy⁵⁰⁴

⁴⁹²Można taki krok ganić — ateński wóǳ Ifikrates, który w  r. prowaǳił łupieskie wyprawy na Pelopo-
nez, zaatakował neutralny Fliunt i spowodował tym połączenie się demokratycznego Fliuntu z Lacedemonem.
Podczas wo ny nie kwestionowali Spartanie wewnętrznego ustro u Fliuntu, lecz po poko u Antalkidasa zmusili
eforowie Fliunty czyków do odwołania wygnanych arystokratów i oddania im skonfiskowanych posiadłości.
Ci, co te posiadłości kupili, mieli otrzymać odszkodowanie z kasy państwowe . Wygnańcy, uzyskawszy powrót,
nie uznawali w sporach właǳy państwowe , lecz wzywali sądu roz emczego Sparty. Choć Fliunty czycy chcieli
uniknąć wo ny ze Spartą, nie mogli ścierpieć takiego postępowania i skazali oskarżycieli na karę pieniężną. Age-
silaos ruszył w esieni  r. pod Fliunt. Miasto chciało zgoǳić się na wszystko, ale Agesilaos żądał poddania się
i wreszcie zmusił e do tego po  miesiącach oblężenia. Głodem zmorzeni mieszczanie chcieli się poddać rzą-
dowi Sparty, ale ten dał Agesilaosowi wolną rękę. Roz ątrzony król ustanowił z  wygnańców i tyluż obywateli
fliunckich trybunał, który miał rozstrzygnąć „kto może zostać przy życiu, a kto zasłużył na śmierć”. Spartańska
załoga dopilnowała wykonania wszystkiego (wiosna  r.) Nawet wielu Spartan nie pochwalało postępowania
Agesilaosa. [przypis tłumacza]

⁴⁹³na Teby wyprawił się (…) kiedy tam stronników lacedemońskich pomordowali przeciwnicy — w  r. Lace-
demończyk Fo bidas za ął podstępnie, na podstawie ta nego rozkazu, zamek tebański, Kadme ę, i rządy oddał
oligarchom (arystokrac i), opartym o garnizon spartański w Kadmei. Wygnani demokraci pod woǳą Pelopi-
dasa zdołali opanować zamek, a oligarchów wycięli w pień. Z tego powodu pod ęli Spartanie w  r. wyprawę
przeciw Tebom; Agesilaos wymówił się od nie , prowaǳił ą więc drugi król, Kleombrotos, brat zmarłego
Agesipolisa. W  r. Agesilaos musiał wyprawić się osobiście, ale też nic nie wskórał. [przypis tłumacza]

⁴⁹⁴Kynoskefalaj (gr. Kynos kephalai: psie głowy) — wzgórze mięǳy Tebami a Hylike limne [t . eziorem
Hylike], na północ od Teb. Te że nazwy est i wzgórze w Tesalii. [przypis tłumacza]

⁴⁹⁵w następnym roku — w  r.; azda spartańska doznała nawet pewne porażki od z ednoczonych wo sk
Teb i Aten (pod Chabriasem). Już było widać, że wobec nowe taktyki wo enne Spartanie nie zawsze mogą się
ostać niezwyciężeni. W następnym roku Agesilaos zachorował, wyprawił się więc Kleombrotos, ego polityczny
przeciwnik; i ta wyprawa skończyła się na niczym. [przypis tłumacza]

⁴⁹⁶Skolos — [niewielkie miasto beockie] na stoku góry Kitha ron, na prawym brzegu Azoposu. [przypis
tłumacza]

⁴⁹⁷niepowoǳenia, których potem tyle się zwaliło — zwycięstwa Epaminondasa i ich skutki. [przypis tłumacza]
⁴⁹⁸Żadnego zaś niepowoǳenia (…) nikt nie może przypisać dowóǳtwu Agesilaosa — Agesilaos wrócił z wo ny

chory; rok  przeleżał w łóżku; do czasu bitwy pod Leuktrami w  r. eszcze nie oǳyskał zdrowia. Klęska była
okropna: padł król Kleombrotos i więce niż połowa Spartan z ego wo ska. I skutki były okropne. Symmachia
peloponeska (związek zaczepno-odporny) rozpadła się. Część sprzymierzeńców połączyła się z Beotami. [przypis
tłumacza]

⁴⁹⁹Leuktry – w Beoc i, na południowy zachód od Teb. [przypis tłumacza]
⁵⁰⁰Tegea — stolica Arkadii, na wiernie szy sprzymierzeniec Sparty. Po bitwie pod Leuktrami wybuchły tam

zamieszki wewnętrzne i wreszcie Tegea złączyła się z Tebanami; po ich stronie walczyła późnie pod Mantine ą
( r.). [przypis tłumacza]

⁵⁰¹Mantineja — stolica wschodnie Arkadii. [przypis tłumacza]
⁵⁰²Elida — zachodnia część Peloponezu mięǳy Acha ą a Mesenią, od wschodu graniczy z Arkadią. Po bitwie

pod Leuktrami także Ele czycy łączą się z Beotami. Ksenofont musiał wtedy uciekać ze Skilluntu, by nie ǳielić
losu innych przy aciół Agesilaosa. [przypis tłumacza]

⁵⁰³Otóż wtedy — koniec grudnia  r. [przypis tłumacza]
⁵⁰⁴niewolnicy — tu: heloci, warstwa społeczna w Sparcie, do które należeli potomkowie podbitych miesz-

kańców Mesenii i Lakonii; nie mieli żadnych praw, stanowili własność państwa i podstawową siłę roboczą na
spartańskie wsi. [przypis edytorski]
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i wiele miast zamieszkałych przez perio ków⁵⁰⁵; z samych zaś Spartan nie mnie poległo
w bitwie pod Leuktrami⁵⁰⁶, niż zostało przy życiu. Mimo to wszystko przecież zdołał
ustrzec miasto, i to w dodatku nieobwarowane⁵⁰⁷; nie wiódł na bó tam, gǳie nieprzy-
aciel miał pod każdym względem przewagę, mocno ednak stawiał się ze swymi szykami
tam, gǳie spoǳiewał się przewagi swych współobywateli. Sąǳił mianowicie, że eśliby
wyszedł na równinę, okrążą go z wszech stron, natomiast da ąc pole w wąwozach i na
wyniosłościach, miałby bezwzględną wyższość nad nieprzy acielem.

Jakżeby można nie przyznać, że mądre było ego postępowanie po odwrocie⁵⁰⁸ wo sk
nieprzy acielskich. Kiedy bowiem — wiek⁵⁰⁹ nie pozwalał mu pełnić powinności wo en-
nych, ani pieszo, ani konno — zwrócił całą swą myśl na to, by wystarać się o pieniąǳe
dla państwa, gdyż wiǳiał, że państwo ich potrzebu e, eśli w ogóle chce mieć eszcze a-
kiegoś sprzymierzeńca. Jeżeli mógł coś wydostać, przebywa ąc w domu, to starał się o to
i przemyśliwał nad tym, a eśli wypadło podróżować, nie wahał się ani też nie wstyǳił
dla pożytku państwa wyruszać z domu w charakterze posła, nie woǳa.

Jednakowoż i na stanowisku posła dokazał czynów wielkiego woǳa. Mianowicie Au-
toadates⁵¹⁰, który oblegał w Assos⁵¹¹ sprzymierzonego z Lacedemończykami Ariobarza-
nesa⁵¹², uciekł ze strachu przed Agesilaosem; Kotys⁵¹³ znowu oblegał Sestos⁵¹⁴, należące
eszcze do Ariobarzanesa, ale i on poniechał oblężenia i oddalił się. Toteż nie byłoby
niedorzeczne zdanie, że ego poselstwa postawiły mu pomnik zwycięstwa nad nieprzy a-
ciółmi. A Mauzolos⁵¹⁵, który od strony morza stu okrętami oblegał te obie obwarowane
mie scowości, także odstąpił i odpłynął do domu, choć uż nie ze strachu, tylko pod
wpływem namowy⁵¹⁶. Jednak poǳiwu godnych rzeczy dokazał dopiero w tym, co z po-
wyższych wypadków wynikło. Albowiem ci, którzy wiǳieli w nim swego dobroczyńcę,
i ci, którzy uciekli, to znaczy obie strony, dali mu pieniąǳe. Także i Tachos⁵¹⁷ to uczynił,
a również i Mauzolos ǳięki związkowi gościnności, aki go dawnie łączył z Agesilaosem,

⁵⁰⁵periojkowie — dawni mieszkańcy Peloponezu, Acha owie zawo owani przez Dorów, posiada ący wolność
osobistą. [przypis tłumacza]

⁵⁰⁶Spartan nie mniej poległo w bitwie pod Leuktrami, niż zostało przy życiu — z  Spartan padło . [przypis
tłumacza]

⁵⁰⁷zdołał ustrzec miasto, i to w dodatku nieobwarowane — w czasach swo e na większe potęgi Sparta nie po-
siadała obwarowań mie skich; pierwsze umocnienia zbudowano dopiero wobec zagrożenia inwaz ą macedońską.
[przypis edytorski]

⁵⁰⁸po odwrocie wojsk nieprzyjacielskich — w esieni  r. [przypis tłumacza]
⁵⁰⁹wiek nie pozwalał mu pełnić powinności wojennych — wg Plutarcha (Żywot Agesilaosa .) odsłużył pod

bronią  lat (czyli ukończył  lat) i zgodnie z prawem spartańskim nie podlegał uż obowiązkowi służby
wo skowe . [przypis edytorski]

⁵¹⁰Autofradates — [satrapa Lidii]; w  r. poǳielono satrapię Tissafernesa; Jonię otrzymał Strutas, Lidię
Autoadates, Karię roǳimy władca, Hekatomnos z Milasy. W  r. satrapą Lidii i miast ońskich został po-
wtórnie Tiribazos, który był za Cyrusa namiestnikiem Armenii Zachodnie , a po śmierci Tissafernesa ob ął
ego stanowisko, gdy kanclerz (chiliarcha) Titraustes, zarząǳiwszy co trzeba, powrócił z Lidii na dwór kró-
lewski. Autoadates był nadal namiestnikiem Lidii ze stolicą Sardes, ale podlegał Tiribazosowi. Frygię nad
Hellespontem ob ął po Farnabazosie, odwołanym w łasce i zaszczyconym ręką córki królewskie , Ariobarzanes.
[przypis tłumacza]

⁵¹¹Assos — miasto w Myz i, w Troaǳie [w płn.-zach. Az i Mnie sze ], na skale należące do gór Ida, nad
morzem, na północ od wyspy Lesbos. [przypis tłumacza]

⁵¹²Ariobarzanes [(zm.  p.n.e.)] — [satrapa Frygii], w  r. podniósł Ariobarzanes bunt przeciw sęǳi-
wemu Artakserksesowi. Popierały go Ateny, które w  r. mianowały Ariobarzanesa „obywatelem ateńskim”,
i Sparta. Równocześnie Datames zyskał sobie w Kapadoc i niezależność (Kapadoc a graniczy na zachód z Lika-
onią, na południe z Cylic ą) i zdobył Paflagonię. Władca Karii Mauzolos sprzy ał im ta emnie. Wierny królowi
Autoadates dostał polecenie stłumienia buntów. Na pomoc obleganemu Ariobarzanesowi poszedł Agesilaos;
bez wo ska sam swym doświadczeniem i powagą przynosił buntownikom pomoc niemałą (w  r.). Ateny
wysłały Tymoteosa z  trierami i  peltastów, poleciwszy „wspomagać Ariobarzanesa, nie łamiąc poko u
z Pers ą”; popieranie buntu ącego się satrapy nie było eszcze zerwaniem poko u. [przypis tłumacza]

⁵¹³Kotys I — król trackiego szczepu Odrysów (–), teść ateńskiego woǳa, Ifikratesa, przy aciel Aten do
 r., potem w wo nie z nimi aż do swe śmierci. [przypis tłumacza]

⁵¹⁴Sestos — miasto w Trac i nad Hellespontem, tam gǳie na węższy, naprzeciw po stronie az atyckie est
miasto Abydos (w Myz i). [przypis tłumacza]

⁵¹⁵Mauzolos — władca Karii, sprzy a ący w duchu dążeniom niepodległościowym. Sławny ze wspaniałego
grobowca (umarł w  r.), aki mu w Halikarnasie wybudowały siostra i żona. Stąd uż w starożytności utarło
się „Mauzoleum” ako nazwa wspaniałego pomnika. [przypis tłumacza]

⁵¹⁶pod wpływem namowy — Agesilaosa. [przypis tłumacza]
⁵¹⁷Tachos — król Egiptu [(– p.n.e.)], nieuzna ącego perskie zwierzchności, syn i następca Nektanebo

I. Gdy Ariobarzanes podniósł bunt, połączył się z nim i z Datamesem. [przypis tłumacza]
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dołożył ze swego dla Lacedemonu, i odesłali go do domu, dodawszy mu do towarzystwa
świetny orszak.

Wówczas uż liczył lat około osiemǳiesiąt⁵¹⁸. Zna ąc egipskiego króla, który miał
wiele piechoty, wiele azdy i ogromne skarby, a gorąco pragnął wo ny z Persami, z przy-
emnością przy ął do wiadomości, że go wzywa i obiecu e nawet naczelne dowóǳtwo.
A dlatego miło mu było to słyszeć, bo miał naǳie ę, że za ednym zachodem odwǳięczy
się władcy Egipc an za wyświadczone Lacedemonowi przysługi⁵¹⁹, w Az i zaś mieszka ą-
cych Hellenów znowu wyswoboǳi⁵²⁰, a Persowi wymierzy karę zarówno za dawne ego
postępki, ako też i za to, że teraz, choć się mienił⁵²¹ sprzymierzeńcem, polecał wyrze-
czenie się Mesenii⁵²². Kiedy ednak ten, który go wezwał, nie miał zamiaru oddawać mu
naczelnego dowóǳtwa, zaczął się Agesilaos, oszukany w tym, co stanowiło istotę całe
sprawy, zastanawiać, co należy począć⁵²³. Wtedy to ci Egipc anie, którzy stanowili od-
ǳielną siłę zbro ną⁵²⁴, odpadli od króla, a następnie także i wszyscy inni go porzucili.
On sam, przerażony, umknął do Sydonu w Fenic i, Egipc anie zaś, powaśnieni, wybiera ą
dwóch królów. Otóż teraz Agesilaos wziął pod rozwagę, że eżeli z nikim się nie połą-
czy, to nikt Hellenom żołdu nie wypłaci ani nie dostarczy żywności na targ, a ten, kto
zwycięży, bęǳie im wrogiem. Jeżeli się natomiast do ednego z tych dwóch przyłączy,
to ten oczywiście, doznawszy dobroǳie stwa, bęǳie im przy acielem. Tak więc rozstrzy-
gnąwszy, wyprawia się na wo nę razem z tym, który uchoǳił za przy aciela Hellenów⁵²⁵
i stoczywszy zwycięską walkę, zada e klęskę wrogowi Greków⁵²⁶, a tamtego osaǳa na
tronie. Zyskawszy tak przy aciela dla Lacedemonu i nabrawszy wiele skarbów⁵²⁷, odpły-

⁵¹⁸Wówczas już liczył lat około osiemǳiesiąt — w  r. ruszył sam Agesilaos w pole przeciw Epaminondasowi
na czele wo sk obywatelskich i zaciężnych, zebranych za pieniąǳe przywiezione z Az i. Dowieǳiawszy się, że
Epaminondas chce zaskoczyć opróżnioną z wo sk Spartę, podążył pośpiesznym marszem do stolicy i uratował
ą. Epaminondas wrócił do Arkadii, gǳie pod Mantine ą rozgromił Spartan, ale sam poległ na placu bo u.
Ksenofont pomĳa tę zasługę Agesilaosa, bo nie chce mówić o klęsce pod Mantine ą. [przypis tłumacza]

⁵¹⁹odwǳięczy się władcy Egipcjan za wyświadczone Lacedemonowi przysługi — Tachosowi za otrzymane pie-
niąǳe, o czym była wyże mowa. [przypis tłumacza]

⁵²⁰w Azji zaś mieszkających Hellenów znowu wyswoboǳi — na podstawie poko u „królewskiego” czyli Antal-
kidasa (/) miasta greckie w Az i należały do króla perskiego. [przypis tłumacza]

⁵²¹mienić — nazywać, określać ako. [przypis edytorski]
⁵²²wyrzeczenie się Mesenii — skutkiem bitwy pod Leuktrami było powstanie helotów w Mesenii (południo-

wo-zachodni Peloponez). Epaminondas zorganizował tam niezależne państwo meseńskie. W  r. upadło
znaczenie Epaminondasa w Tebach i zdawało się, że nadeszła chwila odpowiednia do zawarcia poko u. Z po-
lecenia króla Artakserksesa zwołał Ariobarzanes, satrapa Frygii nad Hellespontem, za pośrednictwem posła
swego, Filiskosa z Abydos, kongres do Delf. Podstawą rokowań miał być pokó Antalkidasa, lecz ani Teby
nie chciały zgoǳić się na rozwĳanie Związku Beockiego (uwolnienie miast beockich), ani Sparta na uznanie
niepodległości Mesenii. Kongres nie doprowaǳił do celu, król perski nadal popierał Spartę. W następnym
roku przechylił się Artakserkses na stronę Teban, którzy nigdy nie walczyli przeciw Persom, a w wo nach per-
skich ( przed Chr.) nawet stali po ich stronie. Ku rozczarowaniu Aten i Sparty zapowieǳiał król posłom
greckim, że Beoc a ma pozostać z ednoczona, Mesenia niezależna, a wszyscy Grecy pod przewodnictwem Teb
ma ą wystąpić przeciw temu, kto by się do tych warunków nie zastosował. Poseł spartański Antalkidas popełnił
samobó stwo. Teby nie znalazły poparcia w Grec i, pomoc Artakserksesa ograniczyła się tylko do niedawania
pienięǳy przeciwnikom. Do poko u doszło dopiero w  r., ale wpływ Pers i skutkiem buntów satrapów
(Ariobarzanesa i Datamesa) był uż bez znaczenia. Sparta do tego poko u nie przystąpiła, gdyż za nic w świecie
nie chciała uznać niepodległości Mesenii, krainy od wieków należące do państwa Lacedemońskiego. Gdy Age-
silaos udawał się do Tachosa (w  r.), było uż po śmierci Epaminondasa, ale i wtedy Sparta nie przystąpiła do
poko u zawartego przez inne państwa Grec i, gdyż nie chciała uznać samoǳielne Mesenii. [przypis tłumacza]

⁵²³zaczął się Agesilaos, oszukany w tym, co stanowiło istotę całej sprawy, zastanawiać, co należy począć — za-
zdrosny był też o stanowisko Ateńczyka Chabriasa, który teraz był w służbie Tachosa, a w  r. spowodował
niepowoǳenie Agesilaosa w Beoc i; zdraǳił więc swego pana i przeszedł na stronę buntownika, o którym
niże . [przypis tłumacza]

⁵²⁴ci Egipcjanie, którzy stanowili odǳielną siłę zbrojną — bratanek króla Nektanebo, późnie szy król Nekta-
nebo II, który prowaǳił osobną armię na Syrię, zbuntował się przeciw swemu władcy i sam sięgnął po koronę
królewską. [przypis tłumacza]

⁵²⁵z tym, który uchoǳił za przyjaciela Hellenów — Nektanebo II był tym przy acielem Hellenów, który Age-
silaosowi wielkie czynił obietnice. [przypis tłumacza]

⁵²⁶wrogowi Greków — Tachosowi. [przypis tłumacza]
⁵²⁷nabrawszy wiele skarbów — prócz podarunków,  talentów. [przypis tłumacza]
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wa po tym wszystkim do domu, choć było to w połowie zimy⁵²⁸, a śpieszył się tak, by na
przyszłe lato nie było państwo zmuszone do bezczynności wobec nieprzy aciół⁵²⁹.

III. Tyle było do powieǳenia o wszystkich ego czynach, dokonanych przed oczy-
ma niesłychanie wielkie ilości świadków. Nie trzeba na nie dowodów, wystarczy tylko
wspomnieć, a natychmiast zna du ą wiarę. A teraz będę się starał oświetlić zalety skry-
te w duszy ego⁵³⁰, ǳięki którym dokonywał tych czynów, miłu ąc chlubne obowiązki,
a pleniąc wszelką szkaradę.

Agesilaos mianowicie żywił taką cześć dla bogów, że nawet nieprzy aciele uważali e-
go przysięgi i układy z nim zawierane za pewnie sze niż przy acielskie stosunki mięǳy
sobą. Prowaǳąc układy mięǳy sobą, nieraz wahali się z awić na mie scu wyznaczonym
na spotkanie, a wydawali się sami w ręce Agesilaosa. By zaś to nie zdawało się komuś
niewiarygodne, wymienię na sławnie szych z nich po nazwisku. Otóż Pers Spitridates⁵³¹,
wieǳąc, że Farnabazos czyni zabiegi o zaślubienie córki królewskie , a ego córkę chce
wziąć bez ślubu, uważał to za wybryk nieukrócone swawoli i oddał się w ręce Agesilaosa
razem z żoną, ǳiećmi i swą siłą zbro ną⁵³². Władca zaś Paflagonii⁵³³, Otys⁵³⁴, nie usłuchał
wezwania królewskiego mimo przesłane poręki, w obawie, by go nie po mano w celu
uzyskania ogromnego okupu lub nawet zabicia go; natomiast ufa ąc układom z Agesila-
osem, przybył do ego obozu i zawarłszy z nim przymierze, postanowił z Agesilaosem iść
na wyprawę na czele swe siły, liczące tysiąc konnicy i dwa tysiące lekkie piechoty, a no-
szące małe tarcze. Nawet i Farnabazos przybył na rozmowę z Agesilaosem i umówił się,
że odstąpi od króla, eśli ten nie zamianu e go naczelnym woǳem wszystkich wo sk⁵³⁵.
„Jeżeli ednakowoż zostanę naczelnym woǳem — mówił — będę z tobą, Agesilaosie,
wo ował z na większym wysiłkiem, na aki mnie tylko stać”. A mówiąc te słowa, był
pewny, że go nic wbrew układowi nie spotka. Tak to dla każdego człowieka, a zwłaszcza
woǳa, est na większym skarbem być pobożnym i wiarygodnym, i być z tego znanym.
Tyle o bogobo ności.

IV. A uż na stwierǳenie ego sprawiedliwości w sprawach pieniężnych akież pew-
nie sze można by mieć dowody niż następu ące? Mianowicie nikt nigdy nie skarżył się
na Agesilaosa, iżby go pozbawił czegokolwiek, a wielu zgodnie przyznawało, że w wielu
względach doznało od niego dobroǳie stw. Komu więc miło własność swą oddawać na
luǳki pożytek, akżeby chciał cuǳe zabierać, by tym się zniesławić? Bo gdyby pożądał
bogactw, to przecież mnie szym byłoby dlań kłopotem strzec swego, niż brać to, co mu się
nie należało. Kto nie pragnie nie okazywać ob awów swe wǳięczności nawet tam, gǳie
nie ma drogi prawne przeciw niewǳięcznemu, akżeby chciał okazywać niewǳięczność
tam, gǳie prawo e zabrania? Agesilaos mienił niesprawiedliwym nie tylko niewǳięcz-

⁵²⁸było to w połowie zimy — w r. /, ale po droǳe umarł na wybrzeżu Cyreny (północna Ayka). Ciało
ego oblepiono woskiem i sprowaǳono do Sparty, gǳie e pochowano z królewskimi honorami. [przypis
tłumacza]

⁵²⁹wobec nieprzyjaciół — od czasu upadku właǳy Sparty na Peloponezie wybuchały tam ciągle walki. Me-
seńczycy pode mowali ustawicznie łupieskie wyprawy na Lakonię. [przypis tłumacza]

⁵³⁰A teraz będę się starał oświetlić zalety skryte w duszy jego — dyspozyc a [plan] zatem, które Ksenofont się
trzyma, przedstawia się tak: a) sławienie pochoǳenia i rodu Agesilaosa; b) sławienie czynów Agesilaosa; c)
wewnętrzne zalety Agesilaosa. Rozǳiały III, IV, V i n. omawia ą te zalety; początek rozǳiału wymienia, o akie
zalecie mowa. [przypis tłumacza]

⁵³¹Spitridates — perski dowódca, służył pod rozkazami Farnabazosa przeciwko ǲiesięciu Tysiącom greckich
na emników podczas ich powrotu (por. Anabaza VI ). [przypis edytorski]

⁵³²swą siłą zbrojną — liczyła  konnych. Było to w Efezie, w  r. Farnabazos po ął późnie rzeczywiście
za żonę córkę Artakserksesa. [przypis tłumacza]

⁵³³Paflagonia — kraina hist. w płn. części Az i Mnie sze , pomięǳy Bitynią a Pontem. [przypis edytorski]
⁵³⁴Otys — Otysa po mał wreszcie w  r. Datames, satrapa Kapadoc i, i odstawił go na dwór królewski.

W kilka lat późnie prowaǳi Datames z Farnabazosem wyprawę na zbuntowany Egipt, ale zrażony intrygami
dworu królewskiego, wraca do swe prowinc i i sam podnosi bunt przeciw królowi. [przypis tłumacza]

⁵³⁵Farnabazos (…) umówił się, że odstąpi od króla, jeśli ten nie zamianuje go naczelnym woǳem wszystkich wojsk
— w  r., gdy Titraustes po śmierci Tissafernesa zawarł z Agesilaosem zawieszenie broni, a tymczasem, nim
do ǳie do poko u, skierował Spartan do prowinc i Farnabazosa, z którym mogli prowaǳić wo nę. Farnabazos
był mocno obrażony takim postępowaniem królewskiego kanclerza, ale konsekwenc i z tego nie wysnuł, gdyż
w następnym roku odwołano Agesilaosa. [przypis tłumacza]
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nego, ale nawet i tego, który nie odwza emniał się w większe mierze, choć miał większe
środki po temu⁵³⁶.

A uż o kraǳież mienia państwowego akżeby go można w prawdopodobny sposób
oskarżać, kiedy on państwu odstępował plony wǳięczności, która się emu osobiście na-
leżała? A czyż i ta okoliczność nie stanowi wyraźnego dowodu ego bezinteresowności, że
ilekroć chciał przysłużyć się komuś pewną kwotą pieniężną, czy to państwu, czy przy a-
ciołom, mógł pomagać im tym, co dostawał od innych?⁵³⁷ Albowiem gdyby był ob awy
swe łaski sprzedawał lub za zapłatę świadczył dobroǳie stwa, nikt nie byłby się uważał
za ego dłużnika. Tymczasem ci, którym bezinteresownie wyświadczono dobroǳie stwo,
z rozkoszą zawsze odda ą usługi swemu dobroczyńcy, dlatego że doznali dobroǳie stwa
i dlatego że z góry uważano ich za luǳi tak pewne prawości, iż można im powierzyć zło-
żony u nich skarb wǳięczności. Czyż może nie żywić na większego wstrętu do brudne
chęci zysku ten człowiek, który woli mieć mnie , byle trybem szlachetnym, niż bogacić
się trybem niesprawiedliwym? Kiedy państwo swym wyrokiem orzekło, że ma posiadać
cały ma ątek Agisa, on oddał połowę krewnym ego po matce, wiǳąc, że cierpią ubó-
stwo, a prawǳiwość tego może zaświadczyć całe lacedemońskie społeczeństwo. Kiedy
Titraustes ofiarowywał mu wspaniałe dary za opuszczenie kra u, odpowieǳiał Agesilaos:
„U nas, Titraustesie, większą stanowi chlubę dla woǳa bogacić wo sko niż siebie samego,
za większy też zaszczyt uchoǳi starać się zdobyć łup na wrogu, niż brać od niego dary”.

V. Dale , co się tyczy rozkoszy, które włada ą ludźmi, to czyż może wiǳiał ktoś Agesi- Przywódca
laosa w mocy akie ś namiętności? Zdaniem ego, od pĳaństwa tak trzeba stronić, ak od
szału, a obżarstwa tak się wystrzegać, ak próżniactwa. Dosta ąc na biesiadach podwó ną
część⁵³⁸, nie tylko sam e nie spożywał, ale rozǳielał edną i drugą, a sobie nie zostawiał
żadne , w mniemaniu, że król dosta e dwa razy tyle, co ktoś inny, nie w celu opychania
się, lecz aby i tym mógł komukolwiek według swe woli cześć okazywać.

Ze snu też korzystał akby ze swego sługi, nie miał zaś w nim swego pana; sen był
zależny od ego za ęć, a kiedy nie miał na gorszego legowiska mięǳy towarzyszami, to
niemożliwe było nie zauważyć, że się wstyǳi. Był bowiem tego zdania, że władca ma
przewyższać zwycza nych obywateli nie zniewieściałością, ale zahartowaniem. Te chci-
wości przyna mnie się nie wstyǳił: w lecie był chciwy słońca, a w zimie mrozu. A eśli
się kiedy przydarzyło, że wo sku wypadło pracować wśród mozołu, dobrowolnie truǳił
się obok innych, gdyż w tym wszystkim wiǳiał na gorętszą zachętę dla żołnierzy. Krótko
mówiąc, Agesilaos radował się trudem, a wygody wcale nie pożądał.

A o ego wstrzemięźliwości w sprawach rozkoszy miłosnych warto chyba wspomnieć, Pożądanie
eżeli uż nie z innego powodu, to przyna mnie ze względu na naǳwycza ność, zasługu-
ącą na na wyższy poǳiw. Bo wstrzymywanie się od tego, czego ktoś nie pożąda, można
by nazwać rzeczą luǳką; ale tymczasem on zakochał się w Megabatesie, synu Spitrida-
tesa, i to tak mocno, ak tylko na większa namiętność może się rozkochać w na większe
piękności. Kiedy zwycza em Persów, którzy cału ą tych luǳi, dla których żywią szacunek,
także i Megabates usiłował pocałować Agesilaosa, ten oparł się całowaniu z na większą
stanowczością. Czyż takie pomiarkowanie się nie est czymś boskim? Kiedy obrażony
(bo poczytywał to za obrazę) Megabates uż potem nie próbował go całować, zwrócił
się Agesilaos z prośbą do ednego z towarzyszy, by skłonił Megabatesa do tego, aby mu
znowu cześć okazywał. Na pytanie zaś tego towarzysza, czy pocału e Megabatesa, eżeli
się da przeprosić, zamilkł na chwilkę, a potem rzekł: „Na obu bogów⁵³⁹, nie, choćbym
miał za to stać się natychmiast na pięknie szym, na silnie szym i na żwawszym z luǳi⁵⁴⁰.

⁵³⁶mienił niesprawiedliwym nie tylko niewǳięcznego… — zda e się, że w Sparcie można było niewǳięczność
ścigać sądownie. Skoro Agesilaos potępiał niewǳięczność bez względu na stanowisko ustawy, to tym barǳie
sam e unikał, eśli prawo ą karało. [przypis tłumacza]

⁵³⁷A czyż i ta okoliczność nie stanowi wyraźnego dowodu jego bezinteresowności…— Agesilaos mógł każde chwili
liczyć na wǳięczność tych, którym oddał akieś usługi, i nieraz w potrzebie korzystał z ich gotowości. Dowód
to, że usługi ego były bezinteresowne, a dług wǳięczności uważali owi przy aciele za niespłacony. [przypis
tłumacza]

⁵³⁸Dostając na biesiadach podwójną część — zwycza spartański. [przypis tłumacza]
⁵³⁹Na obu bogów — na Dioskurów, czyli Kastora i Polluksa; spartańskie zaklinanie się. [przypis tłumacza]
⁵⁴⁰choćbym miał (…) stać się natychmiast najpiękniejszym, najsilniejszym i najżwawszym z luǳi — Agesilaos był

niskiego wzrostu, drobne budowy ciała, utykał na edną nogę. [przypis tłumacza]
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I na wszystkich bogów przysięgam, iż wolę racze eszcze raz staczać tę samą walkę, niż
żeby mi się wszystko, na co patrzę, zmieniło w złoto⁵⁴¹”.

Jak się na to niektórzy luǳie zapatru ą, nie est mi nieznane⁵⁴². Ja zaś, tak przy-
na mnie mi się zda e, wiem, że znaczna większość luǳi łatwie potrafi zapanować nad
nieprzy aciółmi niż nad takim pożądaniem. Ale wielu może temu nie dawać wiary, gdyż
tylko mało kto wie o tym. To ednak wszyscy wiemy, że ta emnica na mnie skrywa
przed światem czyny luǳi sto ących na na widocznie szym stanowisku. A nikt nigdy nie
opowiadał o Agesilaosie, że coś takiego wiǳiał, a eśli nawet ktoś mówił coś takiego na
podstawie swoich domysłów, nie zna dował w ogóle wiary. Albowiem on sam eden nigdy
w czasie podróży nie za eżdżał do żadnego domu, tylko zawsze przebywał albo w świątyni
— a tam przecież nie można czegoś takiego czynić — albo na publicznym mie scu, ma ąc
za świadków swe obycza ności oczy wszystkich obecnych. Jeśli zaś w tym, co mówię, kła-
mię, a cała Hellada wie o tym coś wręcz przeciwnego, to zupełnie tym sposobem żadne
dla niego nie wyrażam pochwały, tylko naganę dla siebie⁵⁴³.

VI. A dale męstwa swego dał, zdaniem mym, całkiem widoczne dowody, pode -
mu ąc się stale prowaǳenia wo ny z na potężnie szymi wrogami⁵⁴⁴ swego państwa lub
całe Hellady, a w zapasach z nimi sam pierwszy występował w szranki⁵⁴⁵. Tam, gǳie
nieprzy aciele okazali ochotę do stoczenia bitwy, osiągał zwycięstwo nie przez wywoła-
nie popłochu w szeregach nieprzy acielskich, ale stawiał posągi zwycięstwa, zyskawszy
przewagę wstępnym bo em, czoło w czoło. Pozostawił nieśmiertelne pamiątki swe oso-
biste ǳielności, ale i sam na sobie odniósł wyraźne znaki⁵⁴⁶ świadczące o tym, że mężnie
stawał. Toteż wartość ego ducha można było oceniać nie ze słyszenia, ale z tego, co
się wiǳiało na własne oczy. Pomnikami zwycięstw Agesilaosa można nazwać nie tylko
te wszystkie pomniki, które postawił, ale całkiem słusznie można każdą ego wyprawę
uważać za pomnik zwycięstwa. Zwycięstwo bowiem ego w niczym nie było mnie sze,
kiedy nieprzy aciele nie chcieli dać mu pola, a było osiągnięte i z mnie szym niebezpie-
czeństwem, i większą korzyścią dla państwa i sprzymierzonych. Przecież i w zapasach nie
mnie uroczyście wieńczą tych zwycięzców, którzy nie nałykali się kurzu, ak tych, którzy
z walki wyszli zwycięsko⁵⁴⁷.

Czyż istnie e akiś ego czyn, który by nie był dowodem ego mądrości? Postępował Przywódca
wobec o czyzny tak, że przestrzega ąc na bezwzględnie szego posłuszeństwa, miał w pań-
stwie wpływ na silnie szy⁵⁴⁸, pełen ochocze gotowości dla towarzyszy, zdobywał sobie
przy aciół, dla których nie istniały żadne wymówki. W żołnierzy zaś wpa ał równocześnie
posłuch i miłość dla siebie. Jakżeby zresztą inacze można doprowaǳić falangę do wyż-
sze bo owe wartości, ak tylko tym, żeby ǳięki posłuchowi była karna, a ǳięki miłości
do swego woǳa wiernie przy nim stała. Z nieprzy aciółmi natomiast postępował tak, że
ganić go nie mogli, nienawiǳić musieli. Wszelkimi bowiem środkami starał się zawsze
o to, by sprzymierzeńcy nad nimi górowali, zwoǳił, ilekroć nadarzyła się po temu spo-
sobność, uprzeǳał, gǳie tylko sprawa wymagała pośpiechu, tonął w ta emniczości, eśli
to było korzystne, w ogóle zachowywał się wobec nieprzy aciół wprost przeciwnie niż

⁵⁴¹niż żeby mi się wszystko, na co patrzę, zmieniło w złoto — aluz a do mitu o królu ygĳskim Midasie, który
dotknięciem się zamieniał wszystko w złoto. Agesilaos właśnie przebywa we Frygii. [przypis tłumacza]

⁵⁴²Jak się na to niektórzy luǳie zapatrują, nie jest mi nieznane — tzn. że to są rzeczy błahe. [przypis tłumacza]
⁵⁴³Jeśli zaś w tym, co mówię, kłamię, a cała Hellada wie o tym coś wręcz przeciwnego, to zupełnie tym sposobem

żadnej dla niego nie wyrażam pochwały, tylko naganę dla siebie — to znaczy: nie chwalę Agesilaosa, lecz piętnu ę
własną bezczelność i kłamliwość. [przypis tłumacza]

⁵⁴⁴z najpotężniejszymi wrogami swego państwa lub całej Hellady — wrogami państwa lacedemońskiego byli np.
Beotowie, całe Hellady — Persowie. [przypis tłumacza]

⁵⁴⁵szranki — ogroǳenie placu, na którym odbywał się turnie rycerski; stawać, wstępować w szranki: stawać
do walki. [przypis edytorski]

⁵⁴⁶sam na sobie odniósł wyraźne znaki świadczące o tym, że mężnie stawał — rany, z których czasem wywiązywały
się dłuższe choroby. [przypis tłumacza]

⁵⁴⁷w zapasach nie mniej uroczyście wieńczą tych zwycięzców, którzy nie nałykali się kurzu, jak tych, którzy z walki
wyszli zwycięsko — zapaśnik, z którym nikt nie ważył się stanąć do zawodów, otrzymywał pierwszą nagrodę,
tak samo ak zwycięzca w wyścigach, który wozem swym wzbĳał tumany kurzu. Na starszym tego przykładem
nagroda Agamemnona na igrzyskach na cześć Patrokla: uzna e się Agamemnona, bez walki, za na tęższego
w ciskaniu oszczepem (Iliada XXIII, koniec). [przypis tłumacza]

⁵⁴⁸przestrzegając najbezwzględniejszego posłuszeństwa, miał w państwie wpływ najsilniejszy — ak rzadko który
król spartański, nawet z rodu Eurypontydów. Królowie z rodu drugiego nigdy takiego znaczenia nie mieli, nie
mogąc zdobyć się na taką uległość dla państwa (eforów). [przypis tłumacza]
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wobec przy aciół. Albowiem noc stała zarówno na ego usługi, ak ǳień, z dnia zaś ko-
rzystał tak ak z nocy, często było nie asne, gǳie właściwie przebywa, dokąd zmierza i co
przedsięweźmie. Toteż silne i całkiem pewne punkty oparcia nieprzy acielskie zmieniał
w niepewne, edne omĳał, drugie przekraczał, inne znowu obsaǳał ukradkiem. Ilekroć
podczas marszu wieǳiał, że nieprzy aciel może każde chwili dowolnie wszcząć walkę,
wiódł wo sko w takim szyku, że mógł na lepie sam sobie przychoǳić z pomocą⁵⁴⁹, ma-
szeru ąc tak spoko nie, ak kroczy dobrze wychowana panna. Uważał, że w ten sposób
można się ustrzec ak na lepie trwogi, popłochu, zamętu, uniknąć błędów wystawia-
nia się na czyha ące zasaǳki. Dlatego też ǳięki takiemu postępowaniu buǳił postrach
u nieprzy aciół, a u swoich śmiałą pewność siebie. Skutkiem tego w ciągu całego swego
życia nie ściągnął na siebie ze strony nieprzy aciół lekceważenia, ze strony współobywa-
teli kary, a od przy aciół nagany, natomiast u wszystkich luǳi zdobył sobie na większe
uwielbienie i na wyższą chwałę.

VII. Za długo byłoby pisać szczegółowo o tym, że był gorącym patriotą; nie ma, ak
sąǳę, w ego postępowaniu żadnego takiego czynu, który by o tym nie świadczył. Krótko
mówiąc, wszyscy wiemy, że Agesilaos, eżeli tylko sąǳił, iż się przysłuży o czyźnie, nie lę-
kał się pracy, nie stronił od niebezpieczeństwa, nie szczęǳił pienięǳy, nie wymawiał się
zdrowiem ni wiekiem, a ponadto uważał za obowiązek dobrego króla ak na więce dobre-
go czynić obywatelom, którymi się rząǳi. A mięǳy na większymi o czyźnie oddanymi Właǳa, Prawo
przysługami kładę i to, że choć był na potężnie szy w państwie, zupełnie awnie okazywał
uległą służbę prawu. Bo któż by zechciał być nieposłuszny, wiǳąc, iż sam król słucha?
Któż by dążył do przewrotów politycznych i społecznych w przekonaniu, że za mu e zbyt
podrzędne stanowisko, wieǳąc, że w myśl ustawy i król ma nałożony obowiązek po-
słuszeństwa i nie buntu e się przeciw niemu? Owszem, nawet do swoich przeciwników
w państwie odnosił się z takim uczuciem ak o ciec do ǳieci. Ła ał bowiem za błędy,
wyrażał cześć swą, ilekroć dokonali czego dobrego, śpieszył z pomocą, eśli się zdarzał
akiś przypadek, nie wiǳąc wroga w żadnym obywatelu; wszystkich pragnął chwalić, a za
zysk uważał ocalenie każdego, za stratę zaś poczytywał, eśli ktoś, choćby niewiele wart,
zginął. Jasne dla wszystkich było ego przekonanie, że o czyzna zawsze bęǳie szczęśliwa,
eśli obywatele spoko nie wytrwa ą przy prawach swoich⁵⁵⁰, a potężna bęǳie wtedy, kiedy
Hellenowie do dą do opamiętania się⁵⁵¹.

A dale znowu, eśli piękną est rzeczą, będąc Hellenem, miłość żywić dla Hellenów,
to któż zna innego woǳa, który by nie chciał za mować miasta, kiedy się spoǳiewa,
że się ono obróci w perzynę⁵⁵², albo uważał za klęskę zwycięstwo odniesione w wo nie
z Hellenami? On właśnie, otrzymawszy wiadomość, iż w bitwie pod Koryntem⁵⁵³ pole-
gło ośmiu Lacedemończyków, a nieprzy aciół blisko ǳiesięć tysięcy, nie okazał żadne
uciechy, lecz zawołał tylko: „Biada ci, Hellado, gdyż ci, co teraz polegli, mogliby, żywi,
pokonać w bo u wszystkich barbarzyńców”. Gdy mu korynty scy wygnańcy opowiadali,
że miasto chciałoby się poddać⁵⁵⁴, i podsuwali mu sposoby, akimi według ich naǳiei
mógł z całą pewnością wziąć mury, nie chciał szturmować, mówiąc, iż miasta helleń-

⁵⁴⁹wiódł wojsko w takim szyku, że mógł najlepiej sam sobie przychoǳić z pomocą— np. straż tylna mogła sko-
czyć na pomoc innym odǳiałom lub też natychmiast od nich pomoc otrzymać. Poszczególne roǳa e broni
(ciężkozbro na piechota, lekkozbro ni, konnica) mogły się bez trudności wspierać, co było zależne od porządku,
w akim maszerowały. [przypis tłumacza]

⁵⁵⁰jeśli obywatele spokojnie wytrwają przy prawach swoich — eśli obywatele nie będą próbowali zmienić istnie-
ącego ustro u politycznego i społecznego, lecz poddaǳą się bez szemrania ego prawom. [przypis tłumacza]

⁵⁵¹potężna bęǳie wtedy, kiedy Hellenowie dojdą do opamiętania się — eżeli Grecy zrozumie ą całą okropność
i ohydę bratobó czych wo en, zwrócą swó oręż i swą energię przeciw wspólnemu wrogowi całe Hellady i kul-
tury Zachodu, przeciw Persom. Wtedy tylko Sparta bęǳie mogła prowaǳić rodaków na bó , ako na barǳie
wo enne państwo. Z ednoczenia Grec i ednak dokonali dopiero zdobywcy macedońscy; Aleksander Wielki
urzeczywistnił marzenia Agesilaosa. [przypis tłumacza]

⁵⁵²zajmować miasta, kiedy się spoǳiewa, że się ono obróci w perzynę — gdyż nie zdoła wstrzymać swych wo sk,
by nie burzyły i nie podpalały. [przypis tłumacza]

⁵⁵³bitwa pod Koryntem — bitwa nad rzeką Nemea, mięǳy Koryntem a Sykionem, podczas gdy Agesilaos
wracał z Az i do Europy. Wiadomość o nie otrzymał Agesilaos w Amfipolis (w Trac i) od Derkilidasa ( r.).
[bitwa nad Nemeą była edną z na większych w historii bitew armii hoplitów, wo ska Spartan pokonały w nie
koalic ę Ateńczyków, Tebańczyków, Koryntu i Argos; w starciu wzięło uǳiał ogółem ok.  tys. hoplitów; red.
WL]. [przypis tłumacza]

⁵⁵⁴Gdy mu koryntyjscy wygnańcy opowiadali, że miasto chciałoby się poddać… — w wo nie korynckie ; zob.
rozǳ. II. [przypis tłumacza]
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skie należy doprowaǳać nie do upadku, ale do opamiętania się. „Jeżeli — mówił —
tych z nas, co błąǳą, zniszczymy, to trzeba się obawiać, że nie bęǳiemy mieli z kim
zwyciężać barbarzyńców”.

Prawda, że piękną est rzeczą być wrogiem Persom, i za dawne wyprawy⁵⁵⁵, pod ęte
na u arzmienie Hellady, i za teraźnie sze przymierza, które zawiera ą z tą stroną, z którą
spoǳiewa ą się barǳie zaszkoǳić helleńskie sprawie⁵⁵⁶, i za obdarowywanie tych, któ-
rzy, ich zdaniem, po otrzymaniu darów na więce złego Hellenom wyrząǳą, i za to, że
przyczynia ą się do zawierania takich poko ów, z których zapowiada się na przyszłość ak
na więce wo en bratobó czych⁵⁵⁷. To istotnie wszyscy wiǳą. Ale czy ktoś prócz Agesila-
osa starał się kiedyś o to, by akiś naród odpadł od Persa lub by ten naród, co odpadł, nie
zginął, lub czy ktoś troszczył się w ogóle o to, by i król perski miał dosyć do czynienia
u siebie i nie mógł sprawiać Hellenom kłopotów? A on, nawet mimo wo ny mięǳy o -
czystym miastem a Hellenami, nie spuścił z oka wspólnego dobra całe Hellady i wypłynął
z flotą w tym celu, by wedle sił swych wyrząǳać szkody barbarzyńcy⁵⁵⁸.

VIII. Warto zaprawdę nie pominąć milczeniem także ego uprze mości. Mimo że Król
cieszył się czcią, oǳnaczał potęgą, a prócz tego piastował godność królewską, i to taką, na
którą nie czyhano, lecz którą miłowano, pychy u niego nikt nie wiǳiał, a pełne tkliwości
i szacunku przywiązanie do przy aciół mógł każdy zauważyć, choćby się nie barǳo natężał.
Z na większą przy emnością brał uǳiał w żartobliwych rozmowach, ale także i poważnie
rozprawiał z przy aciółmi o ich potrzebach. ǲięki temu, że był zawsze pełen naǳiei,
otuchy i pogody, wielu starało się zbliżyć do niego, nie w tym celu edynie, aby coś
uzyskać, lecz także, aby przy emnie ǳień przepęǳić. Choć sam wcale nie był zdolny do
przechwałek, nie sprawiało mu to przykrości słuchać takich, co się przechwalali, sąǳił
bowiem, że oni żadne szkody nie wyrząǳa ą, a obiecu ą, że będą ǳielnymi mężami.

Dale , nie należałoby pomĳać, ak w porę występowała ego szlachetna duma. Mia-
nowicie kiedy Pers, w towarzystwie Lacedemończyka Kalliasa⁵⁵⁹, przyniósł mu od króla
perskiego list w sprawie nawiązania stosunku gościnności i osobiste przy aźni, listu nie
przy ął, a posłańcowi kazał, by ozna mił królowi, że nie ma potrzeby emu osobiście posy-
łać listów. Jeśli się bowiem pokaże, że est przy acielem Lacedemonu i życzliwy Hellaǳie,
to on także i co do swo e osoby bęǳie mu przy acielem z całe duszy. „Jeśli zaś — mó-
wił — przekonam się o ego podstępnych zamiarach, niech nie spoǳiewa się we mnie
przy aciela, choćbym moc listów otrzymywał”. Ja więc i to pochwalam u Agesilaosa, że
zlekceważył przy aźń króla gwoli⁵⁶⁰ przypodobania się Hellenom, a i to także poǳiwiam
u niego, że zdaniem ego barǳie należałoby się troszczyć nie o tego, kto ma większe
skarby i więce poddanych, ale o tego, który i sam est lepszy, i nad lepszymi panu e.
A pochwalam i ową ego przezorność, że uważał za pożądane dla Hellady, by od króla
odpadło ak na więce satrapów; nie wpłynęły więc na niego ani dary, ani potęga króla⁵⁶¹
w tym stopniu, żeby miał zapragnąć we ścia z nim w stosunek przy acielski. Przeciwnie,
wystrzegał się, by nie stracić zaufania u tych, co chcieli odpaść od króla.

A któż by i takiemu eszcze postępowaniu mógł odmówić poǳiwu. Mianowicie Pers,
przekonany, że posiadłszy na większe skarby, wszystko zniewoli w moc swo ą, starał się
dlatego gromaǳić u siebie wszystko złoto z całego świata, wszystko srebro i wszelkie
na drogocennie sze przedmioty. On tymczasem, przeciwnie, urząǳił swó dom w ten

⁵⁵⁵dawne wyprawy — wo ny perskie. [przypis tłumacza]
⁵⁵⁶teraźniejsze przymierza, które zawierają z tą stroną, z którą spoǳiewają się barǳiej zaszkoǳić helleńskiej

sprawie — wo na koryncka, popieranie koalic i przeciw Sparcie, a potem Sparty przeciw reszcie Grec i w poko u
Antalkidasa; popieranie Teban i Epaminondasa. [przypis tłumacza]

⁵⁵⁷takich pokojów, z których zapowiada się na przyszłość jak najwięcej wojen bratobójczych — pokó Antalkidasa,
który w skutkach swych doprowaǳił do wo en Teban ze Spartanami i do nowego Związku Morskiego Aten.
Pokó z  r., po zwycięstwach Epaminondasa, do którego Sparta nie przystąpiła. [przypis tłumacza]

⁵⁵⁸wypłynął z flotą (…) by wedle sił swych wyrząǳać szkody barbarzyńcy — po bitwie pod Mantine ą; zob.
rozǳ. II. [przypis tłumacza]

⁵⁵⁹Kallias [Spartanin] — bliże nieznany; prawdopodobnie wysłano go, by prowaǳił układy poko owe, a gdy
wracał, dodano mu do towarzystwa Persa, który miał za zadanie pozyskać Agesilaosa dla króla perskiego. [przypis
tłumacza]

⁵⁶⁰gwoli (daw.) — dla, z powodu, w celu. [przypis edytorski]
⁵⁶¹by od króla odpadło jak najwięcej satrapów; nie wpłynęły więc na niego ani dary, ani potęga króla — od czasów

Agesilaosa aż do upadku państwa perskiego ciągłe bunty wstrząsały organizmem tego wielkiego mocarstwa,
które swe stanowisko i znaczenie mogło uż podtrzymywać tylko intrygami i ho nie sypanym złotem. [przypis
tłumacza]

 Wybór pism 



sposób, że niczego takiego nie potrzebował⁵⁶². Jeśli zaś ktoś temu nie dowierza, niech
popatrzy, aki dom mu starczył, niech zobaczy ego drzwi. Naprowaǳiłyby go bowiem
swym wyglądem na myśl, że to są eszcze te drzwi, które własnoręcznie wstawił Aristo-
demos⁵⁶³, syn Heraklesa, kiedy przybył do tego kra u⁵⁶⁴. Niech postara się zobaczyć we-
wnętrzne urząǳenie domu, niech zważy, ak on biesiadował w czasie uroczystości, niech
posłucha opowiadania, ak to córka ego echała do Amykla ⁵⁶⁵ na wozie zaopatrzonym
w półkoszki⁵⁶⁶, ak u zwykłego obywatela. Dlatego też, uzgodniwszy w ten sposób wydat-
ki z dochodami, nigdy nie znalazł się w położeniu przynagla ącym do niesprawiedliwego
postępowania dla pienięǳy. Wprawǳie uchoǳi za rzecz chlubną zyskiwać od nieprzy-
aciół niezdobyte twierǳe, ale a za znacznie chlubnie sze uważam to, że sobie taką duszę
ukształcił, niezdobytą i dla ma ątku, i dla rozkoszy, i dla strachu.

IX. Dale opowiem, ak to on swoim trybem życia stanowił wprost przeciwieństwo do Właǳa, Przywódca
pychy Persa. Ten bowiem przede wszystkim uważał za odpowiednie dla swego ma estatu
rzadko pokazywać się na widok publiczny, Agesilaos natomiast naǳwycza chętnie uka-
zywał się oczom luǳi, przekonany, iż skrywanie się takie przystoi występkowi, gdy tym-
czasem życiu szuka ącemu cnoty światło dnia chlubę tylko przynosi. Następnie, tamten
uważał, że wzgląd na ego ma estat każe utrudniać dostęp do niego, a ten z przy emnością
dozwalał każdemu dostępu do swe osoby. Tamten rozkoszował się przewlekaniem spraw
czeka ących na załatwienie, ten znowu na więce się cieszył, ilekroć mógł kogoś barǳo
prędko odesłać z tym, że sprawa uż załatwiona.

Warto też zastanowić się i nad tym, o ile łatwie i wygodnie mógł Agesilaos zaspa-
ka ać swe potrzeby. Dla Persa ziemię całą schoǳą w poszukiwaniu przy emnych napo-
ów, niezliczeni luǳie wysila ą się na sztuczne przyrząǳanie smacznych potraw. A uż
co wyprawia ą, aby mu umożliwić sen, tego wszystkiego nawet nie można by wymienić.
Tymczasem Agesilaos ǳięki swe pracowitości pił ochotnie, co było pod ręką, i adł ze
smakiem, co się nadarzyło, a każde mie sce wystarczało mu, by mógł zasnąć przy em-
nie. I nie tylko cieszył się z tego, że żył tym trybem, ale uż sama myśl, iż obraca się
wśród tylu przy emności, sprawiała mu radość, gdy tymczasem barbarzyńca musi ściągać
z krańców świata przedmioty ma ące zadowolić ego potrzeby, eżeli chce pęǳić znośny
żywot. Przy emność też sprawiała mu świadomość, że potrafi zastosować się do każde
pory roku, aką zsyła ą bogowie, bez żadne dla siebie uciążliwości, podczas gdy tamten
ucieka przed skwarem, ucieka przed mrozem⁵⁶⁷, naśladu ąc, z braku hartu ducha, żywot
nie mężów ǳielnych, ale na słabszych zwierząt.

A nie estże to znowu ob awem pięknego, szlachetnego sposobu myślenia, że on sam
zdobił swó dom męskimi czynami i nabytkami, żywiąc przy tym wielką sforę psów my-
śliwskich i stadninę koni bo owych, natomiast siostrę swą, Kyniskę, namówił do hodo-
wania koni wyścigowych; gdy ona zwyciężyła na wyścigach rydwanami⁵⁶⁸, wykazał w ten
sposób, że wyhodowanie takiego zwierzęcia est dowodem nie męskie ǳielności, ale bo-
gactwa⁵⁶⁹. Z pewnością wtedy doszedł do tego szlachetnego przekonania, że zwycięstwem
na rydwanie w niczym nie wywyższyłby swego imienia ponad imiona zwykłych obywate-
li. Natomiast, posiada ąc na większą mięǳy wszystkimi miłość całego swego społeczeń-
stwa, zyskawszy sobie na większą ilość na lepszych przy aciół po całym świecie, góru ąc

⁵⁶²urząǳił swój dom w ten sposób, że niczego takiego nie potrzebował — według praw Likurga nie było wolno
przy budowie domu używać innych narzęǳi ak tylko siekiery i piły. Nie było tam więc ani eleganc i, ani
wygody. [przypis tłumacza]

⁵⁶³Aristodemos, syn Heraklesa — prao ciec spartańskich rodów królewskich [syn w znaczeniu przenośnym,
gdyż uważano go za prawnuka Heraklesa; red. WL]. [przypis tłumacza]

⁵⁶⁴Aristodemos (…) kiedy przybył do tego kraju — według innych podań Aristodemos zmarł w czasie przygo-
towań do wyprawy, Lakonię za ęli ego synowie. [przypis tłumacza]

⁵⁶⁵córka jego jechała do Amyklaj — na uroczystości Hiakintiów; zob. rozǳ. II. [przypis tłumacza]
⁵⁶⁶półkoszki — [tak] zwą u nas chłopi plecione z wikliny pudło podłużne, z przodu otwarte, które zakłada się

na wóz mięǳy drabiny. [przypis tłumacza]
⁵⁶⁷tamten ucieka przed skwarem, ucieka przed mrozem — królowie perscy posiadali rezydenc e letnią, zimową

i wiosenną. Zimę spęǳali w mieście Babilonie, nad Euatem dolnym, wiosnę w Suzie, na wschód od Babilonu,
lato w medy skim mieście Ekbatana, w górach, na północ od Suzy. [przypis tłumacza]

⁵⁶⁸zwyciężyła na wyścigach rydwanami — pierwsza kobieta, która brała uǳiał w olimpĳskich wyścigach. Po-
woził oczywiście woźnica. Jego pomnik spiżowy ustawiono w Olimpii obok pomnika wozu i „zwycięskie ”
właścicielki. [przypis tłumacza]

⁵⁶⁹wyhodowanie takiego zwierzęcia jest dowodem nie męskiej ǳielności, ale bogactwa — na hodowlę koni (zwłasz-
cza wyścigowych) mógł sobie w Grec i pozwolić tylko barǳo bogaty człowiek. [przypis tłumacza]
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nad o czyzną i towarzyszami wielkością wyświadczanych dobroǳie stw, a nad wrogami
wielkością zadawanych klęsk, istotnie mógłby odnieść zwycięstwo w zapasach na pięk-
nie szych⁵⁷⁰ i na wspanialszych i wznieść swe imię na na wyższy szczyt sławy za życia i po
śmierci.

X. Otóż a za to chwalę Agesilaosa. Bo sprawa wygląda tu całkiem inacze , niż na
przykład kiedy ktoś zna ǳie skarb, gdyż wtedy est bogatszym, ale nie lepszym gospoda-
rzem, lub kiedy zwycięży nieprzy aciół wskutek wybuchu wśród nich zarazy; wtedy ma
on lepsze szczęście, ale nie est lepszym woǳem. Tymczasem Agesilaos górował ǳięki
swe wytrwałości tam, gǳie była pora na trud, siłą tam, gǳie było współzawodnictwo
ǳielności, rozumem, gdy sprawa wymagała rady. Dlatego, zdaniem moim, można go
słusznie uważać za człowieka skończenie doskonałego. Jeżeli pięknym wynalazkiem dla
luǳi est sznur ciesielski i liniał do wskazania proste drogi czynu, to cnota Agesilaosa
pięknym est, ak sąǳę, wzorem⁵⁷¹ dla tych, co się chcą ćwiczyć w męskie cnocie. Bo
któż, naśladu ąc pobożnego, mógłby się stać bezbożnym, sprawiedliwego — niesprawie-
dliwym, lub skromnego — swawolnikiem, lub umiarkowanego — nieumiarkowanym?
Albowiem nie tak szczycił się tym, że był królem nad innymi, ak tym, że panował sam
nad sobą, ani nie tym, że wiódł obywateli na wroga, lecz że prowaǳił ich na drogę wszel-
kie cnoty.

Ale niech nikt nie myśli, iż to est pieśń żałobna, dlatego że chwali się go po śmier-
ci⁵⁷², est to racze mowa pochwalna. Po pierwsze bowiem opowiada się o nim teraz to, co
i za życia o nim opowiadano, a po drugie cóż mnie nada e się dla pieśni żałobne , ak życie
sławne i śmierć po pełni życia? Jestże natomiast coś godnie szego mowy pochwalne ak
na pięknie sze zwycięstwa i na cennie sze czyny? Słusznie można by go mienić szczęśli-
wym, gdyż od chłopięcego wieku płonąc gorącą żąǳą sławy, dostąpił e w takie mierze,
ak nikt ze współczesnych emu. Z natury barǳo ambitny, bez porażki przeszedł całe
życie od czasu, kiedy został królem. Gdy doszedł do ostatniego kresu luǳkiego wieku,
umarł, nie zasłużywszy na zarzut ani ze względu na tych, którym przewoǳił, ani tych,
z którymi wo ował.

XI. Chciałbym teraz treściwie raz eszcze prze ść ego zalety, by pochwała tym ła-
twie sza była do zapamiętania⁵⁷³.

Agesilaos oddawał cześć bogom nawet u nieprzy aciół, przekonany, że boskie pomo-
cy potrzeba nie mnie w kra u nieprzy acielskim, ak w przy acielskim. Nie dopuszczał się
nigdy gwałtu na tych, którzy się uciekali pod opiekę bogów, nawet na wrogach, uważa-
ąc za niedorzeczność zwać świętokradcami okrada ących świątynie, a pobożnymi mienić
tych, co szuka ących łaski odrywa ą od ołtarzy. Stałą ego piosenką było, że bogowie nie
mnie radu ą się zbożnymi czynami niż świętymi przybytkami. Nawet ilekroć spotykało
go powoǳenie, nie wynosił się myślą ponad luǳi, lecz poczuwał się do wǳięczności
wobec bogów. Gdy był pełen otuchy, więce składał ofiar, niż modłów zanosił w rozpacz-
liwym położeniu. Miał zwycza wyglądać pogodnie, gdy był w obawie, a pokornie, gdy
mu towarzyszyło szczęście.

Z przy aciół kochał na barǳie nie na potężnie szych, ale na przywiązańszych. Nie
czuł nienawiści do takiego, który bronił się przed krzywdą, lecz nienawiǳił takiego, po
którym się pokazało, że nie odwǳięcza się za dobroǳie stwa. Cieszył się na widok ubó-
stwa luǳi, co z brudne chęci zysku gotowi byli do wszystkiego, a starał się wzbogacić
sprawiedliwych; chciał bowiem doprowaǳić do tego, by spełnianie nakazów cnoty da-
wało większe korzyści. Miał zwycza przestawać z różnymi ludźmi, ale zażyłe stosunki

⁵⁷⁰w zapasach najpiękniejszych — na pięknie sze zapasy to współzawodnictwo w wyświadczaniu dobroǳie stw
o czyźnie i przy aciołom i zadawanie klęsk wrogom o czyzny. W takich zapasach starał się Agesilaos o pierwszą
nagrodę. [przypis tłumacza]

⁵⁷¹Jeżeli pięknym wynalazkiem dla luǳi jest sznur ciesielski… — podobnie ak sznur wyznacza dla cieśli linię
prostą, tak prawidło moralne (filozofia) wytyka prostą drogę życia. Żywy przykład lepszy niż nauczanie. Takim
żywym przykładem cnoty, wcieleniem nauk moralnych, est żywot Agesilaosa. Filozofia moralna nazwana tu
sznurem ciesielskim. [przypis tłumacza]

⁵⁷²nie myśli, iż to jest pieśń żałobna, dlatego że chwali się go po śmierci — nie est to aluz a do zwycza u pochleb-
nego wyrażania się o zmarłych (de mortuis nil, nisi bene [łac.: o zmarłych nic, tylko dobrze]), lecz uzasadnienie
twierǳenia autora (odnośnie do roǳa u literackiego tego utworu), że to nie mowa żałobna na śmierć króla,
lecz pochwała ego żywota. [przypis tłumacza]

⁵⁷³Chciałbym teraz treściwie raz jeszcze przejść jego zalety… — wielu uczonych odmawia Ksenofontowi autor-
stwa tego ustępu, sąǳąc, że rozǳiał X stanowi odpowiedni koniec pochwalne mowy. [przypis tłumacza]
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utrzymywał tylko z dobrymi. Słucha ąc nagany lub pochwały, za rzecz nie mnie ważną
uważał poznanie charakteru osób mówiących, ak tych, o których mówiono. Nie ganił
nigdy takich, co przy aciołom dali się wywieść w pole⁵⁷⁴, ale miał edynie pogardę dla
oszukanych przez nieprzy aciół. Uważał też za dowód mądrości oszukiwać niedowierza-
ących, ale mienił czynem bezbożnym zawieǳenie czy egoś zaufania.

Cieszyła go pochwała z ust takich luǳi, którzy byli gotowi ganić to, co im się nie
podobało, lecz obłudników wystrzegał się ak akie ś zasaǳki. Dale , oszczerców nie-
nawiǳił barǳie niż złoǳiei, uważa ąc stratę przy aciół za większą szkodę niż ubytek
mienia⁵⁷⁵. Zwycza nych obywateli przewinienia znosił pobłażliwie, lecz winy urzędników
osąǳał barǳo surowo, w przekonaniu, że tamci niewiele, a ci wiele złego przez to wy-
rząǳa ą. Właǳy zaś królewskie przystoi, zdaniem ego, nie szukanie wygodnego trybu
życia, lecz szlachetna dążność do cnoty.

Nie pozwolił na wystawienie swo ego posągu, choć wielu chciało go nim obdarzyć⁵⁷⁶,
ale nigdy nie przestał pracować nad pomnikami swe duszy, mniema ąc, że tamto to ǳie-
ło rzeźbiarzy, a to ego własne, że na tamto zdobywa ą się luǳie bogaci, a na to dobrzy.
Ma ątku używał w sposób nie tylko sprawiedliwy, ale i szlachetny; uważał, iż dla spra-
wiedliwego wystarczy nie ruszać cuǳe własności, a szlachetny musi eszcze dopomóc ze
swego. Zawsze był bogobo ny, wierząc, że ci, co szlachetnie ży ą, eszcze nie są błogosła-
wieni, a ci, co zginęli sławną śmiercią, uż są szczęśliwi. Za większe nieszczęście uważał
świadome zaniedbywanie dobrych uczynków niż nieświadome⁵⁷⁷. Żadne sławy nie pożą-
dał, o ile pracą swą usilną nie zdobył tego, co się składało na e istotę⁵⁷⁸. Należał do tych,
mym zdaniem, niewielu luǳi, którzy cnotę uważa ą nie za uciążliwy obowiązek, ale za
przy emność, przyna mnie pochwała cieszyła go barǳie niż zgarnianie zysków. ǲiel-
ność swą okazywał racze przezornością niż szukaniem niebezpieczeństw, przestrzeganie
nakazów mądrości było u niego barǳie widoczne w czynach niż w słowach.

Na łagodnie szy wobec przy aciół, był wobec wrogów na strasznie szy, wobec trudów
ak na mnie ustępliwy, z na większą ochotą ustępował przy aciołom, a zawsze zależało
mu więce na pięknych czynach niż na piękności ciała. W czasie powoǳenia umiał być
skromny, ale w niebezpieczeństwach potrafił być śmiały do zuchwalstwa. Uprze mość
towarzyską okazywał nie dowcipami, lecz swym zachowaniem się, a ego szlachetna du-
ma łączyła się nie z butą, lecz z rozsądkiem — przyna mnie garǳił pysznymi, a sam był
skromnie szy niż ci, co zachowywali miarę we wszystkim. Szczycił się bowiem niepozor-
nym swoim wyglądem, a wspaniałym wyglądem swego wo ska, ako też tym, że sam miał
barǳo małe potrzeby, a przy aciołom barǳo wielkie świadczył usługi.

Prócz tego wszystkiego był przeciwnikiem barǳo ciężkim, ale po zwycięstwie barǳo
łaskawym. Trudno go było wrogom oszukać, ale przy aciołom przekonać barǳo łatwo.
Zawsze starał się o zabezpieczenie stanowiska przy aciół, a o osłabienie nieprzy aciół.

Wielbili krewni ego tkliwe przywiązanie, zna omi ego gotowość do usług, niezna ącą
co to wymówka, wǳięczną ego pamięć ci, którzy mu oddali akąś przysługę; krzywǳe-
ni mienili go sprzymierzeńcem, a ci, co z nim razem narażali się na niebezpieczeństwa,
swoim, po bogach, zbawcą.

On edyny, zda e mi się, z luǳi udowodnił swym przykładem, że starze e się siła ciała,
ale nie starze e się siła ducha u szlachetnych mężów. Przyna mnie nie wyrzekł się dążenia
do wielkie i piękne sławy, choć ciało nie mogło dotrzymać sile ducha. Czy dlatego nie
wydawała się ego starość silnie sza od każde młodości? Któż był w sile wieku takim

⁵⁷⁴Nie ganił nigdy takich, co przyjaciołom dali się wywieść w pole — przeciętny Grek widocznie tak myślał.
Ksenofontowi przypomina się tu prawem kontrastu Menon, tak u emnie scharakteryzowany przez niego na
końcu II księgi Anabazy [przypis tłumacza]

⁵⁷⁵oszczerców nienawiǳił barǳiej niż złoǳiei, uważając stratę przyjaciół za większą szkodę niż ubytek mienia—
oszczerca doprowaǳa do utraty przy aciela, est więc większym szkodnikiem niż złoǳie , który sprowaǳa
edynie stratę materialną. [przypis tłumacza]

⁵⁷⁶Nie pozwolił na wystawienie swojego posągu, choć wielu chciało go nim obdarzyć — miasta greckie w Az i
chciały mu, ak opowiada Plutarch w żywocie Agesilaosa, stawiać posągi, ale on listownie dał im do poznania,
że sobie tego nie życzy. [przypis tłumacza]

⁵⁷⁷Za większe nieszczęście uważał świadome zaniedbywanie dobrych uczynków niż nieświadome — niezgodne ze
zdaniem Sokratesa, że wieǳa cnotą, a nikt dobrowolnie nie błąǳi, chyba że zdaniem autora zaniedbywać (nie
spełniać) dobrych uczynków to coś innego niż błąǳić (popełniać coś złego). [przypis tłumacza]

⁵⁷⁸Żadnej sławy nie pożądał, o ile pracą swą usilną nie zdobył tego, co się składało na jej istotę — tzn. nie pożądał
sławy niezasłużone . [przypis tłumacza]
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postrachem dla wrogów ak Agesilaos u schyłku na dłuższego wieku? Z czy ego zgonu
ucieszyli się nieprzy aciele więce niż ze zgonu Agesilaosa, choć umarł uż w sęǳiwe
starości? Któż potrafił wlać w sprzymierzeńców tyle otuchy, co Agesilaos, choć uż stał
u kresu żywota? Za akim młodym tęsknili mocnie przy aciele niż za zmarłym sęǳiwym
Agesilaosem?

Bezustannie był pożyteczny o czyźnie, i to tak doskonale pożyteczny, że i po śmier-
ci wspaniałe e oddawał usługi⁵⁷⁹, kiedy zstąpił do przybytku niewiǳialnego świata; po
całym świecie zdobył sobie pomniki swe cnoty, a królewskiego pogrzebu dostąpił w o -
czyste krainie⁵⁸⁰.

⁵⁷⁹i po śmierci wspaniałe jej oddawał usługi —skarby, które Agesilaos wiózł z Egiptu do Sparty, doszły do rąk
właǳy po ego śmierci. Przywieziono e do o czyzny razem ze zwłokami króla. [przypis tłumacza]

⁵⁸⁰królewskiego pogrzebu dostąpił w ojczystej krainie — król lacedemoński za życia nie ma właǳy tyrana i słucha
praw na równi ze zwykłymi Spartanami, ale po śmierci ma pogrzeb wspaniały i odbiera cześć ako półbóg (boha-
ter, którego czczą, ak np. Herakles, tro ańscy bohaterowie itd.); cześć bohaterów u Greków można porównać
z czcią świętych u ludów katolickich. [przypis tłumacza]
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Z CYROPEDII
.      

(I )

Trudną jest rzeczą dla luǳi panować nad ludźmi. Dowoǳą tego ciągłe zmiany ustrojów
państwowych, dowoǳi niestałość tronów królewskich i niepewność właǳy tyrańskiej. A prze-
cież Pers Cyrus zjednoczył niezliczone, różnojęzyczne szczepy w jeden karny i trwały orga-
nizm państwowy i potrafił rząǳić tymi wszystkimi ludami. To buǳi u Ksenofonta wielki
poǳiw dla tego człowieka. Dlatego starał się poznać ród i pochoǳenie Cyrusa, charakter
jego i wychowanie, i podaje wyniki swych badań w takiej szacie literackiej, na jaką mógł się
zdobyć.

Otóż ów Cyrus⁵⁸¹ miał być synem Kambyzesa⁵⁸², króla Persów⁵⁸³, ten zaś Kambyzes
był z rodu Perse dów, a Perse dowie wywoǳą swe imię od Perseusa⁵⁸⁴; ako matkę ego
zgodnie wymienia ą Mandane, córkę Astyagesa⁵⁸⁵, króla Medów. Jak eszcze ǳiś wieść
i pieśń u barbarzyńców⁵⁸⁶ głosi, był Cyrus barǳo piękne postaci, co się zaś tyczy zalet
duszy, barǳo luǳki, ochoczy do nauk i chciwy sławy tak, że dla pochwały znosił każdy
trud i wszelakiemu niebezpieczeństwu stawił czoło. Takimi więc, ak wspomina ą, zale-
tami ciała i duszy obdarzyła go natura; prócz tego wychował się według praw perskich.
Te prawa, ak się zda e, zaczyna ą staranie o wspólne dobro nie stąd, skąd w barǳo wielu
państwach ustawa poczyna okazywać swą troskę. Barǳo wielka bowiem ilość państw,
pozwoliwszy każdemu wychowywać swo e ǳieci, ak kto chce, a samym dorosłym żyć
takim trybem, ak chcą, mimo to rozkazu e im po tym wszystkim nie kraść i nie ra-
bować, nie wǳierać się gwałtem do domu, nie bić niesprawiedliwie, nie łamać wiary
małżeńskie , słuchać przełożonego i tym podobne. Jeżeli zaś ktoś popełni którąś z tych
zbrodni, nakłada się na takich karę. Natomiast perskie prawa uż z góry troszczą się o to,
aby obywatele zgoła nie byli takimi, żeby pożądali akiegoś nikczemnego lub hańbiącego
czynu⁵⁸⁷. Stara ą się zaś o to w następu ący sposób:

Ma ą oni tak zwany wolny rynek⁵⁸⁸, na którym wznosi się królewski zamek, ako też
inne rządowe budynki. Stamtąd to usunięto przekupni⁵⁸⁹ z ich towarami, ich krzykiem
i prostactwem na inne mie sce, aby ich wrzawa nie mieszała się z przyzwoitym zachowa-
niem się wykształconych. Jest zaś to mie sce dokoła budynków rządowych poǳielone na

⁵⁸¹Cyrus II Wielki, zw. też Starszym (ok. – p.n.e.) — król Pers i z dynastii Achemenidów; wystą-
pił przeciwko zwierzchnictwu Medów i pokonał ostatniego ich króla; podbił państwa Bliskiego Wschodu,
tworząc imperium obe mu ące tereny od Az i Mnie sze do Az i Centralne . Należy go odróżniać od ży ącego
w czasach Ksenofonta perskiego księcia Cyrusa Młodszego, który zbuntował się przeciw swemu bratu, królowi
Artakserksesowi II. [przypis edytorski]

⁵⁸²Kambyzes I (ok. – p.n.e.) — perski król Anszanu, krainy w zach. Iranie, o ciec króla Cyrusa II
Wielkiego. Należy go odróżniać od ego barǳie znanego wnuka Kambyzesa II, zdobywcy Egiptu. [przypis
edytorski]

⁵⁸³króla Persów — Pers a była wówczas królestwem lennym, podległym Medii. [przypis tłumacza]
⁵⁸⁴Persejdowie wywoǳą swe imię od Perseusza — do królewny argiwskie Danae, zamknięte w żelazne wieży,

zstąpił Zeus w postaci złotego deszczu. Danae powiła wnet syna, Perseusza, sławnego późnie zabó cę Meduzy.
Perseusz ożenił się z Andromedą, królewną etiopską (Etiopia to Nubia, na południe od Egiptu), zabiwszy
morskiego potwora, któremu ą roǳice za karę swych grzechów mieli oddać na pożarcie. Synem Perseusza
i Andromedy był Perses, prao ciec Persów. [greckie wy aśnienie mityczne; w rzeczywistości Kambyzes należał
do rodu wywoǳącego się od ego ǳiadka, władcy Anszanu, Teispesa, który wg legendy dynastyczne miał
być synem Achemenesa (Acha menesa); z kolei etymologia staroperskiego słowa Pārsa (Pers a, Pers) pozosta e
niepewna; red. WL]. [przypis tłumacza]

⁵⁸⁵Astyages — ostatni władca państwa Medów, panował – p.n.e‥ [przypis edytorski]
⁵⁸⁶barbarzyńca (z gr. bárbaros) — u staroż. Greków określenie nie-Greka, człowieka należącego do obce

kultury i posługu ącego się ęzykiem innym niż grecki; początkowo słowo to miało charakter neutralny, do-
piero późnie zaczęło oznaczać przedstawiciela niższe kultury, niecywilizowanego, prymitywnego i okrutnego.
[przypis edytorski]

⁵⁸⁷perskie prawa już z góry troszczą się o to, aby obywatele zgoła nie byli takimi, żeby pożądali jakiegoś nikczemnego
lub hańbiącego czynu — tak samo wyraża się Ksenofont o prawach Sparty (Konstytucja Lacedemończyków, rozǳ.
). [przypis tłumacza]

⁵⁸⁸wolny rynek — nie ma tam niczego, co by było niegodne wolnego człowieka. [przypis tłumacza]
⁵⁸⁹przekupień — człowiek za mu ący się drobnym handlem, np. na straganie; kupiec, sprzedawca. [przypis

edytorski]
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cztery części. Z tych edna est przeznaczona dla chłopców, druga dla młoǳieńców, inna
znowu dla dorosłych, a inna dla tych, którzy przekroczyli lata służby wo skowe . Każdy
z nich zna du e się na mie scu dla niego według prawa przeznaczonym, a to chłopcy i do-
rośli mężowie ze świtem, starcy zaś — wy ąwszy oznaczone dni, w których muszą być
obecni — kiedy komu się podoba. Młoǳieńcy śpią nawet naokoło budynków rządowych,
uzbro eni na kształt gimnetów⁵⁹⁰. Wy ątek stanowią żonaci; od tych nie wymaga się, o ile
to nie było zapowieǳiane, aby byli obecni na przeznaczonym dla siebie mie scu, ale też
nie est rzeczą stosowną często być nieobecnym. Nad każdą z tych części est dwunastu
przełożonych, na dwanaście bowiem szczepów są Persowie poǳieleni⁵⁹¹. A mianowicie
dla chłopców wybiera się przełożonych spośród starców, co do których panu e przeko-
nanie, że potrafią ak na korzystnie wpływać na ich rozwó , dla młoǳieńców zaś wybiera
się takich samych spośród do rzałych mężów. Nad do rzałymi znowu mężami są tacy,
którzy da ą swym charakterem ręko mię, że wpływać na nich będą w tym kierunku, aby
przede wszystkim wykonywali rozkazy i rozporząǳenia na wyższe właǳy. Wybiera się
także dla starców przełożonych, aby i ci wypełniali swe powinności.

Teraz opiszemy czynności każdemu wiekowi polecone, aby było barǳie widoczne,
akim sposobem stara ą się o to, żeby obywatele byli na lepsi.

Chłopcy więc, uczęszcza ący do szkół, uczą się ciągle sprawiedliwości⁵⁹² i słyszymy, że Sprawiedliwość
do tego zabiera ą się ak u nas do nauki czytania i pisania. Przełożeni zaś ich spęǳa ą więk-
szość dnia na rozstrzyganiu spraw mięǳy nimi. Bo zdarza ą się także mięǳy chłopcami,
podobnie ak mięǳy mężami, wza emne oskarżenia o kraǳież, rabunek, gwałt, oszustwo,
złorzeczenie, a oczywiście zapewne także i o akieś inne wykroczenia. Jeśli przekona ą się
o czy e ś winie, karzą przestępcę. Chłosta ą także i tego, o którym przekona ą się, że
oskarżał niesłusznie. Osąǳa ą też przewinienie, z powodu którego luǳie na więce edni
drugich nienawiǳą, a na mnie się procesu ą, to est niewǳięczność, i eżeli przekona ą
się, że ktoś mógł się odwǳięczyć, a nie odwǳięczył, to i takiego chłosta ą silnie. Sąǳą
bowiem, że niewǳięczni nie dba ą przede wszystkim o bogów, potem o roǳiców, o -
czyznę i przy aciół. Za niewǳięcznością właśnie w trop iǳie, ak się zda e, bezwstyd, bo
i ten toru e drogę do każdego występku.

Poza tym kształcą chłopców w skromności, a tę cnotę przyswa a ą sobie tym łatwie ,
że wiǳą całoǳienne skromne życie starszych. Uczą ich też słuchać przełożonych, przy
czym ogromnie korzystnie ǳiała przykład starszych, którzy okazu ą ślepe posłuszeństwo
swym przełożonym. Uczą także wstrzemięźliwości w eǳeniu i piciu; i tu nawyka ą tym
łatwie , że wiǳą, ak starsi nie wcześnie odchoǳą, by zaspokoić głód, aż ich puszczą
przełożeni, i że chłopcy eǳą nie u matki, lecz u nauczyciela, ale dopiero na znak dany
przez przełożonych. Przynoszą zaś ze sobą z domu ako pożywienie chleb, a ako przyprawę
rzeżuchę, do picia natomiast, na wypadek gdyby ktoś miał pragnienie, ǳban, aby czerpać
z rzeki. Oprócz tego uczą się także strzelać z łuku i rzucać oszczepem. Czynią to chłopcy do
szesnastego lub siedemnastego roku życia, potem przechoǳą do odǳiału młoǳieńców.

Ci znowu młoǳieńcy ży ą w następu ący sposób. Przez ǳiesięć lat, licząc od dnia,
kiedy skończyli wiek chłopięcy, śpią naokoło rządowych budynków, ak to przedtem po-
wieǳieliśmy, nie tylko celem strzeżenia miasta, lecz także dla obycza ności, zda e się
bowiem, iż ten wiek wymaga troskliwości na większe . Również i w ciągu dnia odda ą
się przełożonym do usług, eżeli potrzebu ą ich dla dobra państwa. W razie potrzeby po-
zosta ą wszyscy dokoła publicznych zabudowań. Jeżeli zaś król wychoǳi na polowanie, Polowanie
zabiera połowę straży, a w ciągu miesiąca czyni to wielokrotnie. Wychoǳący na obławę
muszą mieć łuki i oprócz kołczanu, krótką, zakrzywioną szablę w pochwie albo berdysz⁵⁹³,
nadto małą plecioną tarczę i dwa oszczepy, tak iż ednym ciska ą, drugim zaś, o ile za -
ǳie potrzeba, posługu ą się wręcz. Polowanie est obowiązkowe, a król, podobnie ak na
wo nie, est ich dowódcą i nie tylko sam polu e, lecz także stara się, aby i inni polowali;

⁵⁹⁰gimneci — lekkozbro na piechota grecka. Należą tu: kopĳnicy, rzuca ący oszczepem, łucznicy, procarze.
Uzbro enie stanowią oszczepy do rzucania, mała lekka tarcza, łuk i kołczan, szabla. [przypis tłumacza]

⁵⁹¹na dwanaście bowiem szczepów są Persowie poǳieleni — Herodot (I ) mówi tylko o  szczepach perskich.
[przypis tłumacza]

⁵⁹²Chłopcy więc, uczęszczający do szkół, uczą się ciągle sprawiedliwości — mowa tu o wychowaniu ǳieci zna-
komitsze szlachty, z które rekrutu ą się generałowie i namiestnicy. Ogół Persów nie odbierał takiego wycho-
wania. [przypis tłumacza]

⁵⁹³berdysz — topór bo owy. [przypis tłumacza]
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czynią to dlatego, gdyż według ich przekonania to za ęcie est edynym prawǳiwym ćwi-
czeniem się w rzemiośle wo ennym. Przyzwycza a bowiem rano wstawać, znosić zimno
i upał, i zaprawia do marszu i biegu; est także rzeczą konieczną strzelać z łuku do zwie-
rzyny i rzucać oszczepem, gǳiekolwiek się zdobycz nawinie. I hart ducha trzeba nieraz
okazać, eżeli akaś gruba zwierzyna za ǳie drogę. Wtedy, oczywiście, musi się ugoǳić
zbliża ącego się zwierza, mieć się zaś na baczności przed ego napadem. Toteż niełatwo
znaleźć taki przypadek wo enny, który by się nie mógł przydarzyć na polowaniu.

Wyrusza ąc na wyprawę, biorą ze sobą śniadanie, naturalnie obfitsze aniżeli chłopcy,
zresztą⁵⁹⁴ podobne akości. W czasie polowania nie spożywa ą rannego posiłku, eśliby
zaś zaszła potrzeba zabawić eszcze dłuże ze względu na zwierzynę, czy w ogóle chcieliby
przedłużyć polowanie, wtedy spożywa ą ten posiłek ako obiad⁵⁹⁵ i polu ą następnego dnia
aż do obiadu; oba te dni rachu ą za eden, gdyż spożyli pokarm ednego dnia. Postępu ą zaś
tak celem przyzwycza enia się, aby i w wo enne potrzebie mogli to czynić. Za przyprawę Jeǳenie
ma ą młoǳieńcy w tym wieku to, co upolu ą, w przeciwnym razie rzeżuchę. A eżeli ktoś
sąǳi, że eǳą bez przy emności, gdy tylko rzeżuchę ma ą do chleba, albo niechętnie pĳą,
gdy tylko woda za napó służy, niech pamięta, ak łaknącemu smaku e ęczmienny placek
i pszenny chleb i z aką przy emnością pĳe wodę ten, komu dokucza pragnienie.

Pozostałe odǳiały ćwiczą się ustawicznie w tym, czego nauczyły się w wieku chłopię-
cym, a zwłaszcza w strzelaniu z łuku, ako też w rzucaniu pociskami, i ciągle idą ze sobą
w zawody. Są także przez państwo ustanowione zapasy, na których wyznacza się nagrody.
Odǳiał posiada ący na więce zręcznych, walecznych i posłusznych cieszy się uznaniem
obywateli; ci odnoszą się z tego powodu z szacunkiem nie tylko do ich teraźnie szego
przełożonego, lecz także i do tego, który kierował ich wychowaniem, kiedy byli chłop-
cami. Urzędnicy państwowi posługu ą się tymi z młoǳieńców, co zostali, eżeli trzeba
czegoś pilnować albo tropić złoczyńców lub chwytać rozbó ników, w ogóle przy każdym
zadaniu wymaga ącym siły lub szybkości.

To więc wykonu ą młoǳieńcy. Skoro⁵⁹⁶ zaś przepęǳą w ten sposób ǳiesięć lat, prze-
choǳą do klasy do rzałych mężów. Dwaǳieścia pięć lat od czasu prze ścia przepęǳa ą
ci znowu w następu ący sposób. Z początku odda ą się, podobnie ak młoǳieńcy, do
usług urzędnikom państwowym, o ile za ǳie potrzeba wymaga ąca roztropności i siły
do rzałych luǳi. Jeżeli wypadnie wyruszyć dokądś w pole, to uż ci, co przeszli takie
wychowanie, nie wyrusza ą z łukiem i pociskami⁵⁹⁷, lecz z tak zwaną bronią do walki
wręcz, w pancerzu naokoło piersi i z małą tarczą w lewe ręce ( ak właśnie Persów malu-
ą⁵⁹⁸), a z krótkim mieczem lub krzywą szablą w prawe . Spośród nich wybiera się także
wszystkich urzędników, oprócz nauczycieli chłopców. Kiedy uż przepęǳili w ten sposób
dwaǳieścia pięć lat (mogliby wówczas liczyć więce niż pięćǳiesiąt lat życia), przechoǳą
do klasy tych, którzy są starcami, i tak się też nazywa ą.

Ci tedy⁵⁹⁹ starcy nie wyrusza ą uż w pole poza granice swego kra u, lecz pozosta ąc
w domu, rozsąǳa ą wszelkie sprawy publiczne i prywatne. Oni skazu ą też na karę śmierci
i wybiera ą wszystkich urzędników. Jeżeli któryś, czy to z młoǳieńców, czy z do rzałych
mężów, przekracza w czymś ustawy, donoszą o tym przełożeni danego odǳiału albo
ktokolwiek inny, eśli chce, starcy zaś po przesłuchaniu wyklucza ą takiego. Pozbawiony
czci, przepęǳa wykluczony resztę życia we wzgarǳie.

Celem aśnie szego przedstawienia państwowego ustro u Persów nieco dokładnie
prze dę, co powieǳiałem, albowiem ǳięki poprzednim wywodom mogę się streścić
w edne chwili. Persów ma być ogółem blisko sto dwaǳieścia tysięcy⁶⁰⁰, ale nikt z nich

⁵⁹⁴zresztą (daw.) — co do reszty, poza tym. [przypis edytorski]
⁵⁹⁵wtedy spożywają ten posiłek jako obiad — posiłek przeznaczony na śniadanie eǳą na obiad; obiad ten wypada

późno, podobnie ak i ǳiś w Anglii główny posiłek ǳienny spożywa się przed wieczorem; my nazwalibyśmy
to wieczerzą. [przypis tłumacza]

⁵⁹⁶skoro (daw.) — gdy tylko, kiedy. [przypis edytorski]
⁵⁹⁷ci, co przeszli takie wychowanie, nie wyruszają z łukiem i pociskami — szlachta, która odebrała wyże opisane

wychowanie, rusza w bó uzbro ona inacze ak gimneci; perscy lekkozbro ni rekrutu ą się nie ze szlachty.
[przypis tłumacza]

⁵⁹⁸jak właśnie Persów malują — Ksenofont ma pewnie na myśli obraz bitwy pod Maratonem, który Ateńczycy
oglądali w portyku zwanym Stoa Poikile (Portyk Malowany). [przypis tłumacza]

⁵⁹⁹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁶⁰⁰Persów ma być ogółem blisko sto dwaǳieścia tysięcy — w oryg.: δώδεκα μυριάδας; liczba ta est zdecydowanie

zbyt niska. [przypis edytorski]
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ustawowo nie est wykluczony od godności i urzędów; każdy Pers może posyłać swe
ǳieci do publiczne szkoły sprawiedliwości. Ci, którzy mogą obe ść się bez pracy zarob-
kowe ǳieci, gdyż stać ich samych na utrzymanie swych chłopców, posyła ą ich do szkoły.
Natomiast nie czynią tego ci, których na to nie stać. Tym, którzy przeszli wychowanie
w szkołach publicznych, wolno spęǳać młodość w odǳiałach młoǳieńczych, nie wol-
no zaś tym, którzy takiego wychowania nie odebrali. Ci znowu, którzy przepęǳili wiek
młoǳieńczy na przepisanych prawem ćwiczeniach, mogą przyłączyć się do gromady do-
rosłych, ako też piastować dosto eństwa i urzędy; nie wstępu e w grono dorosłych, kto
nie spęǳił młoǳieńczego wieku w odǳiałach młoǳieży. Każdy znowu, kto bez zarzutu
przepęǳił wiek męski, zalicza się potem do starców. Starcy więc dostępu ą swego stano-
wiska, przeszedłszy przez wszystkie zaszczytne stopnie praw i obowiązków. I takim est
ten ustró , ǳięki któremu ciągle się, według ich zdania, mogą doskonalić.

Także ǳiś eszcze zostało wiele dowodów ich wstrzemięźliwości w eǳeniu, które
przetrawia ą. Albowiem eszcze i teraz est u Persów nieprzyzwoitością pluć, wycierać nos,
mieć wzdęcie takie, by to zauważono; nieprzyzwoitością także est dać się zobaczyć, eśli się
śpieszy gǳieś na stronę lub odchoǳi w celu wypróżnienia pęcherza moczowego i temu
podobne. Mogli do tego doprowaǳić tylko wstrzemięźliwością w eǳeniu i mozolnym
trudem, skutkiem którego ciało chłonęło w siebie wilgoć, nie wyǳiela ąc e na zewnątrz.
To mieliśmy do powieǳenia o wszystkich Persach w ogóle. A teraz opowiemy ǳie e
Cyrusa, o którym pod ęliśmy naszą opowieść, a zaczniemy od wieku chłopięcego.
.    , 

(I ; IV –; )

Cyrus więc aż do dwunastu lat, albo nieco dłuże , wychowywał się w ten sposób, i wy-
różniał się mięǳy wszystkimi rówieśnikami i prędkim wyuczaniem się obowiązkowych
przedmiotów, i pięknym a męskim wykonaniem każde rzeczy. Właśnie wtedy Astyages
wezwał do siebie swo ą córkę wraz z e synem; chciał bowiem zobaczyć go, ponieważ
słyszał, że est piękny i dobry. Udała się więc Mandane sama do o ca i wzięła z sobą syna
swego Cyrusa. Skoro tylko przybyła i Cyrus zrozumiał, że Astyages to o ciec ego matki,
ako chłopak z natury uprze my, tkliwy i kocha ący, uściskał go, tak samo, akby go witał
dawny towarzysz lat ǳiecinnych i stary przy aciel, i z poǳiwem patrzył na ego przystro-
enie się: na podmalowane oczy⁶⁰¹, sztuczne włosy i szminkę wtartą w skórę⁶⁰², co właśnie
było zwycza em u Medów (wszystko to bowiem est medy skie, a także spodnie suknie
z purpury⁶⁰³ i kaany, łańcuchy na szyi i naramienniki naokoło rąk; u Persów zaś, w ich
o czyźnie, eszcze i ǳisia suknie są o wiele lichsze i skromnie szy sposób życia)); otóż
wiǳąc ozdoby ǳiadka, rzekł, spogląda ąc na niego:

— Mamo, ak pięknego mam ǳiadka!
Gdy go zaś matka zapytała, kto wyda e mu się ładnie szy: o ciec czy ten, Cyrus od-

powieǳiał natychmiast:
— O matko, mięǳy Persami stanowczo na pięknie szy est mó o ciec, mięǳy Meda-

mi ednak, o ile poznałem ich podczas drogi i na dworze, est bez wątpienia na pięknie szy
ten oto mó ǳiadek.

ǲiadek tedy, uścisnąwszy go nawza em, kazał włożyć na niego piękną szatę, obdarzył
go i przyozdobił łańcuchami i bransoletami, i ilekroć dokądś wy eżdżał, kazał mu echać
na koniu ze złotą uzdą, tak samo ak i on miał zwycza eźǳić. Ponieważ zaś Cyrus był

⁶⁰¹podmalowane oczy — w Grec i podmalowywały oczy głównie kobiety, by nadać twarzy żywszy wyraz. Uży-
wano do tego proszku z przypalonego minerału zwanego stimmi, po łacinie stibium (ruda [siarczek] antymonu,
po niemiecku Spiessglanzerz). Szminki z tego metalu używa ą w nowożytnych czasach Turczynki. [przypis tłu-
macza]

⁶⁰²szminkę wtartą w skórę — białą szminkę sporząǳano z bieli ołowiane (blajwajs), różową z morskie trawy
służące do wyrabiania tańsze purpury albo z rośliny z roǳiny szorstkolistnych zwane anchusa lub enchusa
(po polsku: farbownik lekarski, Anchusa tinctoria lub officinalis, rosnąca w krainach nad Morzem Śróǳiem-
nym i w Az i Mnie sze ; w Polsce rośnie zawleczona odmiana, Anchusa italica). Szminki te wyraźnie wymienia
Ksenofont w swym ǳiełku o gospodarstwie (rozǳ. X, ) w odniesieniu do stro enia się niewiast. [przypis
tłumacza]

⁶⁰³spodnie suknie z purpury — nie ako nasze koszule, po łacinie tuniki, po grecku chitony. [przypis tłumacza]
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chłopcem lubiącym to, co piękne, i ambitnym, cieszył się szatą i z wyraźną radością uczył
się eźǳić konno; u Persów bowiem z powodu trudności nie tylko chowania koni, lecz
także eżdżenia w kra u górzystym, est osobliwością nawet zobaczyć konia.

Pewnego razu adł Astyages obiad razem z córką i Cyrusem. Chcąc, by chłopiec adł Jeǳenie
ak na chętnie i mnie tęsknił za domem, kazał przed nim zastawić łakocie, różnego ro-
ǳa u polewki i potrawy. Cyrus, ak opowiada ą, odezwał się wtedy:

— ǲiadku, akież ty kłopoty masz z obiadem, eżeli musisz wyciągać ręce do tych
wszystkich miseczek i kosztować tych różnorodnych potraw.

— Co? — miał powieǳieć Astyages — czyż nie wyda e ci się ten obiad o wiele
pięknie szy aniżeli u Persów?

Cyrus miał mu na to odpowieǳieć:
— Nie, ǳiadku, lecz o wiele łatwie sza i prostsza est u nas droga do nasycenia się

aniżeli u was, nas bowiem prowaǳi do tego chleb i mięso, wy zaś śpieszycie wprawǳie
do tego samego celu co i my, lecz kołu ąc i po wielu manowcach nabłąkawszy się w górę
i na dół, z trudem przybywacie tam, dokąd myśmy dawno przyszli.

— Ależ, ǳiecko! — rzekł Astyages — barǳo chętnie błąkamy się po nich. A i ty
przy kosztowaniu poznasz, że są przy emne.

— Lecz wiǳę — powieǳiał Cyrus — że i ty, ǳiadku, brzyǳisz się tymi potrawami.
A Astyages, ak mówią, zapytał znowu:
— Z czegóż to wniosku esz, ǳiecko, że tak mówisz?
— Ponieważ wiǳę, że ilekroć dotkniesz chleba, nie obcierasz sobie niczym rąk, eżeli

zaś dotkniesz czegoś z tych potraw, natychmiast obcierasz sobie ręce ręcznikiem, ak ten,
co est zły, że mu od tego zbrukały się ręce⁶⁰⁴.

Na to Astyages:
— Jeżeli zatem tak myślisz, ǳiecko, to używa do syta przyna mnie mięsa, abyś wrócił

do domu ako silny młoǳian.
Równocześnie z tymi słowami kazał postawić przed nim wiele mięsa z ǳiczyzny i ze

swo skich zwierząt⁶⁰⁵. A Cyrus, gdy zobaczył tak wiele mięsiwa, miał powieǳieć:
— Czy istotnie, ǳiadku, da esz mi wszystko to mięso, abym z nim zrobił, co chcę?
— Tak, ǳiecko, na Zeusa⁶⁰⁶! — miał powieǳieć. — Da ę e tobie.
Wtedy, ak mówią, Cyrus nabrał mięsiwa i rozǳielił mięǳy służących ǳiadka, mó-

wiąc przy tym do każdego:
— Tobie to da ę, ponieważ chętnie uczysz mnie eźǳić konno; tobie zaś, ponieważ

dałeś mi oszczep i teraz mam go nareszcie⁶⁰⁷; tobie zaś, ponieważ dobrze obsługu esz
ǳiadka; a tobie, ponieważ szanu esz mo ą matkę.

To czynił, dopóki nie rozdał wszystkiego mięsiwa, akie wziął.
— A Sakasowi — miał powieǳieć Astyages — podczaszemu, którego na więce sza-

nu ę, nic nie da esz?
Sakas mianowicie był pięknym mężem i miał zaszczytny urząd przedstawiania tych,

którzy pragnęli z Astyagesem mówić, nie dopuszczać zaś takich, których przedstawić nie
wydawało mu się stosowne. Cyrus śmiało, ako chłopak nielękliwy, zapytał:

— Dlaczegóż to, ǳiadku, tak go cenisz?
Na to Astyages odpowieǳiał żartem:
— Czyż nie wiǳisz, ak pięknie i przyzwoicie sprawu e on urząd podczaszego?

⁶⁰⁴jeżeli zaś dotkniesz czegoś z tych potraw, natychmiast obcierasz sobie ręce ręcznikiem…— starożytni posługiwali
się przy eǳeniu rękami. Powalane ręce ocierano o ręcznik lub o chleb. Łyżki konieczne były edynie przy
czerpaniu z talerza potraw płynnych. [przypis tłumacza]

⁶⁰⁵ze swojskich zwierząt — t . ze zwierząt hodowlanych. [przypis edytorski]
⁶⁰⁶Zeus (mit. gr.) — na ważnie szy spośród bogów olimpĳskich; bóg nieba i ziemi, władał piorunami. [przypis

edytorski]
⁶⁰⁷dałeś mi oszczep i teraz mam go nareszcie — Cyrus wǳięczny est dworzaninowi za darowanie mu oszczepu,

którego od dawna był pragnął. Mowa tu o oszczepie używanym w eźǳie (paltón), służącym do pchnięcia i rzu-
tu, mnie szym niż włócznia ciężkozbro nego piechura. Taki oszczep dostawali dopiero młoǳieńcy. Chłopiec,
a więc i Cyrus dotychczas, miał tylko akontion, oszczep mały, służący edynie do rzutu, zaopatrzony w rze-
myk tak przymocowany do drzewca, że nadawał pociskowi rzuconemu ruch obrotowy (podobny do ruchu
kuli z gwintówki). Te akontia były używane do polowania, do walki w lekkozbro ne piechocie i do ćwiczeń
gimnastycznych. [przypis tłumacza]
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Podczaszowie tych królów⁶⁰⁸ sprawu ą swó urząd zgrabnie, nalewa ą czysto⁶⁰⁹, poda ą
czarę, trzyma ąc ą trzema palcami, i przystępu ą z pucharem do chcącego pić z te strony,
z które by mu było na łatwie wziąć.

— Rozkaż przecie, ǳiadku — miał on powieǳieć — niech Sakas i mnie da puchar,
ażebym, o ile potrafię, z ednał sobie twą łaskę przez zgrabne nalanie i podanie.

Astyages kazał dać mu. Cyrus więc wziął i istotnie wypłukał czarę z taką starannością,
ak to wiǳiał u Sakasa, a przybrawszy poważną minę, w piękne postawie, ku wielkiemu
rozweseleniu matki i Astyagesa, przyniósł puchar i podał go ǳiadkowi. A także sam
Cyrus, roześmiawszy się, przyskoczył do ǳiadka i cału ąc go, powieǳiał:

— Sakasie, przepadłeś, wyrugu ę cię z zaszczytnego urzędu; w ogóle bowiem nie tylko
pięknie od ciebie będę nalewał, lecz także nie będę wypĳał wina.

Podczaszowie królewscy mianowicie, da ąc czarę, czerpią z nie kubkiem i wylawszy
na lewą rękę, wypĳa ą, dlatego aby im się to na nic nie przydało, eżeliby wlali trucizny.
Następnie rzekł Astyages żartobliwie:

— Dlaczegóż to, Cyrusie, pod innym względem naśladu ąc Sakasa, nie chłeptałeś Wino, Pĳaństwo
wina?

— Ponieważ — odpowieǳiał — na Zeusa, bałem się, żeby w ǳbanie nie była do-
mieszana trucizna. Albowiem, gdy na swo e uroǳiny⁶¹⁰ gościłeś przy aciół, spostrzegłem
wyraźnie, że on wam nalewał trucizny.

— A po czym — spytał — poznałeś to, ǳiecko?
— Bo, na Zeusa, wiǳiałem, że byliście osłabieni na duchu i na ciele. Na pierw bo-

wiem sami czyniliście to, co nam, chłopcom, zakazu ecie czynić. Albowiem krzyczeli-
ście wszyscy naraz i nie rozumieliście zupełnie eden drugiego, śpiewaliście także barǳo
śmiesznie, a nie słucha ąc nawet śpiewa ącego, przysięgaliście, że śpiewa barǳo dobrze;
naprzód każdy z was chełpił się swo ą siłą, potem ednak, ilekroć wstawaliście, aby tańczyć,
nie tylko nie mogliście tańczyć do taktu, lecz nawet utrzymać się na nogach. Zapomnie-
liście zupełnie, ty, że esteś królem, inni, żeś władcą. Wtedy to istotnie po raz pierwszy
poznałem, że to, coście wtenczas wykonywali, to była wolność słowa; przyna mnie ani
chwili nie milczeliście⁶¹¹.

Na to Astyages zapytał:
— A twó o ciec, mo e ǳiecko, nie upĳa się, kiedy pĳe?
— Nie, na Zeusa — odrzekł.
— Ale aki odczuwa skutek?
— Przesta e mieć pragnienie, zresztą nie dozna e niczego złego. Nie ma bowiem,

myślę, ǳiadku, takiego Sakasa za podczaszego.
Wtedy rzekła matka:
— Ale dlaczegóż to, mo e ǳiecko, prowaǳisz taką wo nę z Sakasem?
Cyrus zaś miał odpowieǳieć:
— Ponieważ, na Zeusa, nienawiǳę go. Często bowiem, gdy pragnę przybiec do

ǳiadka, nie dopuszcza mnie ten niegoǳiwiec. Lecz błagam cię, ǳiadku, da mi trzy
dni właǳy nad nim.

Astyages zaś pytał:
— Jakżebyś wykonywał właǳę nad nim?
Cyrus odpowieǳiał:
— Stanąwszy, podobnie ak on, przy we ściu, rzekłbym, kiedy chciałby przy ść na

śniadanie, że eszcze nie można iść na śniadanie, gdyż król ma eszcze z kilkoma ważne
sprawy do załatwienia; następnie, kiedy by przyszedł na obiad, powieǳiałbym, że się
kąpie; eżeliby zaś barǳo napierał się eść, wtedy powieǳiałbym, że est u kobiet. Ażbym
go tak przez wstrzymywanie nadręczył, ak on mnie dręczy, nie dopuszcza ąc do ciebie.

⁶⁰⁸Podczaszowie tych królów sprawują swój urząd zgrabnie… — królów az atyckich, barbarzyńskich; także
Grecy cenili u podczaszych zgrabne nalewanie wina. [przypis tłumacza]

⁶⁰⁹nalewają czysto — tzn. nie rozlewa ąc. [przypis tłumacza]
⁶¹⁰na swoje uroǳiny — Persowie obchoǳili uroczyście swo e uroǳiny; uroǳiny króla święciło się w całym

państwie. [przypis tłumacza]
⁶¹¹poznałem, że to, coście wtenczas wykonywali, to była wolność słowa; przynajmniej ani chwili nie milczeliście —

Ksenofont pozwala tu sobie na drwiny ze swych demokratycznych współobywateli (Ateńczyków), którzy się
szczycili panu ącą u nich wolnością słowa. [przypis tłumacza]
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Tak on ich zabawiał przy obieǳie; za dnia⁶¹² zaś, gdy spostrzegł, że czy to ǳiadek, czy
brat matki czegoś potrzebu e, nie dał się żadnym sposobem nikomu innemu wyprzeǳić
w wykonaniu tego, gdyż z wielką radością spełniał każdą usługę, aką tylko mógł.

Gdy Mandane gotowała się⁶¹³ powrócić do swego męża, prosił ą Astyages, aby zo-
stawiła Cyrusa. Ona zaś odpowieǳiała, że wprawǳie we wszystkim chciałaby dogoǳić
o cu, uważa ednak za rzecz trudną zostawić chłopca wbrew ego woli. Wtedy to zwrócił
się Astyages do Cyrusa ze słowami:

— Mo e ǳiecko, eżeli zostaniesz u mnie, to przede wszystkim nie bęǳie ci Sakas
rozporząǳał co do przystępu do mnie, lecz ilekroć tylko zechcesz przy ść do mnie, bę-
ǳie ci wolno; a a nawet tym barǳie będę ci wǳięczny, im częście bęǳiesz do mnie
przychoǳił. Następnie, bęǳiesz mógł używać moich koni i innych, których tylko ze-
chcesz, a kiedy bęǳiesz odchoǳił, weźmiesz ze sobą, które bęǳiesz chciał. Co się tyczy
wstrzemięźliwości podczas obiadu, pó ǳiesz, aką zechcesz, drogą. Dale , daru ę ci zna -
du ące się teraz w zwierzyńcu⁶¹⁴ zwierzęta, a zgromaǳę eszcze inne różnego roǳa u, na
które, skoro tylko nauczysz się eźǳić konno, bęǳiesz polował, łukiem lub oszczepem,
ak dorośli mężowie. Dostarczę ci też chłopców na towarzyszów zabawy i spełnię każde
wyrażone mi życzenie.

Gdy Astyages to powieǳiał, zapytała matka Cyrusa, czy chce pozostać, czy ode ść.
On zaś nie namyślał się długo, lecz odpowieǳiał szybko, że chce pozostać. Na pytanie
matki: „Dlaczego?”, miał powieǳieć:

— W domu, matko, estem i uchoǳę mięǳy rówieśnikami za na lepszego, tak w rzu-
caniu oszczepami, ako też w strzelaniu z łuku, tuta zaś, wiem o tym, w eźǳie konne
sto ę niże od rówieśników; i to, wieǳ dobrze, matko, boli mnie barǳo. Jeżeli zostawisz
mnie tuta i nauczę się eźǳić konno, myślę, że znalazłszy się mięǳy Persami, łatwo prze-
wyższę owych ǳielnych piechurów, kiedy zaś przybędę do Medów, będę tuta próbował
pomagać ǳiadkowi w walce ako na lepszy mięǳy dobrymi eźdźcami.

Wtedy spytała matka:
— A akże, synu, bęǳiesz się tuta uczył sprawiedliwości⁶¹⁵, skoro tam są twoi na-

uczyciele?
Cyrus zaś miał odpowieǳieć:
— Ależ, matko, umiem ą dokładnie.
— Jakże to ty⁶¹⁶ posiadasz taką wieǳę? — rzekła Mandane.
— Gdyż — odpowieǳiał — nauczyciel ustanowił mnie sęǳią nad innymi, w prze- Sąd, Prawo, Sprawiedliwość

konaniu, że uż dokładnie rozumiem, co to sprawiedliwość. A dale , raz podczas edne
sprawy odebrałem chłostę za niesłuszny wyrok. Sprawa była taka: pewien rosły chło-
piec, który miał krótki chiton⁶¹⁷, ściągnął z małego chłopca ego długi chiton, a ubrał
go w swó ; w tamtego zaś szatę ubrał się sam. Ja więc, sąǳąc ich, rozstrzygnąłem, że dla
obu est lepie , iż każdy ma stosowną na wzrost swó suknię. Tymczasem nauczyciel wybił
mnie, powieǳiawszy, że gdybym był sęǳią tego, co stosowne, musiałbym był tak postą-
pić, ponieważ ednak miałem rozsąǳić, do którego z nich suknia należy, to trzeba było
(powieǳiał) rozważyć, akie posiadanie est sprawiedliwe: czy ma ą mieć ten, który ą
zabrał przemocą, czy też ma posiadać ten, który ą sobie kazał zrobić lub kupił. Ponieważ
więc, rzekł, to co prawne, est sprawiedliwe, nieprawne zaś est gwałtem, kazał, aby sęǳia
zawsze zgodnie z prawem wydawał wyrok. Tak ci więc, matko, po mu ę uż zupełnie, co
est sprawiedliwe; eżelibym zaś miał eszcze akieś braki, douczy mnie tuta ǳiadek.

⁶¹²przy obieǳie; za dnia zaś — ǳień przeciwstawiony obiadowi, gdyż główny posiłek spożywa się wieczorem.
[przypis tłumacza]

⁶¹³gotować się — tu: przygotowywać się. [przypis edytorski]
⁶¹⁴zwierzyniec — park, akich wiele było w Pers i. W ęzyku staroirańskim zwał się ogród (park) pairedaeza

(ogroǳenie). Wyraz ten dostał się do ęzyka greckiego i do europe skich ęzyków (po grecku paradejsos, po
niemiecku paradies). [przypis tłumacza]

⁶¹⁵jakże (…) bęǳiesz się tutaj uczył sprawiedliwości — sprawiedliwość est ednym z przedmiotów nauczania.
Uczeń ma np. rozstrzygnąć akiś spór; eśli wyda zły wyrok, ukarze go nauczyciel. [przypis tłumacza]

⁶¹⁶Jakże to ty… — „ty” z wyrazem powątpiewania i lekceważenia; taki mały chłopiec, skądże ta mądrość?
[przypis tłumacza]

⁶¹⁷chiton— spodnia szata płócienna, dla młodszych wełniana, na kształt koszuli, z otworami na szy ę i ramiona.
Jest to stró grecki. W wieku VI pod wpływem Jończyków z Az i używa się chitonów fałǳistych, z rękawami,
płóciennych i dla młoǳieży nieobcisłych. [przypis tłumacza]
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— Ależ, mo e ǳiecko — powieǳiała — nie to samo bywa uznawane ako spra-
wiedliwe u ǳiadka i u Persów. Ów bowiem zrobił się u Medów panem wszystkiego,
u Persów zaś równość uważa się za rzecz sprawiedliwą. Twó o ciec pierwszy, co naka- Prawo, Własność
zane, da e państwu, i co nakazane, bierze, miarą zaś dla niego nie est własna wola, lecz
prawo. Obyś więc nie zginął pod biczami, eśli powrócisz do domu, nauczywszy się tu-
ta zamiast królewskiego, tyrańskiego zwycza u⁶¹⁸, którego podstawą est mniemanie, że
należy mieć więce niż wszyscy.

— Ależ właśnie twó o ciec — rzekł Cyrus — est zdolnie szym, o matko, nauczycie-
lem posiadania racze mnie niż więce . Czy nie wiǳisz — rzekł — że także wszystkich
Medów nauczył posiadać mnie od niego? Bądź dobre myśli, gdyż twó o ciec ani nikogo
innego, ani mnie nie wypuści ze swe szkoły, nauczywszy go więce posiadać.

Takich więc wiele rzeczy mówił Cyrus. Na koniec matka od echała, a Cyrus tam
pozostał na dalsze wychowanie. Prędko zżył się z rówieśnikami, tak że był z nimi w przy-
aznych stosunkach, szybko też z ednał sobie ich o ców, odwieǳa ąc ich i okazu ąc awnie
swe przywiązanie do ich synów. Skutkiem tego ci, chcąc o coś prosić króla, kazali swym
synom prosić Cyrusa, ażeby im to wy ednał. Cyrus natomiast, z życzliwości dla luǳi
i z ambic i, uważał za swó święty obowiązek spełnić każdorazową prośbę chłopaków.
Astyages zaś wobec żadne prośby Cyrusa nie mógł zdobyć się na odmowę. Albowiem
kiedy zachorował, nie opuszczał go Cyrus ani na chwilę i bezustannie zalewał się łzami,
i asne było dla każdego, iż się nadmiernie obawia, by mu ǳiadek nie umarł. I w nocy,
ilekroć Astyages czegoś potrzebował, Cyrus pierwszy zawsze to zauważył i z gotowo-
ścią, w akie mu nikt nie nadążył, zeskakiwał z łoża i starał mu się usłużyć tym, czym
spoǳiewał się przynieść mu ulgę. Toteż zupełnie z ednał sobie Astyagesa.

Wreszcie o ciec Cyrusa, Kambyzes, wezwał go do powrotu, by dopełnił swych obo-
wiązków zgodnie z perskimi zwycza ami kra owymi. Wtedy Cyrus miał oświadczyć, że
chce wrócić, by o ciec nie miał powodu do gniewu, a społeczeństwo do nagany. I zdaniem
Astyagesa koniecznie należało go odesłać.

.   

(I ; , )

Oddaliwszy się po tym wszystkim, miał w Pers i eszcze eden rok przebywać w od-
ǳiale chłopców. Ci z początku żartowali sobie z niego, że przybywa z Medii, gǳie przy-
wykł do wygodnego życia. Wiǳąc ednak, że ze smakiem e i pĳe to samo, co i oni,
a w czasie uczt na uroczystościach racze doda e komuś ze swe części, niż każe sobie do-
kładać, a prócz tego dostrzega ąc ego wyższość nad rówieśnikami pod każdym względem,
zaczęli mu znowu ulegać i podporządkowywać się. Kiedy zaś, przeszedłszy przez to wy-
chowanie, wstąpił do odǳiału młoǳieńców, znowu mięǳy nimi uchoǳił za takiego, co
nie da się nikomu przewyższyć, tak w sumiennym spełnianiu obowiązków i wytrwałym
znoszeniu trudów, ak i w poszanowaniu starszych i w posłuszeństwie przełożonym.

Z biegiem lat Astyages w Medii umarł⁶¹⁹, a Kyaksares⁶²⁰, syn Astyagesa, wu Cy-
rusowy, ob ął panowanie nad Medami. Król asyry ski⁶²¹, który podbiwszy wszystkich

⁶¹⁸zamiast królewskiego, tyrańskiego zwyczaju — właǳa królewska est prawna, wola króla prawem nie est.
Ksenofont ma na myśli racze królestwo spartańskie aniżeli monarchię orientalną, chociaż za czasów młodości
Cyrusa (pierwsza połowa VI w.) nie było w Pers i absolutne monarchii i opis Ksenofonta w pewne mierze est
słuszny. Persowie, akkolwiek ulegali eszcze Medom, mieli zupełny samorząd wewnętrzny. [przypis tłumacza]

⁶¹⁹Astyages w Medii umarł — Ksenofont przekształca historię w celu moralno-wychowawczym. Astyages
nie umarł ako król Medii, lecz stracił właǳę w  r. przed Chr. na rzecz Cyrusa, który, ob ąwszy w  r.
tron w Pers i, podniósł bunt przeciwko ǳiadkowi; wo sko medy skie przeszło na stronę Cyrusa. Z Astyage-
sem obszedł się zwycięzca łaskawie; kazał mu mieszkać w Hyrkanii (kra nad Morzem Kaspĳskim). [przypis
tłumacza]

⁶²⁰Kyaksares — takie imię miał poprzednik Astyagesa, pogromca Asyrii [panował ok. – p.n.e.)]. [przy-
pis tłumacza]

⁶²¹Król asyryjski — anachronizm. Asyria uż od dawna nie istniała. Około  r. przed Chr. z ednoczyli się
przeciw nie namiestnik babiloński Nabopolassar, o ciec Nabuchodonozora, i król Medii Kyaksares (po persku
Hvakhshatra), a w parę lat późnie państwo asyry skie upadło doszczętnie. Kiedy w dwieście kilka lat potem
Ksenofont maszerował z wo skiem przez gruzy Niniwy, nikt nie umiał mu powieǳieć, że depce ruiny stolicy
Asyrii. [przypis tłumacza]
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Syry czyków, szczep barǳo wielki, i zhołdowawszy sobie króla Arabów, zmusił uż do
uległości Hyrkańczyków⁶²² i okrążył Baktrię⁶²³, niby oblężone miasto, sąǳił, że gdyby
osłabił Medów, z łatwością zapanu e nad wszystkimi sąsiadami; z pobliskich bowiem
ludów Medowie wydawali mu się na potężnie si.

Wysyła tedy do wszystkich swoich poddanych, a także do Krezusa⁶²⁴, króla Lidy czy-
ków⁶²⁵, do króla Kapadoc i⁶²⁶, do obu Frygii⁶²⁷ do Paflagończyków⁶²⁸, Indów⁶²⁹, Karów⁶³⁰
i mieszkańców Cylic i⁶³¹, uż to oczernia ąc Medów i Persów, uż to wskazu ąc na wielkość
tych silnych i połączonych w edno narodów, wzmacnia ących swą edność zawieraniem
wza emnych mięǳy sobą małżeństw; buǳą wprost obawę, że o ile ich ktoś wcześnie nie
osłabi, oni, idąc na każdy naród z osobna, podbĳą wszystkich.

Jedni więc, przekonani tymi wywodami, zawarli z nim przymierze, druǳy znowu
dali się namówić darami i pienięǳmi, bo i tego miał pod dostatkiem. Gdy zaś Kyaksares
dowieǳiał się o tym spisku i zbro eniu się połączonych przeciw niemu wrogów, nie tylko
sam natychmiast przygotował się, ak mógł, przeciw nim, lecz także wysłał do Persów, tak
do właǳ, ako też do panu ącego nad Persami Kambyzesa⁶³², męża swe siostry. Wysłał
także do Cyrusa z prośbą, by starał się przybyć ako dowódca, eśliby rząd perski przysłał
akichś żołnierzy. Już bowiem i Cyrus, ukończywszy ǳiesięć lat mięǳy młoǳieńcami,
był mięǳy dorosłymi mężami.

Gdy więc Cyrus zgoǳił się na to, wybiera ą go starcy zasiada ący w raǳie na woǳa
wo ska przeznaczonego na pomoc dla Medów. Pozwolili mu też dobrać sobie dwustu
ze szlachty, każdemu zaś z tych dwustu pozwolili wybrać sobie czterech, i to również
ze szlachty; było ich tedy tysiąc. Każdemu znowu z tego tysiąca polecili wybrać sobie
z ludu perskiego ǳiesięciu peltastów, ǳiesięciu procarzy i ǳiesięciu łuczników. I tak było
ǳiesięć tysięcy łuczników, ǳiesięć tysięcy peltastów, ǳiesięć tysięcy procarzy; oprócz
tych zna dowało się eszcze tysiąc. Tak wielkie więc wo sko dano Cyrusowi.

Skoro tylko został wybrany, zaczął swą czynność od bogów⁶³³. Dopiero złożywszy
z pomyślnym wynikiem ofiarę, wybrał owych dwustu, gdy zaś każdy z nich dobrał sobie
czterech, zgromaǳił ich razem i wtedy po raz pierwszy przemówił do nich:

⁶²²Hyrkania — staroż. kraina i satrapia w staroż. Pers i, położona na płd.-wsch. wybrzeżu Morza Kaspĳskiego
(staroż. Morza Hyrkańskiego). [przypis edytorski]

⁶²³Baktria — kraina medy ska, potem satrapia perska, nad górnym biegiem rzeki Oksus (ǳiś Amu-daria),
wpada ące do Jeziora Aralskiego. Ksenofont nie wyobraża sobie położenia geograficznego te krainy, odległe od
Asyrii około  mil geograficznych i przeǳielone od nie Medią. Zetknąć się z Baktrią mogliby Asyry czycy
dopiero po podbiciu Medii. [przypis tłumacza]

⁶²⁴Krezus — słynący z bogactwa ostatni król Lidii, pokonany przez Cyrusa Wielkiego w  p.n.e. [przypis
edytorski]

⁶²⁵do Krezusa, króla Lidyjczyków — po upadku Asyrii istniały na Wschoǳie cztery wielkie monarchie: egip-
ska, medy ska, chalde ska, czyli nowobabilońska, oraz lidy ska, w zachodnie części Az i Mnie sze (z na eźdź-
czym, ǳikim ludem Kimmerów walczą królowie Gyges,  r., Ardys,  r., Sadyattes. Syn ego Alyattes
(–) wypęǳił Kimmerów zupełnie i opanował przednią część Az i Mnie sze . W  r. wybuchła wo na
z Kyaksaresem medy skim. Bitwa z  ma a , nierozstrzygnięta, doprowaǳiła do uznania rzeki Halys ako
granicy mięǳy Lidią a Medią. Za syna Alyattesa, Krezusa, –, stoi Lidia u szczytu potęgi). [przypis
tłumacza]

⁶²⁶Kapadocja — na prawym brzegu Halys, należała w tym czasie do Medii. [przypis tłumacza]
⁶²⁷obu Frygii — Frygia Hellesponcka, czyli Mała (nad Propontydą), i Frygia Wielka (w głębi Az i Mnie sze ,

po lewe stronie rzeki Halys) od Alyattesa należą do Lidii, więc nie przy mu ą zagranicznych posłów. [przypis
tłumacza]

⁶²⁸Paflagonia — w północne Az i Mnie sze , nad Morzem Czarnym, po lewe stronie rzeki Halys. [przypis
tłumacza]

⁶²⁹Indowie (daw.) — mieszkańcy Indii. [przypis edytorski]
⁶³⁰Karia — południowo-zachodni brzeg Az i Mnie sze . [przypis tłumacza]
⁶³¹Cylicja — na południe od Kapadoc i; król Syennesis pośredniczył wraz z Nabuchodonozorem mięǳy Aly-

attesem a Kyaksaresem po bitwie  ma a ; Cylic a poddała się Cyrusowi i dlatego zachowała samoǳielność
i swych królów pod rządami Persów. [przypis tłumacza]

⁶³²tak do właǳ, jako też do panującego nad Persami Kambyzesa — Kyaksares prosił Kambyzesa, ako swego
szwagra, o poparcie prośby, z aką zwrócił się do właǳ państwowych perskich. Ksenofont wyobraża sobie, że
mięǳy królem perskim a właǳą państwową est ten sam stosunek co mięǳy królem spartańskim a eforami
i geruz ą (radą starszych). [przypis tłumacza]

⁶³³zaczął swą czynność od bogów — Ksenofont, który w Wyprawie Cyrusa ostentacy nie podkreśla swo ą bo-
gobo ność, przedstawia królewicza ako wzór pobożności. Współcześni Ksenofontowi oǳnacza ą się wielką,
choć bezduszną pobożnością, trącącą fanatyzmem, ak świadczy o tym proces Alkibiadesa i skazanie Sokratesa.
[przypis tłumacza]
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— Mili mężowie! Wybrałem sobie was nie dlatego, akobym ǳisia po raz pierwszy
was poznał, lecz ponieważ wiǳiałem, że wy od ǳieciństwa chętnie ćwiczycie się w tym,
co państwo uzna e za piękne, i wstrzymu ecie się zupełnie od tego, co uważa za haniebne.
Teraz chcę wam wy awić, dlaczego a sam chętnie ob ąłem ten urząd i was zwołałem. Ja Mądrość, Cnota, Bogactwo
mianowicie zrobiłem spostrzeżenie, że nasi przodkowie w niczym nie byli od nas gorsi:
przyna mnie i oni ćwiczyli się ustawicznie w tym, co uważa się za ǳieło cnoty. Jaką ed-
nak przy tych zaletach przysporzyli korzyść czy to społeczeństwu perskiemu, czy sobie
samym, tego zupełnie nie mogę dostrzec⁶³⁴. A przecież sąǳę, że luǳie nie ćwiczą się
w żadne cnocie po to, aby ci, którzy stali się cnotliwi, niczego nie mieli więce , niż ma ą
luǳie źli. Przeciwnie: ci, co wstrzymu ą się od chwilowych przy emności, nie czynią tego
po to, aby nigdy nie zaznać radości, ale przygotowu ą się w ten sposób, aby właśnie wsku-
tek te wstrzemięźliwości daleko więce cieszyć się w przyszłym czasie. I ci, którzy usiłu ą
stać się biegłymi mówcami, nie ćwiczą się w tym po to, aby bez ustanku dobrze mówić,
lecz spoǳiewa ą się przekonywać luǳi biegłością w mówieniu i przez to pozyskać wiele
bogactw. Ci znowu, którzy ćwiczą się w rzemiośle wo ennym, nie truǳą się w tym celu,
aby walczyć bez przerwy, lecz sąǳą, że stawszy się ǳielnymi w sprawach wo ennych,
przysporzą tak państwu, ako też sobie wiele bogactw, wiele szczęścia i znacznych za-
szczytów. Jeżeliby zaś niektórzy, natruǳiwszy się nad tym, dopuścili niebacznie do tego,
że z powodu starości stali się słabi, zanim osiągnęli z tego akąś korzyść, to zda e mi się,
że tacy doznali podobnego losu ak ten, co zapragnął stać się dobrym rolnikiem i dobrze
sie e, i dobrze saǳi, kiedy zaś trzeba to zebrać, pozwala, żeby plon niezebrany znowu
spadł na ziemię. I eżeliby taki szermierz⁶³⁵, który się wiele natruǳił i stał się godnym
zwycięstwa, przepęǳił życie, nie puszcza ąc się w zapasy, zda e mi się, że i takiemu słusz-
nie zarzucić można głupotę. Lecz my, mężowie, nie dopuśćmy do tego. Kiedy wiemy, że
od ǳieciństwa począwszy, ćwiczyliśmy się w pięknych i dobrych ǳiełach, wyruszmy na
nieprzy aciół, o których wiem dokładnie, iż są zbyt niedoświadczeni, by walczyć z nami.
Ci bowiem, którzy wprawǳie biegle strzela ą z łuku, rzuca ą oszczepami i eżdżą konno,
ale tam, gǳie trzeba znosić trudy, pozosta ą daleko w tyle, ci nie są eszcze ǳielnymi
wo ownikami, lecz tylko niedoświadczonymi w znoszeniu trudów. Tacy są w odniesieniu
do snu także i ci, którzy eżeli trzeba czuwać, upada ą pod brzemieniem bezsenności; tak-
że i ci nie zalicza ą się do ǳielnych wo owników, którzy są wprawǳie w tym wszystkim
biegli, ale za to niedoświadczeni, ak należy postępować ze sprzymierzeńcami i nieprzy-
aciółmi; i tacy widocznie są nieobeznani z na ważnie szymi przedmiotami wykształcenia
wo ennego. Wy zaś możecie przecież korzystać tak dobrze z nocy, ak inni z dnia, tru-
dy uważacie za przewodników, wskazu ących przy emność życia⁶³⁶, głodu używacie ako
przyprawy, picie wody znosicie łatwie niż lwy⁶³⁷, a na pięknie szy i do wo ny na sto-
sownie szy skarb złożyliście w głębi duszy, albowiem gdy was chwalą, cieszycie się tym
barǳie niż wszystkim innym⁶³⁸. Ci więc, którzy miłu ą pochwałę, muszą szukać do nie
sposobności. Dlatego z ochotą pode mu ecie wszelki trud i wszelkie niebezpieczeństwo.
Jeżelibym to o was mówił tylko, a myślał inacze , łuǳiłbym samego siebie. Albowiem
wina każdego niepowoǳenia waszego spadnie na mnie. Lecz zaprawdę, ufam memu do-
świadczeniu, wasze dla mnie przychylności i głupocie nieprzy aciół, że mnie nie zawiodą
te dobre naǳie e. Wyruszmy więc pełni otuchy, bo przecież daleki od nas est nawet
pozór, akobyśmy niesprawiedliwie pożądali cuǳego dobra. Teraz bowiem przychoǳą
wrogowie i rozpoczyna ą nieprzy acielskie kroki, przy aciele zaś woła ą nas na pomoc.

⁶³⁴Jaką jednak przy tych zaletach przysporzyli korzyść (…) tego zupełnie nie mogę dostrzec — mówca chce powie-
ǳieć, że cnota powinna w skutkach swych przynosić korzyść i że przodkom Persów, zresztą barǳo ǳielnym,
można zrobić zarzut, iż te prawdy nie zrozumieli. ǲisie si Persowie powinni to zrozumieć i zbierać akieś
owoce swych trudów, ponoszonych dla doskonalenia się w cnocie i rzemiośle wo ennym. Ksenofont, który est
utylitarystą i korzyść uważa za cel postępowania luǳkiego i cechę istotną cnoty (choć współczesna mu, również
utylitarystyczna epoka nie truǳiła się zbytnio pytaniem, czy pożytek chaǳa w parze z cnotą), wkłada w usta
Cyrusa swo e własne myśli. [przypis tłumacza]

⁶³⁵I jeżeliby taki szermierz… — Ksenofont każe tu swemu bohaterowi posługiwać się indukcy ną metodą
Sokratesa, mianowicie gromaǳeniem przykładów i wnioskowaniem z analogii. [przypis tłumacza]

⁶³⁶trudy uważacie za przewodników, wskazujących przyjemność życia — trud est poprzednikiem i warunkiem
odczuwania przy emności; tak np. temu, kto zmarzł, ciepło sprawia przy emność. [przypis tłumacza]

⁶³⁷picie wody znosicie łatwiej niż lwy — nie odczuwacie braku wina ni innych napo ów. [przypis tłumacza]
⁶³⁸skarb złożyliście w głębi duszy, albowiem gdy was chwalą, cieszycie się tym… — skarbem tym est gorąca chęć

sławy. [przypis tłumacza]
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Cóż więc sprawiedliwszego, ak bronić się, cóż pięknie szego, ak pomagać przy aciołom?
A zaprawdę i to, sąǳę, doda wam także odwagi, że wyruszam w pochód, nie zaniedbaw-
szy bogów⁶³⁹: często bowiem obcu ąc ze mną, wiecie, że nie tylko przy ważnych, lecz
także przy nieznacznych przedsięwzięciach zawsze zaczynałem z bogami.

Na koniec rzekł:
— Cóż eszcze trzeba powieǳieć? Wybierzcie sobie luǳi, weźcie z sobą, przygotu cie

inne rzeczy i idźcie na Medów. Ja zaś powrócę eszcze do o ca, a potem pó dę przodem,
chcę bowiem ak na pręǳe poznać położenie nieprzy aciół i załatwić to, co est potrzebne,
ażebym, z łaską bogów, mógł ak na pomyślnie walczyć.

Gdy oni to wykonywali, Cyrus, przybywszy do domu, pomodlił się do o czyste He-
stii⁶⁴⁰, o czystego Zeusa⁶⁴¹ i do innych bogów. Potem ruszył w pochód, a odprowaǳił
go o ciec. Powiada ą, że gdy byli poza domem, powstały błyskawice i grzmoty, głoszące
dla niego pomyślne wróżby. Po tych z awiskach od echał, nie zasięga ąc uż wróżby z lotu
i głosu ptaków, gdyż nikomu nie były ta ne znaki na większego bóstwa.

.      

(VI , –)

Naza utrz rano Cyrus składał ofiary⁶⁴², podczas gdy reszta wo ska, z adłszy śniada-
nie i złożywszy płynne ofiary⁶⁴³, zbroiła się w piękne chitony i pancerze i hełmy (a tego
wszystkiego było wiele). Zbroili także konie w naczółki i napierśniki; wierzchowce w na-
biodrki, a konie zaprzęgowe w pancerze na boki⁶⁴⁴, tak że całe wo sko błyszczało od spiżu
i świeciło purpurowymi szatami⁶⁴⁵.

Także czterodyszlowy wóz Abradatasa⁶⁴⁶ z ośmioma końmi był barǳo pięknie ozdo-
biony. Gdy zamierzał włożyć na siebie lniany pancerz⁶⁴⁷, aki u nich był w zwycza u, przy- Miłość, Rozstanie

⁶³⁹i to, sąǳę, doda wam także odwagi, że wyruszam w pochód, nie zaniedbawszy bogów — bieg myśli w mowie
Cyrusa est następu ący: Cyrus wzywa do osiągnięcia korzyści z perskie tężyzny bo owe , gdyż zaniedbanie się
w tym względnie, akiego dopuścili się przodkowie, est głupotą (tłumaczy więc, dlaczego chętnie pod ął się
dowóǳtwa: oto by naprawić błędy przodków…); doda e otuchy wo sku: ) podkreśla ąc wszelkie zalety bo owe
i moralne Persów w przeciwstawieniu do niedołęstwa wroga; ) powołu ąc się na to, że sprawiedliwość po ich
stronie (tak co do istoty rzeczy, ak i co do formy) i bogobo ność ego, ako woǳa, da ą ręko mię, że bogowie
będą życzliwi dla ich sprawy. [przypis tłumacza]

⁶⁴⁰Hestia — u Greków bogini ogniska domowego. Grek nada e obcym bóstwom nazwy swo e, gdyż identy-
fiku e swoich bogów z obcymi. Persowie czczą ogień i rozpala ą go na wysokich górach ku czci na wyższego
boga, więc Ksenofont ogień święty i światło zowie Hestią. [przypis tłumacza]

⁶⁴¹ojczysty Zeus — na wyższe bóstwo perskie, Ahuramazda (Ormuzd). [przypis tłumacza]
⁶⁴²Nazajutrz rano Cyrus składał ofiary — zwycza em lacedemońskim (greckim) przed bitwą składa się ofiary.

[przypis tłumacza]
⁶⁴³reszta wojska, zjadłszy śniadanie i złożywszy płynne ofiary — wóǳ złożył ofiarę krwawą; żołnierze przy śnia-

daniu wylali bogom libac ę ako ofiarę bezkrwawą. Do ofiar bezkrwawych należą pierwociny owoców, placki
z miodem, libac e z wina, miodu, mleka lub oliwy. [przypis tłumacza]

⁶⁴⁴Zbroili także konie w naczółki i napierśniki… — konie wierzchowe zabezpiecza się blachą na czole, na
piersiach i na biodrach, w ten sposób, że pancerz chroniący biodra konia stanowi równocześnie ochronę i dla
ud eźdźca. Boków wierzchowca nie kry e się pancerzem, gdyż zasłania ą e nogi eźdźca; byłby to zatem tylko
niepotrzebny ciężar. Natomiast koń zaprzęgowy dosta e pancerz także i na boki. Konie zaprzęga się do wozów
bo owych, o wysokim pudle, zaopatrzonych w kosy u dyszla, u osi kół i pod pudłem. [przypis tłumacza]

⁶⁴⁵całe wojsko błyszczało od spiżu i świeciło purpurowymi szatami — Ksenofont przenosi na Persów spartański
zwycza noszenia purpurowych chitonów pod pancerzem; chiton est widoczny, gdyż est dłuższy niż pancerz
(chroniący piersi i brzuch) i sięga do połowy uda. [przypis tłumacza]

⁶⁴⁶Abradatas — król Suzy czyków, z miasta Suza (na wschód od Babilonu, nad rzeką Choaspes [ob. Kar-
che]), które późnie było wiosenną rezydenc ą królów perskich; ǳiś Suz ana (okolica Suzy) zwie się Chuzistan.
W starożytności to kraina Elam. Miasto Suza, po asyry sku Susan, po hebra sku Szuszan („miasto lilii”) było
od  r. przed Chr. stolicą Pers i, zdobyte przez Teispesa, pierwszego historycznego króla perskiego z rodu
Achemenidów, praǳiada Cyrusa (Teispes, Cyrus I, Kambyzes I, Cyrus II). Więc znowu anachronizm, eśli się
mówi o Suz anie ako o niepodległe krainie. [przypis tłumacza]

⁶⁴⁷lniany pancerz — o płóciennych pancerzach czytamy uż u Homera (Iliada II  i ). Len na taką
tkaninę obrabiano w spec alny sposób ( ak filc); tkanina była barǳo gęsta i posiadała dużą siłę odporną. [przypis
tłumacza]
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niosła mu Panthe a⁶⁴⁸ złocisty⁶⁴⁹ pancerz, złocisty hełm, naramienniki i szerokie branso-
lety na przeguby u rąk, purpurowy, do nóg sięga ący chiton, fałǳisty u dołu, wreszcie
kitę hiacyntowego koloru. Kazała zrobić to bez wieǳy męża, wziąwszy miarę z ego zbroi.
On, u rzawszy to, zǳiwił się i zapytał Panthe ę:

— Chyba nie kazałaś, żono, zrobić mi zbroi za cenę swych kle notów?
— Nie, na Zeusa — rzekła Panthe a — zaiste, przyna mnie został mi na kosztownie -

szy. Ty bowiem, eżeli także oczom innych luǳi ukażesz się taki, aki mnie się wyda esz,
bęǳiesz dla mnie kle notem na pięknie szym.

Rzekłszy to, równocześnie włożyła na niego zbro ę, a łzy, chociaż usiłowała e ukryć,
spływały e po policzkach.

Gdy Abradatas, uż przedtem godny wiǳenia, przywǳiał na siebie tę zbro ę, wydawał
się na pięknie szy i na szlachetnie szy, zwłaszcza że i natura była dlań ho na. Po czym,
wziąwszy od woźnicy le ce⁶⁵⁰, zamierzał wstąpić na wóz. Wtenczas Panthe a, rozkazawszy
wszystkim obecnym oddalić się, rzekła:

— Jeżeli kiedyś, Abradatasie, któraś kobieta ceniła swego męża więce niż życie, to Honor, Hańba
sąǳę, że pozna esz, iż a również estem taka. Lecz po co mam o wszystkich szczegółach
mówić? Sąǳę, że czyny mo e są dla ciebie barǳie przekonywu ącymi dowodami niż
wypowieǳiane teraz słowa. A ednak, chociaż tak estem usposobiona względem ciebie,
przysięgam ci na mo ą i two ą miłość, że zaprawdę, wolałabym z tobą za ǳielność oǳna-
czonym wspólnie ze ść do grobu, aniżeli ako zhańbiona żyć ze zhańbionym. Tak barǳo
bowiem zarówno ciebie uzna ę za godnego na pięknie szego losu, ak i siebie. A także
i Cyrusowi, ak mniemam, esteśmy winni wielką wǳięczność, że mnie, gdy zostałam
po mana i wybrana dla niego⁶⁵¹, nie pragnął posiadać ani ako niewolnicy, ani ako wolne
ze zhańbionym imieniem, lecz zachował mnie dla ciebie akby żonę brata. Oprócz tego
przyrzekłam mu, gdy Araspas, który mnie pilnował, przeszedł na stronę nieprzy aciół,
że eśli mi pozwoli posłać do ciebie, przy ǳiesz do niego i bęǳiesz o wiele wiernie szy
i lepszy, aniżeli Araspas⁶⁵².

To powieǳiała. Abradatas zaś, ucieszony tymi słowami, dotknął e głowy i spo rzał
w niebo ze słowami modlitwy na ustach:

— Na większy Zeusie, da , abym się okazał mężem godnym Panthei i przy acielem
godnym Cyrusa, który nas uczcił.

Powieǳiawszy to, wstąpił na rydwan przez drzwiczki u wozu. Gdy wstąpił, a woźnica
e zamknął⁶⁵³, Panthe a, nie ma ąc innego sposobu okazania mu czułości, pocałowała wóz.
I uż wóz potoczył się naprzód, a ona skrycie postępowała za nim, aż Abradatas, obróciwszy
się i spostrzegłszy ą, rzekł:

— Bądź dobre myśli, Panthe o, bądź zdrowa i ode dź uż.

⁶⁴⁸Pantheja — małżonka Abradatasa, sprzymierzeńca asyry skiego, dostała się do niewoli Cyrusa po pogromie
Asyry czyków, podczas nieobecności męża w obozie. Wspaniałomyślność Cyrusa wobec branki tak ą u ęła, że
z wǳięczności wezwała męża, by się połączył z Cyrusem i wspierał go w wo nie przeciw Krezusowi, ciągnącemu
na pomoc Asyrii. Cyrus przy ął Abradatasa zaszczytnie i powierzył mu dowóǳtwo edne części wo ska. [przypis
tłumacza]

⁶⁴⁹złocisty — t . pozłacany. [przypis tłumacza]
⁶⁵⁰wziąwszy od woźnicy lejce — przed bitwą kieru e końmi woźnica, podczas bitwy sam wo ownik. Inacze

u Homera, który umieszcza na rydwanie dwóch bohaterów: eden walczy z nieprzy acielem, drugi ma pieczę
nad końmi. [przypis tłumacza]

⁶⁵¹gdy zostałam pojmana i wybrana dla niego — łupy i eńców rozǳiela się mięǳy wo owników. Przy rozǳiale
branka Panthe a przypadła Cyrusowi. Ksenofont ciągle podkreśla, że Cyrus nie est absolutnym panem, więc
nie est właścicielem zdobyczy wo enne , która stanowi wspólną własność wszystkich. [przypis tłumacza]

⁶⁵²przyrzekłammu, gdy Araspas, który mnie pilnował, przeszedł na stronę nieprzyjaciół…— Medowi Araspasowi
powierzył Cyrus opiekę nad Panthe ą. Ten, zakochawszy się w urocze brance, czuł się ogromnie nieszczęśliwy,
ako że zawiódł zaufanie swego przy aciela i władcy i obawiał się kary z ego strony. Wszyscy doraǳali mu, by
się usunął królowi z oczu. Cyrus, który nie żywił do niego urazy, wyzyskał sytuac ę w ten sposób, że polecił
Araspasowi zbiec, niby ze strachu, z wo ska perskiego, prze ść na stronę Krezusa i tam ǳiałać na korzyść Per-
sów, rozsiewa ąc fałszywe wieści i zasięga ąc wiadomości o nieprzy acielu. Plan udał się w zupełności, o ucieczce
i zdraǳie Araspasa nikt nie wątpił. Panthe a, która uważała się za powód tego wypadku, pocieszała Cyrusa,
oświadcza ąc, że eśli pozwoli e przesłać wezwanie do męża, zyska w nim wiernie szego i ǳielnie szego po-
mocnika niż zbiegły Araspas. Do tych słów czyni teraz Panthe a aluz ę. Przed tą bitwą właśnie Araspas wrócił,
ku zdumieniu wszystkich radośnie powitany przez Cyrusa, przyniósł ważne wiadomości i otrzymał dowóǳtwo
prawego skrzydła wo sk Cyrusowych. [przypis tłumacza]

⁶⁵³wstąpił na rydwan przez drzwiczki u wozu (…) a woźnica je zamknął — podczas bitwy Abradatas sam
kierować bęǳie końmi. [przypis tłumacza]
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Następnie eunuchowie⁶⁵⁴ i służące odprowaǳili ą pod ręce do karety, a położywszy
ą, osłonili oponą⁶⁵⁵. Luǳie zaś, chociaż piękny był widok Abradatasa i ego rydwanu,
nie mogli mu się przypatrywać wcześnie , aż gdy Panthe a odeszła.
.   

(VII )

Cyrus wraz ze swym otoczeniem, po spożyciu wieczornego posiłku i rozstawieniu
potrzebnych wart, ułożyli się do snu, a Krezus⁶⁵⁶ natychmiast razem z wo skiem rozpo-
czął ucieczkę w kierunku na Sardes; inne zaś ludy te nocy w powrotne droǳe do swe
o czyzny posunęły się, ak tylko mogły na dale ⁶⁵⁷. Kiedy ǳień nastał, wyruszył Cyrus
niezwłocznie do Sardes. Przybywszy pod mury miasta⁶⁵⁸, ustawił machiny⁶⁵⁹, ak gdyby
miał zamiar uderzyć na mur, i przygotował drabiny. Podczas te czynności kazał Chal-
de czykom⁶⁶⁰ i Persom następne nocy wedrzeć się do te części zamku w Sardes, która
wydawała mu się na barǳie stroma. Pokazał zaś im drogę pewien Pers, który był daw-
nie niewolnikiem u ednego z załogi zamkowe i dokładnie poznał był drogę z góry do
rzeki⁶⁶¹, i znowu do góry.

Gdy się stało awne, że zamek został wzięty, wszyscy Lidy czycy uciekli z murów⁶⁶²,
dokąd kto w mieście mógł. Cyrus zaś wkroczył o świcie do miasta i wydał rozkaz, aby

⁶⁵⁴eunuch — kastrat; w staroż. wykastrowanych mężczyzn i chłopców wykorzystywano ako strażników ha-
remu. [przypis edytorski]

⁶⁵⁵do karety, a położywszy ją, osłonili oponą — kareta ma budkę z zasłonami, które można zsuwać i rozsuwać
ak firanki. [opona (daw.): zasłona, ozdobna tkanina okrywa ąca coś; red. WL]. [przypis tłumacza]

⁶⁵⁶a Krezus natychmiast razem z wojskiem rozpoczął ucieczkę — gdy Media i Pers a stały się ednym pań-
stwem, zaniepokoili się sąsieǳi, Krezus, król Lidii, Nabonid, król Chaldei [t . państwa nowobabilońskiego],
i nawet egipski Amasis [Ahmose II]. Niebezpieczna była dla nich mocno zorganizowana monarchia pod kie-
rownictwem młodego, ambitnego króla. Siostrę Krezusa, Aryenis, poślubił był Astyages, więc Krezus mógł
myśleć o zemście za szwagra i o rozszerzeniu swego panowania na wschód od rzeki Halys. Zawarłszy przymie-
rze z Egiptem i Babilonią, rozpoczął na wiosnę  r. wo nę, wkracza ąc do Kapadoc i. Szybki w swych ruchach
Cyrus pobił Krezusa, a gdy ten cofnął się do Sardes, stolicy Lidii, w przekonaniu, że wo na odnowi się dopiero
z na bliższą wiosną, ruszył Cyrus za nim i wbrew ówczesnym zasadom strategicznym zdobył Sardes (w esieni
 r.). Pozostawało eszcze podbicie Babilonii, co wobec upadku Krezusa było tylko kwestią czasu. Ksenofont
przedstawia Krezusa ako sprzymierzeńca Asyrii, a Cyrusa eszcze ako królewicza; zob. ustęp  i . [przypis
tłumacza]

⁶⁵⁷inne zaś ludy tej nocy w powrotnej droǳe do swej ojczyzny posunęły się, jak tylko mogły najdalej — Ksenofont
wylicza mięǳy sprzymierzeńcami Krezusa Egipc an, Cypry czyków, Cylicy czyków, Frygĳczyków, Likaończy-
ków (Likaonia w południowo-wschodnie Az i Mnie sze na wschód od Frygii Wielkie ), Paflagończyków,
Arabów, Fenic an, Greków z Az i Mnie sze , Asyry czyków; na połączenie się z Babilończykami Krezus nie
czekał. Otóż każdy z tych ludów skierował się do swe o czyzny, np. Paflagonowie na północ, Cylicy czycy i Cy-
pry czycy na południe. Dale mieszka ące ludy opuszczały Krezusa, w miarę ak się zbliżały do swych sieǳib,
przed lub za Sardes. [przypis tłumacza]

⁶⁵⁸pod mury miasta — w mieście był zamek warowny, otoczony murem (por. Akropolis w Atenach, Akro-
korynt w Koryncie). Akropolis (wysoki zamek) lidy skiego króla wznosiła się na wysokie skale opodal rzeki
Paktolos, dominu ąc nad miastem rozciąga ącym się na równinie na zachód i na północ. [przypis tłumacza]

⁶⁵⁹ustawił machiny — u Greków (o asyry skie wo skowości nic nie wiemy [obecnie wiemy z płaskorzeźb, że
Asyry czycy podczas oblężeń używali drabin, budowali rampy oblężnicze oraz korzystali z krytych taranów na
kołach, niekiedy z postawionymi na nich wieżyczkami dla łuczników; red. WL]) machiny oblężnicze wchoǳą
w życie dopiero za czasów Ksenofonta, mianowicie popiera inżynierię wo skową i budowę machin Dioniz usz,
tyran Syrakuz. Ksenofont, mówiąc o machinach, głosi właściwie teorię, że wo sko powinno w nie być za-
opatrzone. Słusznie zauważono, że Cyropedia to pierwsze klasyczne ǳieło z zakresu teorii wo skowe . [przypis
tłumacza]

⁶⁶⁰Chaldejczycy — Chalde czykami nazywa Ksenofont nie mieszkańców Babilonii (krainy tak nazwane od
miasta Babilonu nad dolnym Euatem), lecz Chalibów, sąsiadów Armenii, osiadłych na południe od Morza
Czarnego [por. Anabaza V ]. Wykonać ten rozkaz ma ą Persowie i Chalde czycy, gdyż ako górale umie ą się
wspinać po stromych skałach gór. [przypis tłumacza]

⁶⁶¹do rzeki — est to rzeka Paktolos, wypływa z gór Tmolos (ǳiś Sarabat); płynie przez miasto, a wpada do
rzeki Hermos [ob. Gediz]; sławna ze złotego piasku, w który miała obfitować. [przypis tłumacza]

⁶⁶²uciekli z murów — z murów miasta, gdyż i miasto było otoczone murem. Gdy obrońcy murów spostrzegli,
że skała zamkowa za ęta, opuścili w popłochu swe stanowiska, których nie mogli utrzymać, gdyż nieprzy aciel
był uż w obrębie obwarowań mie skich. Cyrus zdobył więc zamek prawdopodobnie od strony południowo-
-wschodnie ; Ksenofont topograficznie wyraźnie sprawy nie przedstawia, ale wyobrażał sobie dokładnie, ak się
to stało, ponieważ znał miasto z wiǳenia. W Sardes przecie poznał się swego czasu z Cyrusem Młodszym.
[przypis tłumacza]
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nikt nie ruszał się ze swego stanowiska⁶⁶³. Krezus, zamknąwszy się w swym królewskim
pałacu⁶⁶⁴, głośno wzywał Cyrusa⁶⁶⁵. Cyrus zostawił go pod osłoną straży, a sam udał się
na za ęty zamek. Gdy spostrzegł, że Persowie strzegli zamku, ak należało, stanowiska zaś
Chalde czyków były opuszczone, gdyż zbiegli na dół⁶⁶⁶, aby rabować po domach, zwołał
natychmiast ich dowódców i kazał im ak na pręǳe zabrać się z wo ska.

— Nie mógłbym bowiem — rzekł — ścierpieć tego, żeby w moich oczach niepo-
słuszni odnosili większe korzyści. I wieǳcie dobrze — mówił dale — że zamierzałem
was, co wyruszyliście ze mną w pole, uczynić na szczęśliwszymi ze wszystkich Chalde -
czyków⁶⁶⁷; teraz zaś nie ǳiwcie się, eżeli podczas waszego ode ścia trafi się ktoś silnie szy
od was⁶⁶⁸.

Chalde czycy, usłyszawszy to, nastraszyli się i błagali, aby przestał się gniewać, i po-
wieǳieli, że oddaǳą całe zrabowane mienie. On zaś odrzekł, że tego nie potrzebu e.

— Lecz eżeli chcecie — rzekł — abym przestał się gniewać, odda cie wszystko, coście
wzięli tym, którzy pilnowali zamku. Kiedy bowiem inni żołnierze spostrzegą, że posłuszni
ma ą korzyść, wszystko u mnie bęǳie dobrze.

Chalde czycy więc uczynili tak, ak rozkazał Cyrus; i tak otrzymali posłuszni wie-
le różnorodnych skarbów. Cyrus zaś, rozłożywszy swoich obozem w te części miasta,
która wydawała mu się na dogodnie sza, kazał im zostać na swych stanowiskach i eść
śniadanie⁶⁶⁹.

Uskuteczniwszy to, polecił przyprowaǳić do siebie Krezusa. Gdy Krezus zobaczył
Cyrusa, rzekł:

— Bądź pozdrowion, panie, los bowiem od te chwili każe ci nosić to imię, a mnie
tak cię nazywać.

— I ty — rzekł — Krezusie, bądź pozdrowion, albowiem oba esteśmy ludźmi. Ale
— powieǳiał dale — Krezusie, czybyś nie zechciał uǳielić mi pewne rady?

— Chciałbym — odpowieǳiał — Cyrusie, coś dobrego dla ciebie wynaleźć; sąǳę
bowiem, że i dla mnie byłoby to dobre.

— Słucha tedy, Krezusie. Ponieważ wiǳę, że moi żołnierze przebyli wiele tru-
dów i niebezpieczeństw, a teraz są przekonani, iż ma ą na bogatsze po Babilonie miasto
w Az i⁶⁷⁰, przeto⁶⁷¹ uważam za rzecz słuszną, by żołnierze odnieśli akąś korzyść. Wiem
bowiem, że eżeli nie otrzyma ą żadnego plonu swoich trudów, nie będę mógł długo
utrzymać ich w posłuszeństwie. Otóż nie chcę im miasta wydać na łup, gdyż sąǳę z ed-
ne strony, że miasto zostałoby zniszczone, z drugie zaś, że (wiem to dobrze) z łupiestwa
będą mieli korzyść na gorsi⁶⁷².

⁶⁶³wydał rozkaz, aby nikt nie ruszał się ze swego stanowiska — rozkaz odnosi się także do wo sk, które za ęły
akropolę. [przypis tłumacza]

⁶⁶⁴w swym królewskim pałacu — w mieście, nie na akropoli. [przypis tłumacza]
⁶⁶⁵głośno wzywał Cyrusa — aby go wziął w obronę i nie dopuścił, by padł ofiarą rozwydrzonych zwycięstwem

żołnierzy. [przypis tłumacza]
⁶⁶⁶zbiegli na dół — zachodnim i północnym stokiem akropoli. [przypis tłumacza]
⁶⁶⁷uczynić najszczęśliwszymi ze wszystkich Chaldejczyków — t . tak ho nie was obdarzyć, byście z wszystkich

Chalde czyków byli na bogatsi. [przypis tłumacza]
⁶⁶⁸nie ǳiwcie się, jeżeli podczas waszego odejścia trafi się ktoś silniejszy od was — Cyrus umyślnie wyraża się

nie asno, by nabawić Chalde czyków tym większego strachu. Niech czu ą, że im grozi utrata zdobyczy, a może
i coś więce . [przypis tłumacza]

⁶⁶⁹kazał im zostać na swych stanowiskach i jeść śniadanie — w ten sposób wykluczony rabunek i gwałty w zdo-
bytym mieście. [przypis tłumacza]

⁶⁷⁰najbogatsze po Babilonie miasto w Azji — Krezus stał się przysłowiowy z powodu swych bogactw. Królowie
lidy scy pierwsi bili monetę; przed nimi nikt na Wschoǳie nie wpadł na pomysł, by kawałki drogiego kruszcu
oznaczyć stemplem urzędowym. Babilon uważa Ksenofont za miasto należące do króla asyry skiego. Od czasu
króla Nabuchodonozora był Babilon na większym i na wspanialszym miastem na ziemi. Miasto zdobiły pałace
i ogrody wiszące, uchoǳące za cud świata. Poǳiw buǳiły obwarowania miasta i kamienny most na Euacie.
Stolica Nabuchodonozora była ogniskiem kultury i handlu światowego. Za Ksenofonta znaczenie Babilonu,
podległego Persom, podupadło, Ksenofont Babilonu z wiǳenia nie znał. Za ego czasów na większymi miastami
w Europie były Syrakuzy i Ateny. [przypis tłumacza]

⁶⁷¹przeto (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁶⁷²Otóż nie chcę im miasta wydać na łup… — brzmi to trochę ǳiwacznie, że zwycięzca spoǳiewa się życzli-

we rady od zwyciężonego. Motyw ten wzięty z Herodota, u którego psychologicznie lepie est uzasadniony;
ton mięǳy Krezusem a Cyrusem z wolna sta e się ciepły i szczery. Ksenofont przerabia Herodota dla celów
pedagogiczno-moralnych. Według Herodota Cyrus kazał spalić Krezusa na stosie, nie wiadomo, czy w ofierze
akiemuś bóstwu, czy dla przekonania się, czy nieszczęśliwemu eńcowi, wielbicielowi Apollina, bóg przy ǳie
z pomocą. Krezus na stosie zawołał trzykrotnie „Solonie”, a na nalegania ciekawych Persów wytłumaczył ów
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Krezus, usłyszawszy to, rzekł:
— Pozwól mi więc ozna mić Lidy czykom, których sobie wybiorę, że wy ednałem

u ciebie zakaz rabowania i że nie pozwolisz też uprowaǳać ǳieci i kobiet, a to na mo-
e przyrzeczenie, iż Lidy czycy dobrowolnie wydaǳą wszystko, co tylko est pięknego
i cennego w Sardes. Wiem mianowicie, że kiedy to usłyszą, poznoszą ci wszystkie kosz-
towności, akie tylko tuta posiada mąż i niewiasta; a mimo to za rok bęǳiesz miał to
miasto pełne wszelkich dóbr, tak samo ak ǳiś. Jeżelibyś zaś wydał e na łup, to zostaną ci
poniszczone ǳieła sztuki, które, ak luǳie powiada ą, są źródłem piękna. A wolno ci też
bęǳie, gdy zobaczysz, co poznoszono, powziąć eszcze zamiar co do rabunku. Na pierw
zaś — dodał — poślĳ po mo e skarby, a two a straż otrzyma e od mo e straży⁶⁷³.

Wszystko to zgoǳił się Cyrus tak uczynić, ak powieǳiał Krezus.
— To zaś mi dokładnie powieǳ, Krezusie — rzekł — ak ci wypadło z wyrocznią

w Delfach⁶⁷⁴, bo przecież powiada ą, że wielce czciłeś Apollina⁶⁷⁵ i we wszystkich czyn-
nościach słuchałeś ego woli.

— Chciałbym, Cyrusie — odpowieǳiał — aby tak się było stało; udałem się ednak
do Apollina, czyniąc zaraz z początku wszystko na opak.

— Jak to? — rzekł Cyrus. — Wytłumacz mi to, mówisz bowiem barǳo zagadkowo.
— Na pierw — odpowieǳiał — nie dbałem o to, by pytać boga tylko w potrzebie,

lecz wystawiłem go na próbę, czy potrafi powieǳieć prawdę⁶⁷⁶. W tym zaś wypadku —
mówił dale — nie tylko bóg, lecz także zacni i dobrzy luǳie, skoro pozna ą, że im się nie
dowierza, nie lubią niedowierza ących. Gdy ednak powieǳiał, że czyniłem rzecz barǳo
głupią⁶⁷⁷, tedy chociaż byłem barǳo daleko od Delf, posłałem tam w sprawie męskich Proroctwo

okrzyk tym, że teraz dopiero zrozumiał słuszność słów mędrca ateńskiego, Solona, który niegdyś, nieolśniony
ego bogactwami, nie chciał go uznać za na szczęśliwszego w świecie, gdyż przed śmiercią nikogo nie można
nazwać szczęśliwym. Wtedy Cyrus, rozważa ąc zmienność losu luǳkiego i ma ąc na uwaǳe, że sam est także
tylko człowiekiem (Ksenofont powtarza to zdanie: oba esteśmy ludźmi), kazał stos ugasić, co ednak udało się
dopiero skutkiem ulewnego deszczu, który dla ratowania swego ulubieńca zesłał Apollo. Gdy Krezus wy aśnił,
że występował przeciw Persom na skutek wyroczni Apollina delfickiego, Cyrus okazu e nieszczęsnemu królowi
cześć i szacunek, a z wolna doszło do tego, że Krezus uǳielał życzliwych rad Cyrusowi. [przypis tłumacza]

⁶⁷³Pozwól mi więc oznajmić Lidyjczykom… — u Herodota da e Krezus inną radę. Gdy sieǳiał obok Cyrusa
pełen ciche rezygnac i, zauważył, ak Persowie rabu ą miasto. Poprosiwszy więc Cyrusa o pozwolenie odezwania
się, zapytał go: „Co ten tłum luǳi robi z takim pośpiechem?” — „Plądru e twe miasto i twe skarby” —
odpowieǳiał król perski. — „Nie mo e, tylko two e” — odparł Lidy czyk. Na to Cyrus oddalił obecnych i spytał
Krezusa o radę, co począć. Ten poraǳił mu, aby przy pomocy przyboczne straży odebrać łupy żołnierzom,
z uzasadnieniem, że Zeusowi należy się ǳiesięcina. Nikt nie bęǳie mógł oprzeć się tak słusznemu żądaniu.
Cyrus zastosował się do te rady. U Ksenofonta wygląda to moralnie i praktycznie . [przypis tłumacza]

⁶⁷⁴jak ci wypadło z wyrocznią w Delfach — Cyrus u Herodota nie pyta Krezusa o wyrocznię delficką, choć
go musiały zaciekawić słowa króla lidy skiego, że to ona właśnie skłoniła go do wo ny; Herodot opowieǳiał to
uż poprzednio i nie chce się powtarzać. Ksenofont każe swo emu bohaterowi postawić takie pytanie, choć go
sytuac a nie wymaga. Cyrus uzasadnia pytanie powołaniem się na powszechną wieść, głoszącą Krezusa wielbi-
cielem delfickiego Apollina. Widocznie Ksenofont chce przeciwstawić Herodotowi historię barǳie budu ącą
i brzmiącą barǳie autentycznie, opowiada bowiem sam Krezus, a nie bezimienna wieść czy akaś trzecia osoba.
[przypis tłumacza]

⁶⁷⁵Apollo (mit. gr.) — bóg słońca, sztuki, wróżbiarstwa i gwałtowne śmierci, przewodnik ǳiewięciu muz; do
ego sławne wyroczni w Delfach zwracali się o uǳielenie przepowiedni w ważnych dla siebie sprawach zarówno
władcy i wysłannicy państw, ak i prywatne osoby. [przypis edytorski]

⁶⁷⁶lecz wystawiłem go [boga] na próbę, czy potrafi powieǳieć prawdę — według Herodota chciał Krezus przed
rozpoczęciem wo ny z Cyrusem zbadać, która wyrocznia mówi prawdę. Rozesłał posłów do wielu mie sc słyn-
nych z obwieszczania woli bogów i w oznaczonym dniu kazał zadać pytanie: „Co król robi w te chwili?”.
Delficka wyrocznia odpowieǳiała: „Umiem zliczyć ziarna piasku, zmierzyć głębiny morza, rozumiem niemego
i słyszę milczącego, i rozpozna ę woń gotowanego w spiżu żółwia z baranim mięsem; pod nim spiż podścielo-
ny, i zaścielony na nim”. Gdy z tą zagadkową odpowieǳią wrócili posłowie, przekonał się król, że wyrocznia
delficka est na prawdomównie sza, bo w tym dniu właśnie w spiżowym kotle pod spiżową pokrywą gotował
posiekanego z baraniną żółwia. [przypis tłumacza]

⁶⁷⁷powieǳiał, że czyniłem rzecz barǳo głupią — u Ksenofonta żału e Krezus swego grzesznego postępku,
mówi, że czynność ta była głupia, ale bliże e nie wy aśnia. [przypis tłumacza]
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potomków⁶⁷⁸. Z początku Apollo nawet mi nie odpowieǳiał⁶⁷⁹. Gdy ednak, posyła ąc
wiele złotych i srebrnych darów⁶⁸⁰ i składa ąc barǳo wiele ofiar, prze ednałem go, ak
mi się wydawało, wówczas odpowieǳiał na mo e pytanie, co powinienem czynić, aby
mieć męskich potomków. Powieǳiał więc, że będę ich miał. I uroǳili mi się wprawǳie,
gdyż i pod tym względem nie zawiódł mnie, lecz ci, których otrzymałem, byli do nicze-
go. Jeden bowiem pozostał przez całe życie niemy⁶⁸¹, drugi zaś, znakomity pod każdym
względem, umarł w kwiecie wieku⁶⁸². Strapiony nieszczęściem z powodu synów, posyłam
znowu i zapytu ę boga, co mam czynić, aby resztę życia ak na szczęśliwie przepęǳić. On
zaś odpowieǳiał: „Sam siebie zna ąc, Krezusie, w szczęściu dokonasz żywota”⁶⁸³. Usły-
szawszy taką wyrocznię, ucieszyłem się, sąǳiłem bowiem, że da e mi szczęście z na ła-
twie szym poleceniem. Albowiem znać drugich est częściowo możliwe, częściowo nie,
siebie samego ednak, myślałem, zna każdy w ogóle człowiek. Więc przez akiś czas po-
tem, póki miałem spokó , nie czyniłem losom żadnych wyrzutów z powodu śmierci mego
syna. Gdy zaś dałem się namówić Asyry czykowi do walki z wami, popadłem w na więk-
sze niebezpieczeństwo; uratowałem się ednak, nie poniósłszy żadnego nieszczęścia. Ale
i z tego powodu nie obwiniam boga⁶⁸⁴. Albowiem kiedy poznałem, że nie estem zdolny
do walki z wami, odszedłem bezpiecznie z bogiem, a sam i moi luǳie⁶⁸⁵. Ostatnio zno-

⁶⁷⁸tedy chociaż byłem barǳo daleko od Delf, posłałem tam w sprawie męskich potomków — związek myśli est
następu ący: gdy przekonałem się, że Del są edyną wyrocznią godną zaufania, zwracałem się tam z pytaniami,
mimo że do innych wyroczni było mi bliże . Herodot nie wspomina o pytaniu Krezusa w sprawie potomstwa,
lecz mówi, że eszcze dwa razy posyłał do Delf: raz z pytaniem, czy zwycięży Persów, drugi raz, czy długo
bęǳie panował. Na pierwsze odpowieǳiała Pytia, że eśli przekroczy rzekę Halys, zniszczy wielkie państwo;
na drugie: niech ucieka nad Hermos i nie wstyǳi się tchórzostwa, kiedy nad Medami zapanu e muł. Obie
odpowieǳi wydawały się królowi pomyślne, spoǳiewał się wiecznych rządów swego rodu w Lidii, gdyż nigdy
nie może rząǳić Medami muł zamiast człowieka. Tymczasem mułem tym miał być Cyrus, syn Persa i medy skie
królewny, podobnie ak muł est mieszańcem osła i konia. Ksenofont także każe swo emu Krezusowi trzy razy
pytać się wyroczni, ale nie może umieszczać takich rzeczy, które by mogły rzucić akikolwiek cień na wyrocznię,
gdyż takie przedstawienie rzeczy nie odpowiadało ego celowi. [przypis tłumacza]

⁶⁷⁹Z początku Apollo nawet mi nie odpowieǳiał — dowód, że czuł się obrażony ową próbą i niedowierzaniem.
[przypis tłumacza]

⁶⁸⁰posyłając wiele złotych i srebrnych darów — po owe próbie, a przed spytaniem o wo nę z Cyrusem, posłał
Krezus do Delf: złotego lwa na postumencie ze  cegieł z drogiego kruszcu ( cegły złote,  z elektro-
nu [elektrum], t . stopu zawiera ącego prócz złota ,–, części srebra; w kopalniach złota na górze Tmolos
zna dowano tę mieszaninę w stanie naturalnym), eden ǳban złoty, eden srebrny, złotą i srebrną kropielnicę,
okrągłe srebrne koneweczki do wylewania płynnych ofiar, pas i naszy nik swe małżonki, trzyłokciowy złoty
posążek niewiasty (rzekomo wyraz wǳięczności króla dla piekarki, która go w ǳieciństwie uratowała przed
macochą, chcącą struć pasierba) i wiele innych. Herodot wylicza owe dary i opisu e na podstawie swych na-
ocznych spostrzeżeń, poda e mie sca, gǳie się za ego czasów zna du ą, i opowiada ciekawe szczegóły, np. że
na złote kaǳielnicy napis wskazu e Lacedemończyków ako ofiarodawców, ale że to est fałsz. Herodot zna
nazwisko fałszerza, ale nie chce go wy awić. [przypis tłumacza]

⁶⁸¹Jeden bowiem pozostał przez całe życie niemy — Herodot opowiada, że eden syn był głuchoniemy, a głos
oǳyskał ze strachu w dniu zdobycia Sardes, gdy zobaczył, że akiś Pers zamierzył się na o ca, by go zabić. Kseno-
font w przeciwstawieniu do Herodota akcentu e, że był całe życie głuchoniemy, a to dlatego, ponieważ sytuac ę
Krezusa podczas zdobycia Sardes i zachowanie się Persów malu e inacze niż Herodot, musi więc w dalszym
ciągu być konsekwentny. [przypis tłumacza]

⁶⁸²umarł w kwiecie wieku — tragiczny ten wypadek zdarzył się wkrótce po od eźǳie Solona z Lidii, przed
wo ną i ową próbą wyroczni (według Herodota). Syn Krezusa Athys padł podczas polowania na ǳika, ugo-
ǳony włócznią Adrestosa, który chybił zwierza. Adrestos był przybyszem z Frygii, przy ętym z łaski Krezusa,
i pragnął mu się za ego opiekę wywǳięczyć. Jemu powierzył król bezpieczeństwo syna, którego śmierć sny
mu przepowiadały, i właśnie ten, co go chronić obiecał, stał się przyczyną ego zguby. Na grobie królewicza
popełnił Adrestos samobó stwo. [przypis tłumacza]

⁶⁸³On zaś odpowieǳiał: „Sam siebie znając, Krezusie, w szczęściu dokonasz żywota” — pomysł Ksenofonta (u
Herodota tego nie czytamy); aluz a do napisu na świątyni w Delfach: „Pozna siebie samego”. (Jeżeli mięǳy
uroǳeniem syna a śmiercią minęło dwaǳieścia kilka lat, to znowu Krezus tak często do Delf nie posyłał, żeby
to aż zwracało powszechną uwagę i doszło do uszu Cyrusa). [przypis tłumacza]

⁶⁸⁴Ale i z tego powodu nie obwiniam boga — wyraźnie moralizu ąca poprawka przedstawienia Herodota: Krezus
czu e żal do boga delfickiego i posyła mu ka dany, którymi go w niewoli spętano, z pytaniem, czy goǳi się bogu
oszukiwać swych czcicieli. Na to Pytia oświadczyła, że wyrocznia powieǳiała prawdę, gdyż Krezus zniszczył
rzeczywiście wielkie państwo, mianowicie swo ą Lidię; na bogów skarżyć się nie ma powodu, bo przeznaczenie
kazało mu odpokutować zbrodnię przodka ego Gygesa, a Apollo odwlekał ego nieszczęścia, póki mógł, i dał
dowód swe łaski, deszczem ulewnym gasząc stos, na którym Krezus musiałby był spłonąć. [przypis tłumacza]

⁶⁸⁵kiedy poznałem, że nie jestem zdolny do walki z wami, odszedłem bezpiecznie z bogiem, ja sam i moi luǳie
— po walne bitwie Kyaksaresa i Cyrusa z Asyry czykami, gdy król asyry ski padł, a część Asyry czyków uciekła
z obozu, rozpoczął Krezus wraz z innymi odwrót. Gdy zna du ąca się w odwrocie armia spoczęła w nocy, wysłał
król lidy ski naprzód w powozie swą żonę, by w letnie nocy wygodnie odbywała podróż niż w skwarnym
dniu, a wnet sam podążył za nią z królem nadhellesponckie Frygii. ǲięki temu nie dosięgła go pogoń Cyrusa,
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wu rozpieszczony bogactwem, akie posiadam, i w dumę wzbity przez tych, którzy mnie
prosili, abym został dowódcą, dałem się skusić darom i pochlebstwom luǳi, którzy mi
mówili, że eżelibym chciał panować, wszyscy będą mi posłuszni i stanę się na większym
mężem — dmąc się więc w górę wskutek takich mów, zwłaszcza że wszyscy królowie
naokoło wybrali mnie na woǳa te wo ny, przy ąłem dowóǳtwo, ak gdybym był zdolny
do tego, by stać się na większym. Nie znałem zatem siebie, skoro sąǳiłem, że potrafię
prowaǳić wo nę z tobą, co przede wszystkim esteś potomkiem bogów⁶⁸⁶, a następnie
całego szeregu królów⁶⁸⁷, a wreszcie od ǳieciństwa ćwiczyłeś się w waleczności; z moich
zaś przodków, ak słyszę, pierwszy, który otrzymał właǳę królewską, stał się równocze-
śnie królem i wolnym⁶⁸⁸. Skoro więc na to nie zważałem, słusznie ponoszę karę. Ale teraz
dopiero — rzekł — Cyrusie, znam siebie. Czy sąǳisz eszcze — powieǳiał — że Apollo
mówi prawdę, iż będę szczęśliwy, zna ąc siebie samego? Pytam ciebie dlatego, ponieważ
myślę, że obecnie ty na lepie możesz się tego domyślić; albowiem możesz to zǳiałać⁶⁸⁹.

A Cyrus odpowieǳiał:
— Co do tego, da mi czas do namysłu, Krezusie. Ja bowiem, rozmyśla ąc nad twoim

dawnie szym szczęściem, litu ę się nad tobą i odda ę ci uż teraz two ą małżonkę, którą
miałeś, i córki (albowiem słyszę, że masz córki), przy aciół, sługi i stół, przy akim żyliście.
Bitwy zaś i wo ny odbieram.

— Na Zeusa — rzekł Krezus — więc nie namyśla się dłuże nad odpowieǳią do-
tyczącą mego szczęścia; a bowiem uż teraz powiadam ci, że eśli uczynisz dla mnie co
mówisz, to i a także będę miał takie życie, akie inni, zgodnie zresztą z moim zapatry-
waniem, uważali za na szczęśliwsze.

A Cyrus powieǳiał:
— Któż to est ten, co ma takie szczęśliwe życie? Żona, Szczęście
— Mo a żona, Cyrusie — odpowieǳiał. — Ona bowiem miała równy uǳiał ze mną

we wszystkich skarbach, przy emnościach i uciechach, w troskach zaś, ak o to wszystko
się starać, w wo nie i bitwie nie brała uǳiału. Tak właśnie i ty, zda e się, urząǳisz mi życie
w ten sposób, ak a urząǳiłem te , którą ze wszystkich luǳi na barǳie kochałem⁶⁹⁰;
toteż sąǳę, że dłużny będę Apollinowi nową ofiarę ǳiękczynną⁶⁹¹.

Cyrus, usłyszawszy te słowa, poǳiwiał ego pogodę umysłu i zabierał go odtąd z sobą,
dokąd tylko sam się wyprawiał, czy to, że zdawał mu się potrzebny, czy dlatego, że sąǳił,
iż tak est bezpiecznie .

.  

(VII )

Tak tedy ułożyli się do snu. Naza utrz Cyrus, zwoławszy przy aciół i dowódców wo ska,
polecił ednym z nich, by odbierali skarby, a drugim, by z tych skarbów, które Krezus miał

która tymczasem spadła na karki Asyry czyków, Kapadocy czyków i Arabów. Przy te sposobności dostała się do
niewoli Panthe a (zob. ustęp ), które mąż udał się do Baktrii ako poseł króla asyry skiego. Cyrusowe wo sko
mniemało, że uż skończona wo na, gdy naraz dowieǳiano się, że Krezus ciągnie przeciwko niemu, obrany przez
wszystkich asyry skich sprzymierzeńców naczelnym woǳem całe wyprawy. [przypis tłumacza]

⁶⁸⁶jesteś potomkiem bogów — gdyż pochoǳi od Perseusza, syna Zeusa. [przypis tłumacza]
⁶⁸⁷całego szeregu królów — z rodu Achemenidów. [przypis tłumacza]
⁶⁸⁸pierwszy, który otrzymał właǳę królewską, stał się równocześnie królem i wolnym — Herodot opowiada, że

przodek Krezusa, Gyges, na zaufańszy ze straży przyboczne Kandaulesa, króla Lidii, zabił swego pana, ożenił się
z wdową po zamordowanym i ob ął tron królewski w Lidii. Inne podania (Platon, Rzeczpospolita [(Państwo)] II
d) mówią, że Gyges był zwykłym pasterzem, a powoǳenie zawǳięczał pomocy czaroǳie skiego pierścienia,
który czynił go niewiǳialnym. Ksenofont mówiąc: stał się królem i wolnym miałby na myśli racze Gygesa-
-pastucha, chociaż i żołnierza z gwardii króla az atyckiego mógł uważać za niewolnika i tak nazywać. [przypis
tłumacza]

⁶⁸⁹albowiem możesz to zǳiałać — w delikatne formie wyrażona myśl: „los mó w twych rękach” i prośba
o łaskę. [przypis tłumacza]

⁶⁹⁰tej, którą ze wszystkich luǳi najbarǳiej kochałem— tak ciepłego tonu o kobiecie i o żonie, ak u Ksenofonta,
nie spotykamy u innego greckiego prozaika owe doby. [przypis tłumacza]

⁶⁹¹dłużny będę Apollinowi nową ofiarę ǳiękczynną — edną ofiarę winien za ocalenie życia na wo nie, drugą za
los szczęśliwy, aki mu Cyrus gotu e. [przypis tłumacza]
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wydać, wybrali przede wszystkim dary dla bogów według orzeczenia magów ⁶⁹²; resztę
skarbów mieli spakować do skrzyń i załadować na wozy; następnie, rozǳieliwszy wozy,
mieli wieźć to wszystko tam, dokąd i wo sko bęǳie maszerowało, aby przy sposobności
każdy dostawał, na co sobie zasłużył.

Ci tak zrobili. Cyrus zaś, zawoławszy kilku z obecnych adiutantów, rzekł:
— Powieǳcie mi, czy nie wiǳiał ktoś z was Abradatasa? ǲiwię się bowiem, że teraz

wcale się nie pokazu e, chociaż dawnie często do nas przychoǳił.
Odpowieǳiał na to któryś z adiutantów:
— Bo on uż, władco, nie ży e, lecz poległ w bitwie, uderzywszy na wozie na Egipc an. Śmierć

Inni zaś, prócz na bliższych ego przy aciół, zwrócili się na bok, gdy zobaczyli zwarty szyk
egipski. I teraz — mówił dale — powiada ą, że ego żona, podniósłszy trupa i włożywszy
go do karety, w które sama eźǳiła, przywiozła go gǳieś tuta nad rzekę Paktolos⁶⁹³.
Powiada ą, że eunuchowie i słuǳy ego kopią na akimś pagórku grób dla umarłego.
Żona zaś ego sieǳi na ziemi, przystroiwszy męża w to, co miała, i trzyma głowę ego na
kolanach.

Cyrus usłyszawszy to, uderzył się po uǳie, a dosiadłszy natychmiast konia i wziąwszy
ze sobą tysiąc eźdźców ⁶⁹⁴, pośpieszył na mie sce smutku. Gadatasowi⁶⁹⁵ i Gobryasowi⁶⁹⁶
rozkazał wziąć ile możności na pięknie szy stró dla poległego bohatera, który był mu miły,
i zdążać wkrótce za nim; a kto miał idące za wo skiem trzody, temu rozkazał dowiadywać
się, gǳie on bęǳie, i przypęǳić tam woły, konie⁶⁹⁷ oraz wiele owiec, aby ofiarować e na
cześć Abradatasa.

Gdy zobaczył kobietę na ziemi sieǳącą i leżącego trupa, zapłakał na widok tego nie-
szczęścia i rzekł:

— Ach, dobra i wierna duszo, a więc istotnie opuściłeś nas⁈
I równocześnie wziął go za prawą rękę, a ręka trupa odpadła od ciała i została w e-

go dłoni, była bowiem mieczem przez Egipc an odcięta. On zaś, u rzawszy to, zasmucił
się eszcze barǳie , a żona uderzyła w lament i wziąwszy rękę od Cyrusa, pocałowała ą
i znowu dokładnie, o ile było można, przyłożyła do ciała, mówiąc:

— Także na całym ciele, Cyrusie, est tak pokaleczony, lecz po cóż ci patrzeć na to?
Wiem, że nie na mnie szą przyczyną ego śmierci byłam a, lecz może nie mnie i ty,
Cyrusie. Ja bowiem, nierozumna, zachęcałam go barǳo do takich czynów, żeby stał ci
się przy acielem godnym ciebie; także on sam, wiem, nie dbał o to, co się z nim stać
może, lecz o to, akby ci się przypodobać. Tak więc — mówiła dale — sam on zginął,
wprawǳie chwalebnie, a ednak, com go zachęcała, sieǳę przy nim żywa.

Cyrus przez akiś czas płakał w milczeniu, a następnie odezwał się:
— Zaprawdę, niewiasto, ma on na pięknie szy koniec życia: umarł bowiem ako zwy-

cięzca. Ty zaś weź to tuta ode mnie i przystró go. — Z awili się uż bowiem Gobryas
i Gadatas, wioząc wiele pięknego stro u. — Wieǳ — dodał eszcze — że i pod innym
względem nie bęǳie on pozbawiony czci, lecz wielu z nas godną mogiłę mu usypie i na
cześć ego bęǳie złożona ofiara, ak się należy ǳielnemu bohaterowi. Także ty — mówił
— nie bęǳiesz opuszczona, lecz z powodu twe skromności i wszelkie cnoty uczczę cię
pod każdym względem, ako też polecę komuś zaprowaǳić cię tam, dokąd tylko sama
zechcesz; oświadcz tylko wobec mnie, do kogo życzysz sobie od echać.

A Panthe a odpowieǳiała:
— Bądź spoko ny, Cyrusie, nie zata ę przed tobą, do kogo chcę pó ść.
Otóż po tych słowach oddalił się Cyrus, ubolewa ąc tak nad niewiastą, że straciła Żałoba, Żona, Samobó stwo

⁶⁹²magowie — stan kapłański u Medów i Persów; według wymysłu Ksenofonta w Pers i ustanowił magów
dopiero Cyrus; mowa tu więc o magach medy skich. [przypis tłumacza]

⁶⁹³przywiozła go gǳieś tutaj nad rzekę Paktolos — według zwycza u należało trupa obmyć. [przypis tłumacza]
⁶⁹⁴wziąwszy ze sobą tysiąc jeźdźców — licznym orszakiem okazu e swą cześć zmarłemu. [przypis tłumacza]
⁶⁹⁵Gadatas — Asyry czyk, namiestnik okolicy niedaleko Babilonu, zhańbiony i okaleczony przez króla, sta e

się sprzymierzeńcem Cyrusa. Z ego i Gobryasa rąk padnie niebawem młody król asyry ski (stary król zginął
w pierwsze walce Cyrusa z Asyry czykami, przed za ęciem Sardes i walką z Krezusem). [przypis tłumacza]

⁶⁹⁶Gobryas— możny Asyry czyk, któremu królewicz zabił syna. Póki żył stary król, Gobryas był mu wierny, ale
po ego śmierci przeszedł na stronę Cyrusa. Późnie , po zdobyciu Babilonu (Cyropedia VII ) razem z Gadatasem
zabił mordercę swego syna. [przypis tłumacza]

⁶⁹⁷przypęǳić tam (…) konie (…) aby ofiarować je — Persowie składali z koni ofiarę dla Słońca. [przypis
tłumacza]
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takiego męża, ako też nad mężem, że zostawił taką żonę i uż nigdy nie miał e wiǳieć.
Niewiasta zaś rozkazała eunuchom oddalić się:

— Aż — rzekła — do woli tego oto opłaczę.
Piastunce⁶⁹⁸ zaś kazała pozostać i poleciła, na wypadek swe śmierci, okryć siebie

i męża ednym pokrowcem. Piastunka zaczęła gorąco błagać, aby tego nie czyniła⁶⁹⁹, ale
kiedy nie mogła niczego dokazać i wiǳiała, że się gniewa, usiadła, płacząc. Wtedy tamta,
wyciągnąwszy sztylet przedtem przygotowany, przebiła się i położywszy głowę na pierś
męża, umarła. Piastunka rozpłakała się w głos i przykryła ich razem, ak rozkazała Panthe-
a. Cyrus na wieść o czynie te niewiasty, przerażony śpieszy na pomoc. Trze eunuchowie
na widok tego, co się stało, wyciągnęli także swo e sztylety i przebili się na tym mie -
scu, gǳie im kazała była stanąć. Cyrus, zbliżywszy się do mie sca wypadku, poǳiwiał
tę niewiastę i oddalił się z płaczem. O to zaś oczywiście postarał się, aby obo e dostąpili
wszelkich zaszczytów pogrzebowych i aby im usypano ogromną mogiłę.

.       

(VIII , ; –)

Jeżeli Cyrus różnił się od innych luǳi barǳo wielkimi dochodami, to o wiele więce
eszcze różnił się od nich ho nością w rozǳielaniu rozlicznych darów. Początek dał Cyrus,
a eszcze po ǳiś ǳień utrzymu e się ho ność ako główna cnota królów. W tym, że
wielkością darów oǳnaczał się, nie ma nic osobliwego, gdyż był barǳo bogaty; lecz że
chociaż król, wyróżniał się uczynnością i troskliwością o przy aciół, to est godnie sze
uwagi⁷⁰⁰. Wedle opowiadania nigdy tak wyraźnie nie okazywał wstydu z tego powodu,
że został przewyższony, ak wtedy, kiedy go przewyższono w uczynności dla przy aciół.
Wspomina się też słowa, akie wygłaszał, że zadania dobrego pasterza i dobrego króla⁷⁰¹ Król, Właǳa
są prawie równe. Pasterz bowiem, mówił, musi swo e bydło uczynić szczęśliwym, aby
mieć z niego korzyść, oczywiście o ile owce mogą być szczęśliwe; również i król musi
uczynić szczęśliwymi luǳi i miasta, eżeli chce mieć z nich pożytek. Nic więc ǳiwnego,
że przy takim sposobie myślenia ubiegał się o to, ażeby wszystkich luǳi przewyższyć
w uczynności.

Piękny dowód słuszności swych zasad dał, ak powiada ą, Cyrus Krezusowi, gdy ten
zwracał mu uwagę, że zuboże e wskutek szczodrego rozdawania, mimo że może barǳo
wielkie skarby złota, przyna mnie ak na ednostkę, w swoim domu nagromaǳić. Cyrus
mianowicie miał go zapytać:

— Jak myślisz, ile pienięǳy miałbym uż, gdybym stosownie do twe rady zbierał był,
odkąd panu ę⁷⁰²?

Krezus wymienił akąś wielką sumę. A Cyrus miał na to powieǳieć:
— Poślĳ tedy, Krezusie, z tym oto Hystaspesem⁷⁰³ męża, któremu na więce ufasz. Ty

zaś, Hystaspesie, obszedłszy kole ą przy aciół moich, powieǳ im, że potrzebu ę pienięǳy
na pewne przedsięwzięcie, istotnie bowiem potrzebu ę nieco. I wezwĳ ich, niech każdy
napisze, ile może mi dostarczyć pienięǳy, i list zapieczętowany odda służącemu Krezusa,
aby mu zaniósł.

To, co powieǳiał, napisał i zapieczętowawszy, dał Hystaspesowi, aby zaniósł do przy-
aciół. Napisał też do wszystkich, aby przy ęli Hystaspesa ako ego przy aciela. Gdy ob-
szedł wszystkich i gdy służący Krezusa przyniósł listy, rzekł Hystaspes:

⁶⁹⁸piastunka — niewiasty greckie ma ą przy sobie swe piastunki, które cenią ako na wiernie sze służące i darzą
nieograniczonym zaufaniem. [przypis tłumacza]

⁶⁹⁹Piastunka zaczęła gorąco błagać, aby tego nie czyniła — piastunka domyśla się, że e pani chce popełnić
samobó stwo. [przypis tłumacza]

⁷⁰⁰chociaż król, wyróżniał się uczynnością i troskliwością o przyjaciół, to jest godniejsze uwagi — podobne cnoty
chwali Ksenofont u Cyrusa Młodszego (Anabaza I ). [przypis tłumacza]

⁷⁰¹dobrego pasterza i dobrego króla — uż Homer nazywa króla pasterzem ludów. [przypis tłumacza]
⁷⁰²odkąd panuję — Cyrus zdobył uż Babilon i urząǳił się w nim ako król. Krezusa wziął ze sobą, gdy wyruszał

przeciw Babilonowi (zob. ust. , koniec). [przypis tłumacza]
⁷⁰³Hystaspes — dosto ny Pers z otoczenia Cyrusa, dowódca azdy, zwycięzca Frygii Małe ; zaślubił późnie

córkę Gobryasa. [przypis tłumacza]
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— Królu Cyrusie, powinieneś także ze mnie korzystać ako z bogacza, wracam bowiem
bogato obdarzony z powodu twego listu⁷⁰⁴.

A Cyrus odpowieǳiał:
— Jeden więc skarb uż mamy ten, Krezusie; co do innych zaś, to przypatrz się i policz,

ile pienięǳy mam na pogotowiu, eżelibym na co potrzebował.
Powiada ą tedy, że Krezus, zlicza ąc, znalazł o wiele więce , aniżeli według ego po-

wieǳenia Cyrus miałby uż w skarbcu, gdyby był zbierał.
Gdy więc to się pokazało, rzekł Cyrus:
— Czy wiǳisz, Krezusie, że i a mam skarby? Lecz raǳisz mi, abym e gromaǳił Bogactwo

u siebie i buǳił tym zazdrość i nienawiść, abym powierzył pieczę nad nimi na ętym stró-
żom. Ja zaś sąǳę, że wzbogaca ąc przy aciół, będę miał i skarby, i stróżów zarazem mo e
osoby i moich dóbr, wiernie szych, niż gdybym postawił straż na emną. I co innego po-
wiem ci eszcze: a mianowicie, Krezusie, nie mogę wznieść się ponad to, co bogowie
luǳiom w duszę wszczepili, czyniąc przez to ich wszystkich zarówno ubogimi⁷⁰⁵; w pra-
gnieniu pienięǳy i a estem nienasycony tak samo ak inni. Tym ednak, zda e mi się,
różnię się od innych luǳi, że ci, gdy nabyli więce niż potrzeba, po części zakopu ą to,
po części da ą temu zbutwieć, częścią zaś ma ą wiele zachodu z liczeniem, mierzeniem,
ważeniem, przewietrzaniem i strzeżeniem, a chociaż tak wiele ma ą w domu, mimo to
nie eǳą więce , niż mogą wytrzymać — gdyż inacze popękaliby, ani nie wǳiewa ą na
siebie więce , niż mogą znieść, gdyż w przeciwnym razie podusiliby się, lecz zbyteczny
pieniąǳ sprawia im kłopot. Ja natomiast podda ę się bogom⁷⁰⁶ i pragnę zawsze więce ,
gdy ednak nabędę więce , aniżeli moim zdaniem dla mnie potrzeba, to zapobiegam z te-
go niedostatkom przy aciół, a wzbogaca ąc luǳi i czyniąc im dobrze, zysku ę sobie przez
to życzliwość i przy aźń i zbieram stąd bezpieczeństwo i chwałę, które ani nie butwie ą,
ani swym nadmiarem nie wyrząǳa ą szkody; owszem, sława, im pełnie sza, tym sta e się
większa, pięknie sza i lże sza do zniesienia; brzemię sławy często sprawia, że ci, co e dźwi-
ga ą, mnie szym ciężarem ziemię gniotą⁷⁰⁷. Ażebyś i to wieǳiał, Krezusie, nie uważam
za na szczęśliwszych tych, którzy na więce ma ą i na więce strzegą. W ten sposób bo-
wiem byliby ci, którzy pilnu ą murów⁷⁰⁸, na szczęśliwsi, gdyż pilnu ą wszystkiego, co est
w miastach. Ja uważam za na szczęśliwszego tylko tego, kto nabywszy w sposób uczciwy,
ile mógł, ak na więce z tego przyzwoicie używa.

I takim, ak mówił, okazywał się też w czynach.

.  

(VIII )

Gdy mu więc tak upływało życie, Cyrus uż w barǳo podeszłym wieku przybył do Per-
s i, siódmy raz podczas swego panowania⁷⁰⁹. Tak o ciec, ak i matka dawno uż oczywiście,
ak to rzecz naturalna, poumierali. Cyrus złożył zwycza em przekazane ofiary, przewoǳił
Persom w tańcu według o czystych zwycza ów⁷¹⁰ i rozǳielił mięǳy wszystkich dary, tak

⁷⁰⁴bogato obdarzony z powodu twego listu — mianowicie z powodu wzmianki, by przy ąć Hystaspesa ako
przy aciela królewskiego; tak też go przy ęto, to znaczy obsypano go darami. [przypis tłumacza]

⁷⁰⁵bogowie luǳiom w duszę wszczepili, czyniąc przez to ich wszystkich zarówno ubogimi — bogowie wszczepili
w dusze luǳkie żąǳę posiadania; wskutek tego luǳie są uboǳy, gdyż ciągle pragną coś posiadać. Słabość tę
ǳieli Cyrus z innymi ludźmi. [przypis tłumacza]

⁷⁰⁶Ja natomiast poddaję się bogom — estem posłuszny temu naturalnemu popędowi do posiadania, aki bo-
gowie wszczepili w luǳką duszę. [przypis tłumacza]

⁷⁰⁷brzemię sławy często sprawia, że ci, co je dźwigają, mniejszym ciężarem ziemię gniotą — sława doda e nie ako
skrzydeł człowiekowi i podnosi go nad poziomy. Dźwiga ąc więc ciężar sławy, est lże szy niż bez tego ciężaru,
gdyż bez sławy gniecie ziemię, a dźwiga ąc na barkach sławę, podnosi się ku górze. [przypis tłumacza]

⁷⁰⁸pilnują murów — murów warownych, otacza ących miasta. [przypis tłumacza]
⁷⁰⁹przybył do Persji, siódmy raz podczas swego panowania — wedle Ksenofonta mieszkał Cyrus w Babilonie

przez  miesięcy zimowych,  miesiące wiosny spęǳał w Suzie (Suz any Ksenofont nie wlicza do Pers i),  mie-
siące letnich upałów w górzystych medy skich Ekbatanie (ǳiś Hamadan, prawie w połowie odległości mięǳy
Morzem Kaspĳskim a Zatoką Perską). [przypis tłumacza]

⁷¹⁰przewoǳił Persom w tańcu według ojczystych zwyczajów — prawdopodobnie przenosi Ksenofont na Persów
zwycza grecki; np. znane u Spartan „chóry” (taniec po grecku: chorós) nagie młoǳieży podczas uroczystości
Gymnopedia lub trzy chóry: starców, mężczyzn i młoǳieńców, albo chór w święto Hiakintiów (por. Ageilaos).
[przypis tłumacza]
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ak to zwykle czynił. Usnąwszy w pałacu, miał taki sen: śniło mu się, że akaś postać Sen
nadluǳkie wielkości zbliża się ze słowami: „Przygotu się, Cyrusie, uż ci bowiem pora
ode ść do bogów”⁷¹¹. U rzawszy tę marę, przebuǳił się i prawie na pewno uwierzył, że
nadchoǳi koniec ego życia. Natychmiast więc, wziąwszy bydlęta ofiarne, złożył ofiarę Ofiara
Zeusowi o czystemu, Heliosowi⁷¹² i innym bogom na wierzchołkach gór⁷¹³, ak ofiaru ą
Persowie, przy czym tak się modlił:

— O czysty Zeusie, Heliosie⁷¹⁴ i wszyscy bogowie, przy mĳcie to ako ofiarę za po-
myślne dokonanie tylu pięknych czynów i ako ofiarę ǳiękczynną za to, że ob awialiście
mi zawsze w ofiarach, niebieskich znakach, w lotach pataków i wróżbach z głosu luǳ-
kiego⁷¹⁵, co należy czynić, a czego zaniechać. Gorące ǳięki wam za to, że poznałem waszą
troskliwość i nigdy w szczęściu nie byłem dumnie szy, niż człowiekowi przystoi. Proszę
was, abyście także teraz dali szczęście moim ǳieciom, żonie, przy aciołom i o czyźnie,
mnie zaś, akie daliście życie, taką da cie śmierć.

Po tym wszystkim powrócił do domu i czu ąc potrzebę miłego spoczynku, położył
się do łóżka. Gdy zaś nadeszła oznaczona goǳina, przyszli wyznaczeni do tego luǳie
i prosili go do kąpieli. On ednak powieǳiał, że mu miło odpoczywać. Znowu gdy nade-
szła stosowna pora, ci, co byli przeznaczeni do tego, przynieśli obiad, on ednak nie miał
ochoty do eǳenia, natomiast czuł pragnienie i pił chętnie. Gdy mu się tak wydarzyło to
samo następnego i trzeciego dnia, kazał przywołać synów⁷¹⁶; ci przypadkiem towarzyszyli
mu i byli w Pers i; kazał też zawołać przy aciół i urzędników perskich. Kiedy wszyscy
zgromaǳili się, zaczął w te słowa:

— Moi synowie i wy wszyscy obecni tuta przy aciele, uż zbliża się koniec mego ży-
cia. Z wielu rzeczy pozna ę to wyraźnie. Wam zaś należy, gdy umrę, zawsze mówić o mnie
tylko ako o szczęśliwym i zgodnie z tymi słowami czynić⁷¹⁷. Ja bowiem w chłopięcym
wieku korzystałem, ak mi się wyda e, z tych pięknych rzeczy⁷¹⁸, które są w zwycza u
mięǳy chłopcami; skoro dorosłem, korzystałem z tych, które są mięǳy młoǳieńcami;
stawszy się do rzałym mężem, z tego korzystałem, co est w zwycza u u dorosłych. Z bie-
giem czasu zawsze wydawało mi się, że siła mo a wzrastała, tak że nigdy nie zauważyłem,
akoby starość mo a stała się słabsza, aniżeli była młodość, i nie wiem, czy kiedykolwiek
nie osiągnąłem tego, co zamierzyłem lub czego pragnąłem. I dożyłem tego, że moi przy-
aciele stali się szczęśliwi przeze mnie, nieprzy aciół zaś u arzmiłem; i o czyznę, nie ma ącą
przedtem znaczenia w Az i, zostawiam teraz ak na więce poważaną; wszystkie swo e na-
bytki zdołałem utrzymać. Miniony czas przeżyłem tak, ak sobie życzyłem, towarzysząca
mi ednak stale obawa, abym w przyszłości nie u rzał, nie usłyszał albo nie ucierpiał czegoś
złego, nigdy nie dozwalała mi być zupełnie dumnym i weselić się ponad miarę. Jeżeli zaś

⁷¹¹już ci bowiem pora odejść do bogów — Ksenofont, używa ąc tych słów, nie iǳie za greckim wyobrażeniem
o życiu pozagrobowym, ak e przedstawia poez a epiczna lub wiara ludowa, lecz za własnymi przekonaniami;
a może też znał perskie wierzenia, że duch dobrego człowieka dosta e się do sieǳiby duchów błogosławionych.
[przypis tłumacza]

⁷¹²Helios (mit. gr.) — bóg słońca. [przypis edytorski]
⁷¹³złożył ofiarę (…) na wierzchołkach gór — Persowie, wyznawcy mazdaizmu, odda ą cześć na wyższemu bogu

Ahuramazǳie (Ormuzdowi), rozpala ąc ogień święty na szczytach gór. [przypis tłumacza]
⁷¹⁴Ojczysty Zeusie, Heliosie — Grek nazywa Ormuzda Zeusem, Mitrę Heliosem (Słońcem) [Mitra to indo-

irański słoneczny bóg ładu i światła; red. WL]. [przypis tłumacza]
⁷¹⁵wróżbach z głosu luǳkiego — słowa luǳkie przypadkiem zasłyszane, z których można sobie wysnuć wróżbę

(po łacinie omen); np. gdy rzymski senat po spaleniu Rzymu przez Gallów zastanawiał się, czyby nie przenieść
miasta gǳie inǳie , nadszedł odǳiał wo ska, a centurion krzyknął: „Stó , chorąży! Na lepie tu zostaniemy”.
Te słowa obradu ący senatorowie przy ęli ako wyraz woli bogów i Rzym odbudowano na dawnym mie scu.
[przypis tłumacza]

⁷¹⁶kazał przywołać synów — Cyrus miał dwóch synów: starszego Kambyzesa, następcę tronu, zroǳonego
z matki Kassandane, córki Farnaspesa z rodu Achemenidów (Ksenofont poda e, że Cyrus ożenił się z córką
Kyaksaresa, a Medię otrzymał ako wiano), i młodszego Tanaoksaresa. U Ktez asza, historyka Pers i, Greka,
nadwornego lekarza Artakserksesa II, brzmi to imię „Tanyoksarkes”, u Herodota „Smerdis”, u Persów „Bardĳa”.
Kambyzes przed wyprawą egipską kazał go pota emnie zgłaǳić, a zbrodnia ta stała się późnie przyczyną ego
zguby. [przypis tłumacza]

⁷¹⁷tylko jako o szczęśliwym i zgodnie z tymi słowami czynić — to znaczy: nie płakać ni rozpaczać po me stracie.
[przypis tłumacza]

⁷¹⁸z tych pięknych rzeczy — sumę obowiązków i powinności, ako też praw, nagród i oǳnaczeń (godności,
urzędów) równouprawnionych obywateli nazywa ą Spartanie „piękne rzeczy” (ta kalá). Ksenofont, ma ąc na
myśli powinności i oǳnaczenia obywateli perskich w różnym wieku (zob. ust. : O wychowaniu u Persów),
używa tego samego wyrażenia. [przypis tłumacza]
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teraz umrę, zostawiam przy życiu was, synowie, których mi bogowie dali⁷¹⁹, zostawiam
o czyznę i przy aciół w szczęściu. Czyż niesłusznie zatem uważać mnie za szczęśliwego,
który zasłużył sobie na wieczną pamięć? Muszę także zostawić tron z wyznaczonym na-
stępcą, aby spory nie narobiły wam kłopotów.

Kocham was obu zarówno, moi synowie, pierwszeństwo ednak w raǳie i naczelne
kierownictwo we wszystkim, co się wyda e na czasie, poruczam pierworodnemu i, ak się
spoǳiewać można, barǳie doświadczonemu. I mnie też ta mo a i wasza o czyzna tak
wychowała, aby starszym, nie tylko braciom, lecz także obywatelom, ustępować w dro-
ǳe, sieǳeniu i słowach⁷²⁰, a także was, synowie, wychowałem od początku tak, abyście
starszych poważali, a u młodszych mieli poważanie. Przy mĳcie więc to, co powiadam,
ako rzecz dawną, zwycza em i prawem przepisaną. A więc ty, Kambyzesie, weź w po-
siadanie królestwo, gdyż da ą ci e tak bogowie⁷²¹, ako też a, o ile to leży w me mocy.
Ciebie zaś, Tanaoksaresie, ustanawiam satrapą Medów, Armeńczyków, a po trzecie Ka-
duz ów⁷²². Dawszy ci zaś to, sąǳę, że chociaż większe panowanie i imię króla zostawiam
starszemu, tobie ednak barǳie niezamącone szczęście. Nie wiem bowiem, akiego szczę-
ścia luǳkiego bęǳiesz pozbawiony — wszystko racze , co zda e się cieszyć luǳi, bęǳiesz
posiadał. Tymczasem pragnienie czynów niezwykłych, rozliczne troski, niemożność za-
żywania spoko u, żąǳa sławy, dopieka ąca do żywego i nakazu ąca iść w zawody z mymi
czynami, urząǳanie zasaǳek i narażanie się na nie — wszystko to z konieczności musi
w większe mierze towarzyszyć panu ącemu niż tobie, i wieǳ dobrze, iż to stawia wiele
przeszkód radości.

Wiesz zapewne i ty, Kambyzesie, że nie to tuta złote berło zachowu e tron, lecz że
wierni przy aciele są dla królów na prawǳiwszym i na pewnie szym berłem. Nie sądź ed-
nak, że luǳie z natury są wierni, bo w takim razie dla wszystkich okazywaliby się wierni,
ak i inne z awiska natury okazu ą się takie same dla wszystkich. Każdy musi sam sobie
wyrobić wiernych przy aciół, a pod żadnym warunkiem starać się o nich nie można za po-
mocą gwałtu, ale racze przez dobroǳie stwa. Jeżeli więc także i kogoś drugiego bęǳiesz Brat
się starał uczynić współstrażnikiem państwa, od nikogo innego na pierw nie zaczyna ,
ak od tego, który pochoǳi z tego samego co i ty rodu. Przecież uż współobywatele
większymi są ci przy aciółmi od innych, a współstołownicy od tych, którzy mieszka ą
odǳielnie. Ci zaś, którzy z tego samego nasienia powstali, te same matki pierś ssali,
w tym samym domu wyrośli, przez tych samych roǳiców byli kochani i tę samą osobę
matką i o cem nazywa ą, akżeby ci nie mieli być mięǳy sobą na poufalszymi ze wszyst-
kich? Nie obraca cie zatem nigdy wniwecz tych korzyści, które bogowie wskazali braciom
gwoli⁷²³ ścisłego związku, lecz budu cie na nich zaraz inne dowody przy aźni. I w ten spo-
sób zawsze przy aźń wasza bęǳie dla innych nie do pokonania. O siebie samego przecież
troszczy się, kto się troszczy o brata. Bo i dla kogóż innego wielkość brata est taką chlu-
bą, ak dla brata? Któż inny z powodu potęgi akiegoś męża dozna większego szacunku,
ak ego brat? Komuż wreszcie bęǳie się ktoś tak obawiał wyrząǳić krzywdę, ak temu,
czy brat est wielkim mężem?

Niecha więc nikt ani nie słucha go szybcie niż ty, ani niech nie pomaga chętnie ;
nikogo bowiem tak ak ciebie nie obchoǳi ani dobro, ani szczęście brata. Rozważ także
i to: czy możesz się spoǳiewać, że przez wyświadczenie dobroǳie stwa otrzymasz od
kogoś więce , ak od niego? W kim za two ą pomoc mógłbyś nawza em otrzymać silnie -
szego sprzymierzeńca? Kogo nie kochać est rzeczą brzydszą, ak swego brata? Kogo czcić

⁷¹⁹zostawiam przy życiu was, synowie, których mi bogowie dali — w tym kry e się myśl, że Cyrusowi żadnego
ǳiecka śmierć nie zabrała. [przypis tłumacza]

⁷²⁰aby starszym (…) ustępować w droǳe, sieǳeniu i słowach — zwycza spartański, który Ksenofont prawdopo-
dobnie przypisu e Persom. W Grec i, a szczególnie w Sparcie, panowała cześć dla starszych. [przypis tłumacza]

⁷²¹dają ci je tak bogowie — z woli bogów ty esteś pierworodnym. [przypis tłumacza]
⁷²²Kaduzjowie — lud na południowo-zachodnim wybrzeżu Morza Kaspĳskiego, na północ od Medii; bez-

pośrednio nie graniczy z Medią ni z Armenią, ak tu sobie Ksenofont wyobraża. Gǳie inǳie uważa Kaduz ów
za sąsiadów Asyrii, nie Medii, est więc sprzeczność. Medów, Armeńczyków, a po trzecie Kaduzjów: Ktez asz
poda e inne kra e: Baktrię, nad górnym biegiem rzeki Oksos, Chorazmię nad dolnym biegiem te że rzeki (pół-
nocno-wschodnie kresy państwa), partię mięǳy Baktrią a Hyrkanią (południowo-wschodnie wybrzeże Morza
Kaspĳskiego), Karmanię, na północny wschód od Zatoki Perskie . [przypis tłumacza]

⁷²³gwoli (daw.) — dla, z powodu, w celu. [przypis edytorski]
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przede wszystkim est rzeczą pięknie szą, ak brata? Tylko brata, Kambyzesie, eśli przy
bracie za mu e wysokie stanowisko, nie dosięga zazdrość.

Lecz, na bogów o czystych, synowie, szanu cie eden drugiego, eżeli wam zależy na Dusza
tym, aby i mnie sprawić radość. Nie wiecie bowiem przecież tego z pewnością, że uż
niczym więce nie będę, kiedy skończę luǳkie życie. I teraz nie wiǳieliście mo e duszy,
lecz domyślaliście się e obecności z tego, co ǳiałała. Czy eszcze nie zauważyliście tego,
akimi strachami dusze skrzywǳonych nawieǳa ą tych, co się ich krzywdą splamili, a-
kich duchów-mścicieli⁷²⁴ nasyła ą na bezbożnych? Czy myślicie, że zmarłym oddawano
by eszcze taką cześć⁷²⁵, gdyby ich dusze nad niczym nie miały mocy?

I a, synowie, nigdy nie mogłem uwierzyć w to, że dusza, póki est w śmiertelnym
ciele, ży e, a skoro tylko odǳieli się od niego, natychmiast umiera. Wiǳę bowiem, że
dusza nawet śmiertelnym ciałom, póki w nich est, uǳiela życia. Nie żywię także i tego
przekonania, że dusza bęǳie nierozumna, gdy odǳieli się od nierozumnego ciała; lecz gdy
duch niezmieszany i czysty odłączy się, wtedy naturalnie est on także na rozumnie szy⁷²⁶.
Lecz kiedy człowiek umrze, to widocznie wszystko przechoǳi do równego sobie roǳa u,
z wy ątkiem duszy. Ona edynie nie est widoczna, ani gdy est obecna, ani gdy odchoǳi.

— Rozważcie — mówił dale — że spomięǳy luǳkich stanów żaden nie est barǳie Sen
zbliżony do śmierci ak sen. Wtedy bez wątpienia dusza człowieka okazu e się na barǳie
boska i wtedy przewidu e nie edno z przyszłości⁷²⁷, albowiem wówczas, ak się zda e, est
ona szczególnie wolna od ka dan cielesnych. Jeżeli więc ta sprawa tak się ma, ak myślę,
i dusza opuszcza ciało, to i mo ą duszę szanu cie⁷²⁸ i czyńcie to, o co was proszę. Jeżeli Cnota, Grzech
zaś est inacze , eżeli dusza, pozosta ąc w ciele, razem z nim umiera, to przyna mnie
z obawy przed bogami wiecznymi, wszechwiǳącymi i wszechmogącymi, którzy także
ten porządek wszechświata niezniszczalny i niestarze ący się, bez wady i niewymownie
piękny i wielki utrzymu ą, nigdy ani nie czyńcie, ani nie pożąda cie niczego grzesznego
i bezbożnego. Oprócz bogów ednak lęka cie się także całego rodu luǳkiego, który cią-
gle na nowo wzrasta. Nie w ciemności bowiem ukrywa ą was bogowie, lecz widoczne dla
wszystkich muszą zawsze żyć wasze czyny⁷²⁹. Jeżeli więc one okażą się czyste i wolne od
krzywd, uczynią was potężnymi pośród wszystkimi ludźmi. Jeżeli ednak eden przeciwko
drugiemu bęǳie coś złego zamyślać, utracicie zaufanie u wszystkich luǳi. Nikt bowiem
nie mógłby wam eszcze ufać, chociażby barǳo pragnął, wiǳąc, że krzywdy dozna e ten,
który ma na więce prawa do przy aźni. Jeżeli więc należycie pouczyłem was, acy powin-
niście być względem siebie, to dobrze. Jeżeli zaś nie, to uczcie się też od przodków, gdyż
to est na lepsza nauka. Na częście roǳice zawsze byli przy aciółmi ǳieciom, bracia zaś
przy aciółmi braciom. Niektórzy ednak z nich czynili także sobie wza emnie na przekór.
U których więc spostrzeżecie, że to, co uczynili, wyszło im na pożytek, tych wybierzcie
sobie za wzór, a wtedy możecie powziąć postanowienie.

Lecz o tym może uż dosyć. Ciała mego, gdy umrę, nie kładźcie, synowie, ani w złoto, Pogrzeb
ani w srebro, ani w coś innego, lecz odda cie ziemi ak na pręǳe ⁷³⁰. Cóż bowiem barǳie
błogiego, ak być zmieszanym z ziemią, która wszystko piękne i wszystko dobre roǳi
i żywi? Ja i tak kochałem luǳkość, a więc i teraz chętnie chciałbym mieć coś wspólnego
z tym, co luǳiom świadczy dobroǳie stwo. Ale uż — mówił dale — zda e mi się, że Śmierć
dusza opuszczać mnie zaczyna stąd, skąd właśnie u wszystkich luǳi zaczyna⁷³¹, gdy ma

⁷²⁴duchów-mścicieli — takimi duchami-mścicielami są np. Erynie [gr. boginie zemsty], które prześladu ą
zbrodniarzy. Tak Oresta, matkobó cę, ściga ą Erynie, mścicielki zamordowane Klita mnestry. [przypis tłuma-
cza]

⁷²⁵zmarłym oddawano by (…) taką cześć — pogrzebowa uroczystość i ofiary dla zmarłych. [przypis tłumacza]
⁷²⁶gdy duch niezmieszany i czysty odłączy się, wtedy naturalnie jest on także najrozumniejszy— eżeli duch za życia

człowieka, a więc zmieszany z cielesnymi, ziemskimi pierwiastkami, posiada rozum, to tym barǳie wówczas,
kiedy ten ziemski, cielesny pierwiastek od niego się odǳieli. [przypis tłumacza]

⁷²⁷wtedy przewiduje niejedno z przyszłości — wiara w sny, ako w proroctwo bogów, est w starożytności
powszechna; poǳiela ą ą także filozofowie. [przypis tłumacza]

⁷²⁸to i moją duszę szanujcie — i wy szanu cie mo ą duszę tak, ak inni luǳie szanu ą dusze swych krewnych.
[przypis tłumacza]

⁷²⁹widoczne dla wszystkich muszą zawsze żyć wasze czyny — czyny ży ą wiecznie w pamięci luǳi. [przypis
tłumacza]

⁷³⁰oddajcie ziemi jak najpręǳej — Persowie trupów nie palą, by nie zanieczyszczać świętego ognia. [przypis
tłumacza]

⁷³¹dusza opuszczać mnie zaczyna stąd, skąd właśnie u wszystkich luǳi zaczyna… — to znaczy od kończyn;
naprzód sztywnie ą palce rąk i nóg. [przypis tłumacza]
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wy ść z ciała. Jeżeli więc ktoś z was chce czy to uścisnąć mo ą prawicę, czy to spo rzeć
mi w oczy, póki eszcze ży ę, niech przystąpi. Ale kiedy się zakry ę⁷³², to proszę was,
mo e ǳieci, niech nikt nie patrzy się na mo e ciało, ani nawet wy nie. Zwoła cie ednak
wszystkich Persów i sprzymierzeńców na mo ą mogiłę, aby mi życzyli szczęścia ze względu
na to, że uż będę w bezpiecznym mie scu, że nigdy nie doznam żadnego nieszczęścia, ani
eżeli będę z bogiem⁷³³, ani eżeli uż niczym więce nie będę⁷³⁴. Wszystkim im zaś, ilu
ich przy ǳie, okażcie wǳięczność, ak to ku czci szczęśliwego męża est w zwycza u⁷³⁵,
a potem ich odprawcie.

— I to — mówił dale — pamięta cie ako mo e ostatnie słowo: świadczeniem do-
broǳie stw przy aciołom bęǳiecie mogli karać swych wrogów. Bądźcie mi teraz zdrowi,
kochani synowie, i oświadczcie to także matce w moim imieniu. I wy wszyscy, tak obecni,
ako też nieobecni przy aciele, bądźcie mi zdrowi.

Powieǳiawszy to i podawszy wszystkim prawą rękę, zasłonił się i tak skończył⁷³⁶.

⁷³²kiedy się zakryję — starożytni, czu ąc zbliża ącą się śmierć, zakrywa ą oblicze. [przypis tłumacza]
⁷³³jeżeli będę z bogiem — t . eżeli dusza est nieśmiertelna. [przypis tłumacza]
⁷³⁴jeżeli już niczym więcej nie będę — eżeli dusza ginie razem z ciałem. [przypis tłumacza]
⁷³⁵okażcie wǳięczność, jak to ku czci szczęśliwego męża jest w zwyczaju — urząǳano stypę, a może i obdarzano

obecnych na pogrzebie. [przypis tłumacza]
⁷³⁶i tak skończył — Cyrus zginął na wo nie ze szczepami turańskimi (z Massagetami [szczepami pasterskimi

pomięǳy Pers ą a Jeziorem Aralskim]); opowiadanie Ksenofonta o ego śmierci nie ma historyczne wartości.
[przypis tłumacza]
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ZE WSPOMNIEŃ O SOKRATESIE
.  

(I )

Często ze zdumieniem pytałem sam siebie, akimi też wywodami oskarżyciele So-
kratesa⁷³⁷ przekonali Ateńczyków, że wobec państwa zasługu e na karę śmierci. Skarga
przeciw niemu brzmiała mnie więce w następu ący sposób: Sokrates przekracza prawo,
nie uzna ąc tych bogów, których uzna e państwo, a natomiast wprowaǳa ąc inne, nowe
bóstwa; przekracza też prawo, psu ąc młoǳież⁷³⁸.

Po pierwsze więc, aki też na to mieli dowód, że nie uznawał państwowych bogów?
Powszechnie bowiem wiǳiano, że składał często ofiary w domu⁷³⁹, często też na publicz-
nych państwowych ołtarzach, a także nie było ta ne, że posługiwał się wróżbiarstwem.
Rozgłosiło się mianowicie, akoby Sokrates mówił, iż „bóstwo” da e mu znaki⁷⁴⁰; stąd
właśnie, ak mi się zda e, główny wzięli powód do oskarżenia go, że wprowaǳa nowe
„bóstwa”. A on przecież nie wprowaǳał nic nowszego niż inni luǳie, którzy wierząc
w wróżbiarstwo, posługu ą się lotem ptaków⁷⁴¹, luǳkimi głosami⁷⁴², przypadkowymi
znakami⁷⁴³ i ofiarami⁷⁴⁴. Jak bowiem ci przy mu ą, że ani ptaki, ani napotkani luǳie nie
wieǳą, co est dla pyta ących korzystne, ale że bogowie przez to da ą znaki, tak samo też
i ów sąǳił. Lecz przeważa ąca większość wyraża się, że ptaki lub spotyka ący się z nimi
wstrzymu ą ich albo pobuǳa ą do ǳiałania. Sokrates zaś tak mówił, ak myślał: „Bó-
stwo — powiadał — da e znaki”⁷⁴⁵. I wielu przy aciołom doraǳał, co czynić⁷⁴⁶ lub czego
zaniechać, opowiada ąc, że bóstwo przed ǳiałaniem zsyła mu znaki. I tym, którzy go
słuchali, wyszło to na korzyść, ci zaś, którzy go nie słuchali, żałowali późnie tego.

Każdy chyba przyzna, że on nie chciał uchoǳić w oczach swych przy aciół za głupca
lub łgarza. Byłby ednak wydawał się ednym i drugim, gdyby się był okazywał kłamcą po
tym wszystkim, co głosił ako boskie ob awienie. Oczywiście, że nie byłby przepowiadał,
gdyby nie wierzył, iż powie prawdę. Któż zaś w takie rzeczy wierzyłby komu innemu, ak
nie bogu? Wierząc tedy⁷⁴⁷ bogom, ak mógł bogów nie uznawać?⁷⁴⁸

⁷³⁷oskarżyciele Sokratesa — oskarżycielami Sokratesa byli: poeta Meletos, garbarz Anytos i mówca Lykon
(zob. Apologia). [przypis tłumacza]

⁷³⁸Skarga przeciw niemu brzmiała mniej więcej w następujący sposób… — Ksenofont formu e skargę na pod-
stawie lektury (Platona i innych), gdyż podczas procesu był w Atenach nieobecny, i wyraźnie podkreśla, że
dosłownego brzmienia skargi nie przytacza. [przypis tłumacza]

⁷³⁹składał często ofiary w domu — przed domem greckim, na środku ǳieǳińca, okolonego murem, stał ołtarz
Zeusa, Opiekuna Zagrody. [przypis tłumacza]

⁷⁴⁰Sokrates mówił, iż „bóstwo” daje mu znaki — Sokrates twierǳił, że słyszy w duszy głos bóstwa, które często,
gdy ma uczynić akiś fałszywy krok, przestrzega go i odwoǳi od tego zamiaru, a nigdy do niczego nie zachęca.
Sokrates zwał to bóstwo dajmonion. [przypis tłumacza]

⁷⁴¹wierząc w wróżbiarstwo, posługują się lotem ptaków — eśli ptak leci od wschodu słońca (u Greków po
ręce prawe , gdyż wieszczący z lotu ptaków zwracał się twarzą ku północy; u Rzymian odwrotnie), to znak był
pomyślny. [przypis tłumacza]

⁷⁴²wierząc w wróżbiarstwo, posługują się (…) luǳkimi głosami — eżeli np. ktoś, ważąc w myśli akiś zamiar,
usłyszy na ulicy z rozmowy dwóch przechodniów słowa: „Doskonale się uda”, to nie ów niezna omy dał do-
brą wróżbę, lecz bóg ą ego głosem ob awił. Podobnie i innego roǳa u wyrocznie są głosem boga. [przypis
tłumacza]

⁷⁴³przypadkowymi znakami — grzmoty, błyskawice, pioruny, spotkanie kogoś. [przypis tłumacza]
⁷⁴⁴ofiarami — wróżono z wnętrzności zabitych na ofiarę zwierząt, a zwłaszcza z wyglądu wątroby. Sztuka ta-

kiego wróżenia, nieznana eszcze Homerowi, była późnie w użyciu u Greków, Etrusków i Rzymian; u Rzymian
znawcy te sztuki rekrutowali się z Etrusków. [przypis tłumacza]

⁷⁴⁵Sokrates zaś tak mówił, jak myślał… — „Ptaki da ą mi wskazówkę” est tylko nieścisłym powieǳeniem,
bo każdy wie, że to bóg za pośrednictwem ptaka da e poznać swą wolę. Sokrates ǳieli przekonania ogółu, ale
wyraża się ściśle niż ogół. [przypis tłumacza]

⁷⁴⁶przyjaciołom doraǳał, co czynić… — Platon inacze : „bóstwo” to nigdy nie doraǳa, lecz czasami odraǳa
czegoś Sokratesowi. Może Ksenofont nieodezwanie się głosu bożego uważa za znak zgody bóstwa na pewną
myśl. [przypis tłumacza]

⁷⁴⁷tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁷⁴⁸Wierząc tedy bogom, jak mógł bogów nie uznawać? — skarga na piśmie wniesiona zarzuca Sokratesowi

nie niewiarę w bogów w ogóle, lecz nieuznawanie bogów uznawanych przez państwo. W tym więc związku
myślowym to zdanie niepotrzebne. Ksenofontowi przypomina się Platona Apologia, gǳie (rozǳ. XIV) w toku
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A postępował eszcze wobec swoich przy aciół w następu ący sposób. Mianowicie, Wieǳa, Kondyc a luǳka
w rzeczach nieoǳownych⁷⁴⁹ doraǳał takie wykonanie, akie uważał za na lepsze. Co się
zaś tyczy spraw, o których było niewiadome, aki bęǳie wynik, odsyłał do wyroczni,
aby zasięgnąć e rady, czy to wolno uczynić. Także ci, powiadał, którzy chcą dobrze za-
rząǳać sprawami domowymi lub państwowymi, potrzebu ą wróżbiarstwa. Zostać zaś
budowniczym, kowalem, rolnikiem, rządcą nad ludźmi i w ogóle biegłym w podobnych
sprawach⁷⁵⁰, albo rachmistrzem, gospodarzem, woǳem i posiąść wszystkie tym podobne
wiadomości, est według ego mniemania możliwe dla luǳkiego rozumu. Na ważnie sze
ednak zagadnienia⁷⁵¹, powiadał, bogowie zachowu ą dla siebie i nic z tego luǳiom nie
est wiadome. Albowiem ani uprawia ącemu swo ą rolę nie wiadomo, kto bęǳie plon
zbierać, ani temu, który zbudował sobie dobrze dom, nie wiadomo, kto go bęǳie za-
mieszkiwał, ani wóǳ nie wie, czy ego dowóǳtwo bęǳie pożyteczne, ani mężowi stanu
kieru ącemu państwem, nie wiadomo, czy ego ǳiałalność przyniesie korzyść, ani wresz-
cie temu, który spokrewnił się z mężami potężnymi w państwie, nie est wiadomo, czy
z ich powodu nie bęǳie pozbawiony państwa⁷⁵².

Tych zaś, którzy sąǳą, że wiele z owych rzeczy nie należy do bóstwa, lecz że wszystko
est dostępne dla luǳkiego rozumu, uważał za szalonych. Szaleni też są ci, którzy używa- Nauka, Wiara
ą wróżbiarstwa do takich rzeczy, akie bogowie pozwolili luǳiom na podstawie nauki
rozstrzygać, na przykład eżeliby ktoś pytał wyroczni, czy lepie est brać do powożenia
umie ącego powozić niż nieumie ącego albo czy na okręt lepie brać umie ącego sterować
niż nieumie ącego, lub eśli ktoś się pyta o takie rzeczy, które można wieǳieć przez licze-
nie, mierzenie lub ważenie. Ci, którzy o takie rzeczy dowiadu ą się u bogów, postępu ą
według ego mniemania bezbożnie. Powiadał, że tego, co bogowie pozwolili luǳiom wy-
konywać na podstawie nauki, trzeba się nauczyć, eśli zaś coś dla luǳi est zakryte, należy
próbować dowieǳieć się tego od bogów przez wieszczbę, a bogowie da ą znaki tym, dla
których są łaskawi.

Ale przecież⁷⁵³ był on zawsze na oczach wszystkich, albowiem rano choǳił do por-
tyków⁷⁵⁴ i gimnaz ów⁷⁵⁵; w czasie, kiedy rynek się zapełnia, można go było tam wiǳieć,
a także przez resztę dnia był zawsze tam, gǳie spoǳiewał się zastać ak na więce luǳi.
Na częście mówił, i kto chciał, mógł go słuchać. Nikt ednak nigdy nie wiǳiał, żeby on
czynił kiedyś coś grzesznego lub bezbożnego, ani nikt nie słyszał, żeby coś podobnego
mówił. Nie rozprawiał także, ak to barǳo wielu innych czyni, o istocie wszechświata⁷⁵⁶
i nie dochoǳił, ak tak zwany przez filozofów „kosmos” powstał⁷⁵⁷ i według akich praw

rozprawy oskarżyciel rozszerza swó zarzut: „nie wierzy w bogów państwowych”, na: „nie wierzy w bogów
w ogóle”, przez co popada w sprzeczność z tym, co sam napisał w skarǳe: „wprowaǳa nowe bóstwa”. [przypis
tłumacza]

⁷⁴⁹w rzeczach nieoǳownych — są to sprawy tyczące luǳkich zawodów, rzemiosł, czynności, do których wy-
konywania trzeba wieǳy fachowe , wprawy i doświadczenia, co sam autor niże ob aśnia przykładami. [przypis
tłumacza]

⁷⁵⁰i w ogóle biegłym w podobnych sprawach — akie w praktyce ma do załatwienia kowal, rolnik, ekonom itp.
[przypis tłumacza]

⁷⁵¹Najważniejsze (…) zagadnienia — na ważnie szym zagadnieniem est pytanie, czy przedsięwzięta rzecz się
uda. Dla wieǳy luǳkie niedostępna zna omość przyszłości, pytać o nią trzeba bogów. [przypis tłumacza]

⁷⁵²temu, który spokrewnił się z mężami potężnymi w państwie, nie jest wiadomo, czy z ich powodu nie bęǳie
pozbawiony państwa — eżeli ktoś łączy się związkami małżeńskimi z roǳiną wpływowego polityka w naǳiei,
że przy ego pomocy do ǳie kiedyś do steru państwa, narazić się może na to, że bęǳie skazany na wygnanie,
eśli ta partia padnie, a do rządów przy ǳie stronnictwo przeciwne. Takie wygnania były wówczas na porządku
ǳiennym. [przypis tłumacza]

⁷⁵³Ale przecież on… — Ksenofont w żywy sposób przeciwstawia swe wywody oskarżeniu. [przypis tłumacza]
⁷⁵⁴portyki — podcienia wsparte na kolumnach, chroniące przechaǳa ących się ulicami przed skwarem po-

łudniowego słońca. [przypis tłumacza]
⁷⁵⁵gimnazjum — to zakład gimnastyczny; składa się z obszernego ǳieǳińca otoczonego portykami, do któ-

rych przytyka ą szeroko roztwarte sale gimnastyczne — edna dla młoǳieży dorosłe (efebów) — z sieǳeniami
dla publiczności, pokoiki do nacierania się oliwą, łazienki z ciepłą i zimną wodą. Platon kilkakrotnie przed-
stawia nam Sokratesa rozmawia ącego w gimnaz um lub palestrze (mnie więce to samo co gimnaz um, służy
głównie do ćwiczeń w mocowaniu się). [przypis tłumacza]

⁷⁵⁶Nie rozprawiał (…) o istocie wszechświata —co widocznie, zdaniem Ksenofonta, est grzechem lub może
wydawać się grzechem szersze publiczności. [przypis tłumacza]

⁷⁵⁷nie dochoǳił, jak tak zwany przez filozofów „kosmos” powstał — takie pytanie postawili sobie na starsi filo-
zofowie: Tales, Anaksymander, Anaksymenes (Jończycy z Miletu), i ono stało się zasadniczym zagadnieniem
filozoficznym. Wszechświat oznaczono wyrazem fysis (przyroda), a od Pitagorasa z Samos (VI w. przed Chr.)
wyrazem kosmos (ład), gdyż we wszechświecie panu e ład, którego prawa można wykryć. [przypis tłumacza]
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natury odbywa ą się wszelkie z awiska niebieskie, lecz owszem wykazywał, że zastanawia-
ący się nad podobnymi sprawami są głupcami⁷⁵⁸.

I na pierw zwykł był pytać, czy sąǳą, iż uż należycie zna ą sprawy luǳkie, że zabiera ą
się do badania takich rzeczy, albo czy, zostawia ąc na boku sprawy luǳkie, a bada ąc
boskie, myślą, że czynią roztropnie. ǲiwne zaś wydawało mu się, że nie est dla nich asne,
iż dla luǳi niemożebne⁷⁵⁹ est poznać takie rzeczy, gdyż nawet ci, którzy są na barǳie
dumni z tego, iż mogą mówić na taki temat, mięǳy sobą nie są tego samego zdania,
lecz pozosta ą do siebie w takim stosunku, ak szaleńcy. Mianowicie edni szaleńcy nie
lęka ą się nawet tego, czego trzeba się lękać, druǳy znowu obawia ą się tego, co nie est
straszne; ednym nie wstyd nawet wśród gromady luǳi wszystko możliwe mówić lub
czynić, drugim natomiast wyda e się, że nie wolno im nawet wy ść mięǳy luǳi; edni
nie szanu ą ani świątyni, ani ołtarza, ani niczego z boskich rzeczy, druǳy czczą kamienie,
pierwsze lepsze kloce i ǳikie zwierzęta. Tak samo i spośród tych, którzy łamią sobie głowę
nad istotą wszechświata, edni przy mu ą, że byt est tylko eden⁷⁶⁰, druǳy zaś biorą go za
coś, co est co do liczby nieskończone⁷⁶¹; edni wierzą, że wszystko est zawsze w ruchu⁷⁶²,
druǳy, że nigdy nic się nie ruszało⁷⁶³; edni, iż wszystko powsta e i ginie⁷⁶⁴, druǳy, że
nic nigdy nie powstało, ani nie zginęło⁷⁶⁵. Zwykł był także o tych sprawach rozważać Filozof, Wieǳa
w następu ący sposób. Uczący się spraw luǳkich sąǳą, że to, czego się nauczyli, będą
mogli czynić sobie i komukolwiek zechcą innemu. Czy tak samo i ci, którzy docieka ą
spraw boskich, myślą, że poznawszy, według akich praw natury wszystko powsta e, będą
sprawiali, ilekroć zechcą, wiatry, deszcze, pory roku i w ogóle tym podobne z awiska
w razie potrzeby, czy też się tego zupełnie nie spoǳiewa ą, lecz zadowolą się poznaniem,
ak każda z tych rzeczy powsta e?

Tak więc wyrażał się o tych, którzy za mu ą się podobnymi rzeczami. Sam zaś zawsze
rozprawiał o sprawach luǳkich, zastanawia ąc się nad tym, co pobożne, co bezbożne,
co piękne, co szpetne, co sprawiedliwe, co niesprawiedliwe, co to roztropność, co sza-
leństwo, co męstwo, co tchórzostwo, co to państwo, co mąż stanu, co panowanie nad
ludźmi, co to panu ący nad ludźmi i o innych rzeczach, o których wieǳa, zdaniem ego,
prowaǳiła do doskonałości człowieka⁷⁶⁶, a niewieǳa ściągałaby na taką niewykształconą
w tym kierunku ednostkę poniżenie zasłużone i nazwę niewolnika.

Że sęǳiowie mylny wydali sąd o nim w sprawie tych rzeczy, o których ego za-
patrywania nie były znane, to nic ǳiwnego. Ale czyż równie nic ǳiwnego, eżeli nie
uwzględnili tego, o czym wszyscy wieǳieli? Został mianowicie raz członkiem Rady⁷⁶⁷

⁷⁵⁸wykazywał, że zastanawiający się nad podobnymi sprawami są głupcami — Sokrates w Apologii Platona (rozǳ.
III) nie lekceważy sobie te nauki, tylko twierǳi, że się na tym nie zna. [przypis tłumacza]

⁷⁵⁹niemożebne (daw.) — niemożliwe. [przypis edytorski]
⁷⁶⁰jedni przyjmują, że byt jest tylko jeden — ońscy filozofowie wywoǳą cały świat i różnorodność ego z a-

wisk z ednego pierwiastka. Tym ednym bytem est u Talesa woda, u Anaksymandra pierwiastek akościowo
nieokreślony, czasem i przestrzenią nieograniczony, u Anaksymenesa powietrze. Według Pitagorasa (ok. 
przed Chr. ) pierwiastkiem wszelkiego istnienia est liczba, według Heraklita z Efezu (ok.  przed Chr.)
ogień. Szkoła eleatów z Elei (w południowe Italii), mianowicie Ksenofanes z Kolofonu (w Az i Mnie sze na
północ od wyspy Samos, początek VI w.), Parmenides z Elei (koniec VI w.), Zenon z Elei (ok. ), uzna ą,
że cała różnorodność świata zmysłów est złudą, a naprawdę istnie e tylko eden „byt” wieczny, niezmienny,
nieograniczony czasem ni przestrzenią. [przypis tłumacza]

⁷⁶¹biorą go za coś, co jest co do liczby nieskończone — Leukippos (ok. r.  przed Chr.) i ego uczeń Demokryt
z Abdery (kolonia ońska w Trac i na północ od wyspy Thasos [Tazos]) przy mu ą nieograniczoną ilość atomów,
z których tworzy się świat; także Anaksagoras z Klazomena [z Klaǳomen] (w Az i Mnie sze na południowy
zachód od Smyrny), nauczyciel Peryklesa, uczy, że świat powstał z nieskończenie wielkie ilości pierwiastków.
[przypis tłumacza]

⁷⁶²jedni wierzą, że wszystko jest zawsze w ruchu — Heraklit; sławne ego zdanie: Wszystko płynie, nie można
we ść dwa razy do te same rzeki. [przypis tłumacza]

⁷⁶³druǳy, że nigdy nic się nie ruszało — eleaci. [przypis tłumacza]
⁷⁶⁴jedni, iż wszystko powstaje i ginie — Heraklit: giną kole no w ogniu i odraǳa ą się wszelkie formy bytu.

[przypis tłumacza]
⁷⁶⁵druǳy, że nic nigdy nie powstało, ani nie zginęło — eleaci. [przypis tłumacza]
⁷⁶⁶do doskonałości człowieka — ideałem greckim est mąż „piękny i dobry” (kalós k’agathos, por. angielskiego

dżentelmena), emu przeciwstawia się niewolnika, istotę duchowo skutkiem wychowania i uroǳenia małowar-
tościową. [przypis tłumacza]

⁷⁶⁷członkiem Rady — Wielka Rada (bule) składała się z  członków, wybranych losowaniem po  z każ-
de li; / Rady, tzw. prytanowie, kierowali państwem przez / część roku. Co dnia wybierano innego
przewodniczącego (epistates), który przewodniczył też zgromaǳeniu ludowemu. [przypis tłumacza]
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i złożył raǳiecką⁷⁶⁸ przysięgę, że bęǳie sprawował swó urząd według praw. Gdy został
przewodniczącym, to chociaż lud pragnął wbrew prawu ednym głosowaniem skazać na
śmierć ǳiewięciu woǳów razem, a mianowicie Trasyllosa i towarzyszy, tuǳież Erasi-
nidesa, nie chciał poddać tego pod głosowanie⁷⁶⁹, mimo iż lud gniewał się na niego,
a wpływowi mówcy grozili. Ale on więce dbał o dochowanie przysięgi aniżeli o przy-
podobanie się ludowi wbrew sprawiedliwości i o liczenie się z pogróżkami. Albowiem
był przekonany, że bogowie dba ą o luǳi nie w ten sposób, ak luǳie sobie myślą⁷⁷⁰.
Ci bowiem sąǳą, że bogowie edno wieǳą, drugiego nie wieǳą. Sokrates zaś mniemał,
że bogowie wieǳą wszystko, tak to, co się mówi i czyni, ako też to, czego się skrycie
pożąda, że są wszęǳie obecni i w sprawie wszelkich rzeczy luǳkich da ą luǳiom znaki.

ǲiwię się więc, ak też sęǳiowie ateńscy dali się przekonać, że Sokrates nie miał
o bogach należytego zdania, on, który nic bezbożnego ani nie mówił, ani nie czynił,
lecz tak się wyrażał i ǳiałał, że każdy, kto by tak mówił i postępował, nie tylko byłby
na pobożnie szy, lecz także uchoǳiłby za takiego.
.  

(ciąg dalszy; I , –; –, –)

ǲiwna też wyda e mi się i ta okoliczność, że niektórzy dali się przekonać, akoby So-
krates psuł młoǳież, on, który prócz tego, co wyże powieǳiałem, na większą z wszyst-
kich luǳi oǳnaczał się wstrzemięźliwością, na większą wytrzymałością na mróz i skwar
i tak był nawykł do poprzestawania na małym, że ego nieznaczny ma ątek na zupełnie
mu wystarczał. Jakżeż taki człowiek mógł wieść innych do bezbożności, bezprawia, ła-
komstwa, rozpusty, zniewieściałego unikania trudów? Przeciwnie, u wielu luǳi położył
kres tym wadom, obuǳiwszy w nich pragnienie cnoty i okazawszy naǳie ę, że przy pracy
nad sobą do dą do wszechstronne doskonałości. Chociaż nigdy nie podawał się za na-
uczyciela cnoty⁷⁷¹, przecież przykładem swoim buǳił w tych, co z nim obcowali, naǳie ę,
że staną się tacy sami, ak on, eśli będą go naśladowali. Także i ciała sam nie zaniedbywał
i nie pochwalał tego u innych. Potępiał nadmierne trudy połączone z nadmiernym eǳe-
niem⁷⁷², bo uważał, że człowiek tyle trawi należycie, ile z apetytem spożywa. Taki tylko
sposób życia est dostatecznie zdrowy i nie przeszkaǳa trosce o duszę. Lecz z pewnością
nie był pełen wychuchane i chełpliwe wytworności, ani pod względem oǳieży, ani obu-
wia i w ogóle całego sposobu życia. Również nie podniecał u swych towarzyszy pragnienia

⁷⁶⁸raǳiecki — należący do rady; tu: rady ateńskiego miasta-państwa. [przypis edytorski]
⁷⁶⁹lud pragnął wbrew prawu jednym głosowaniem skazać na śmierć ǳiewięciu woǳów razem… — w  r.

zwyciężyli Ateńczycy flotę Spartan u wysp Arginuz (mięǳy Az ą eolską a wyspą Lesbos), ale zwycięskich
woǳów oskarżono przed Zgromaǳeniem Ludowym, że omieszkali ratować rozbitków, którzy wpadli do mo-
rza (zob. ǲieje Hellady ust. ). Ksenofont wymienia dwa nazwiska tych, którym przypisywano główną winę.
Chciano głosować nad winą i karą wszystkich woǳów razem wziętych, co było bezprawiem, gdyż nie wolno
sumarycznie ednym głosowaniem wszystkiego załatwiać. Według prawa każdy może się bronić przez pewien
ustawą wyznaczony czas i nad każdym musi się odbyć głosowanie; pomĳamy tu inne szczegóły koliz i z usta-
wami w te sprawie. Sokrates, ako przewodniczący, nie chciał poddać tego wniosku pod głosowanie. Jak ten
wniosek przecież przeszedł, czy Sokrates ustąpił z przewodnictwa, czy sprawa odwlokła się do dnia następnego,
nie est asne. Zginęło  woǳów; prócz wymienionych: Perykles, Diomedon, Lysias, Aristokrates, a Ateń-
czycy niebawem pożałowali swego czynu i nie było dwóch zdań co do bezprawności tego postępowania. Plato
poda e, że głosowano nad  woǳami, co est nieścisłe; głosować miano tylko nad , gdyż wóǳ Konon nie był
ob ęty oskarżeniem; stawiło się ednak tylko , gdyż dwa , Aristogenes i Protomachos, nie wrócili do Aten,
a Archestratos umarł w Mitylenie na Lesbos. [przypis tłumacza]

⁷⁷⁰był przekonany, że bogowie dbają o luǳi nie w ten sposób, jak luǳie sobie myślą — Ksenofont podał opowia-
danie o tym wypadku ako konkretny, powszechnie znany przykład pobożności i dlatego dalsze zdania mówią
o pobożności, wszechwieǳy boże , choć związek z poprzednim sta e się nie asny. Autor łączy te myśli tak: So-
krates narażał się nawet luǳiom spełnianiem swych obowiązków, albowiem uważał to za służbę bożą i przede
wszystkim podporządkowywał się woli boże . W tym był konsekwentnie szy niż inni, gdyż wierzył, że bóg dba
o człowieka i wie o nim wszystko. I Plato przytacza ten fakt ako przykład pobożności Sokratesa, prawǳiwe ,
nie powierzchowne , gdyż służbę bożą ceni wyże niż swe życie. (Równocześnie przykład ten służy u Platona za
dowód, że uczciwy człowiek w polityce musi paść w walce z krzywdą i bezprawiem, bez pożytku dla nikogo,
więc eśli ktoś chce uczciwie służyć społeczeństwu, lepie nie mieszać się do polityki). [przypis tłumacza]

⁷⁷¹nigdy nie podawał się za nauczyciela cnoty — ak to czynili sofiści (zob. Sympozjon), np. Protagoras. [przypis
tłumacza]

⁷⁷²nadmierne trudy połączone z nadmiernym jeǳeniem — mowa tu o zawodowych atletach, których żarłocz-
ność była przysłowiowa. [przypis tłumacza]
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ma ątku. Kładł kres innym pragnieniom, a na tych, którzy ego towarzystwa pragnęli⁷⁷³,
nie robił ma ątku, gdyż uważał, że obywa ąc się bez brania pienięǳy od nich, postępu e
w sposób godny wolnego człowieka. Tych zaś, co za naukę pobierali zapłatę⁷⁷⁴, nazywał
niewolnikami, którzy sami siebie w niewolę zaprzedali, bo muszą rozprawiać z tymi, od
których wzięli wynagroǳenie. ǲiwił się nawet, że nauczyciel obiecu ący nauczyć cnoty,
bierze pieniąǳe, a nie uważa za na większą nagrodę w przyszłości pozyskania dobrego
przy aciela; co więce , obawia się, że uczeń, stawszy się ze wszech miar doskonałym, nie
bęǳie okazywał na większe wǳięczności. Sokrates zaś nigdy nikomu niczego takiego
nie zapowiadał, a wierzył, że ci z towarzyszy, którzy przy mą ego zasady, będą przez całe
życie dla niego i dla siebie wza emnie dobrymi przy aciółmi. Jakżeby więc taki człowiek
mógł psuć młoǳież. Chyba że troszczyć się o cnotę znaczy psuć⁷⁷⁵.

„Lecz, na Zeusa⁷⁷⁶ — mówił oskarżyciel⁷⁷⁷ — on buǳił u obcu ących z nim lekce-
ważenie istnie ących praw, mówił mianowicie, że głupią est rzeczą wybierać naczelników
państwa za pomocą bobu⁷⁷⁸, bo przecież nikt nie chciałby wybranego za pomocą bobu
sternika, cieśli, flecisty i tym podobnych, chociaż błędy w tych rzeczach przynoszą szkodę
o wiele mnie szą niż błędy w zarząǳaniu państwem⁷⁷⁹. Takie mowy — mówił oskarży-
ciel — zachęca ą młoǳież do nieszanowania istnie ące konstytuc i⁷⁸⁰ i pobuǳa ą ą do
gwałtów”.

Ja natomiast sąǳę, że ci, którzy ćwiczą swó rozum i uważa ą się za zdolnych do po-
uczenia współobywateli o rzeczach dla nich pożytecznych, są na mnie skłonni do czynów
gwałtownych, bo wieǳą, że za gwałtem następu ą nienawiść i niebezpieczeństwa, przez
przekonywanie zaś da się to samo osiągnąć bezpiecznie, po dobremu. Ci bowiem, prze-
ciwko którym użyto siły, nienawiǳą, bo czu ą się nie ako ofiarami rabunku, przekonani
zaś czu ą miłość, ak gdyby chcieli odwǳięczyć się za doznane dobroǳie stwa. Przeto⁷⁸¹
gwałt czynić nie est rzeczą tych, którzy ćwiczą rozum, lecz tych, którzy posiada ą siłę bez
rozumu. A przecież i niemało pomocników potrzebowałby ten, który chce użyć gwałtu;
kto zaś może przekonać, nie potrzebu e żadnego, gdyż może sobie ufać, że sam potrafi
namówić. Także takim przychoǳi ak na mnie na myśl zabĳanie. Któż bowiem wolałby
kogoś pozbawić życia, aniżeli ży ącego przekonać i mieć go na swo e usługi?

„Ale w każdym razie — mówił oskarżyciel — dwóch mężów, którzy obcowali z Sokra- Cnota, Polityka
tesem, Kritias⁷⁸² i Alkibiades⁷⁸³, wyrząǳiło państwu wiele złego”. Kritias bowiem spo-

⁷⁷³Kładł kres innym pragnieniom, a na tych, którzy jego towarzystwa pragnęli — gra słów. [przypis tłumacza]
⁷⁷⁴Tych zaś, co za naukę pobierali zapłatę — sofistów; por. Sympozjon. [przypis tłumacza]
⁷⁷⁵Chyba że troszczyć się o cnotę znaczy psuć — por. Platona Apologia XVIII, koniec (przekład Witwickiego):

„…namawiam młodych spośród was i starych, żeby się ani o ciało, ani o pieniąǳe nie troszczył eden z drugim
przede wszystkim, ani tak barǳo ak o duszę, aby była ak na lepsza, i mówię im, że nie z pienięǳy ǳielność
[areté po grecku, cnota, ǳielność, zalety] rośnie, ale z ǳielności pieniąǳe i wszelkie inne dobra luǳkie,
i prywatne i publiczne. Więc jeżeli tak mówię i tym młoǳież psuję, to może być, że to są rzeczy szkodliwe; ale eśli
ktoś twierǳi, że a cokolwiek innego mówię, a nie to właśnie, ten kłamie”. [przypis tłumacza]

⁷⁷⁶Zeus (mit. gr.) — na ważnie szy spośród bogów olimpĳskich; bóg nieba i ziemi, władał piorunami. [przypis
edytorski]

⁷⁷⁷mówił oskarżyciel — skarga uż wyczerpana, gdyż oba zarzuty Meletosa i towarzyszy dostatecznie zbite.
Oskarżycielem, który tu występu e, est nowa osoba, mianowicie sofista Polikrates; napisał on w wiele lat po
procesie (), po roku , Oskarżenie Sokratesa, kiedy uż go uważano za niewinnego i sława poczęła opro-
mieniać ego pamięć. Sofiści lubili popisywać się tym, że z białego potrafią zrobić czarne, i na odwrót. Tak
Polikrates napisał Pochwałę Busirisa, króla egipskiego, który zarzynał obcych przybyłych do Egiptu i Oskarżenie
Sokratesa, uznanego za wzór cnoty. — Od tego zdania począwszy, rozprawia się Ksenofont z tym literackim
oskarżeniem. [przypis tłumacza]

⁷⁷⁸wybierać naczelników państwa za pomocą bobu — przy wyborze urzędników głosowano za pomocą czarnego
i białego bobu; biała barwa za kandydatem, czarna przeciw. [przypis tłumacza]

⁷⁷⁹nikt nie chciałby wybranego za pomocą bobu sternika (…) chociaż błędy w tych rzeczach przynoszą szkodę o wiele
mniejszą niż błędy w zarząǳaniu państwem — Sokrates ku oburzeniu patriotów żywił „niedemokratyczne”
przekonanie, że do spełnienia urzędu trzeba wieǳy, ogólne i fachowe . To ednak nie było karygodne; krytyka
est dozwolona, prawo nie karze za przekonania, ale za zamachy na państwo lub na formę rządu. [przypis
tłumacza]

⁷⁸⁰konstytucja — tu: ustró państwa, regulowany prawami. [przypis edytorski]
⁷⁸¹przeto (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁷⁸²Kritias, syn Kalajschrosa — na energicznie szy i na okrutnie szy spomięǳy trzyǳiestu tyranów, rząǳących

w Atenach po wo nie peloponeskie (zob. ust.  z ǲiejów Hellady), padł pod Munichią (portem ateńskim)
w walce z demokratami, prowaǳonymi przez Trazybula. [przypis tłumacza]

⁷⁸³Alkibiades, syn Klejniasa — wychowany pod okiem opiekuna Peryklesa, eden z na zdolnie szych polityków
z czasów drugiego i trzeciego okresu wo ny peloponeskie , brakami swego charakteru wiele zaszkoǳił o czyźnie
i sobie. [przypis tłumacza]
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śród wszystkich oligarchów⁷⁸⁴ był na większym chciwcem, na gwałtownie szym okrutni-
kiem, Alkibiades zaś spośród wszystkich demokratów był na pochopnie szym do gwałtu
i nie zna ącym miary swawolnikiem⁷⁸⁵. Nie będę brał w obronę tych mężów, eżeli coś
złego państwu wyrząǳili, wy aśnię tylko ich stosunek do Sokratesa. Byli mianowicie,
ak wiadomo, oba ci mężowie uż z natury barǳo ambitni, chcieli, by wszystko przez
nich dochoǳiło do skutku, i pragnęli mieć na większe imię ze wszystkich. Wieǳieli
zaś, że Sokrates z na większym zadowoleniem żył z barǳo małego ma ątku, był barǳo
wstrzemięźliwy we wszystkich przy emnościach i że wszystkimi, którzy zapuścili się z nim
w rozmowę, w toku mowy kierował według swego upodobania. Czyż wobec tego mógł-
by ktoś twierǳić, że oni, wieǳąc to, szukali sposobności obcowania z Sokratesem, by
naśladować ego tryb życia, mimo iż byli takiego usposobienia, ak wyże powieǳiałem,
czy racze , że starali się z nim obcować, ponieważ byli przekonani, że obcu ąc z nim, staną
się barǳo biegli w mówieniu i ǳiałaniu? Ja, zaprawdę, sąǳę, że gdyby im bóg dał do
wyboru: albo przepęǳić całe życie tak, ak e Sokrates pęǳił, albo umrzeć, oba woleli-
by umrzeć. To poznać można z ich postępowania. Albowiem skoro tylko poznali, że są
sprytnie si aniżeli współtowarzysze, opuścili natychmiast Sokratesa i za ęli się sprawami
państwowymi, dla które to czynności pragnęli nauki u Sokratesa.

Może więc powieǳiałby ktoś na to, że Sokrates powinien był tych, którzy z nim
przestawali, uczyć racze cnoty panowania nad sobą niż polityki. Nie mam temu nic do
zarzucenia, wiǳę ednak, że wszyscy nauczyciele nie tylko pokazu ą swoim uczniom,
w aki sposób sami to czynią, czego uczą, ale i usiłu ą im to uprzystępnić wykładem.
I tak, wiem, Sokrates okazywał się dla tych, którzy z nim przestawali, szlachetny i dobry
i rozprawiał z nimi ak na pięknie o cnocie i innych luǳkich sprawach. Wiem zaś także,
że oba owi mężowie, dopóki obcowali z Sokratesem, prowaǳili się rozumnie, nie ze
strachu, aby ich Sokrates nie ukarał albo nie wybił, lecz ponieważ wówczas uważali za
na lepsze tak się zachowywać. Może by wielu z tych, którzy twierǳą, że są filozofami⁷⁸⁶,
mogło utrzymywać, że sprawiedliwy nigdy nie może stać się niesprawiedliwym, ani ro-
zumny zuchwałym, ani każdy inny w tym, czego się uczył, nieukiem. Ja zaś myślę o tym
inacze . Wiǳę bowiem, że podobnie ak ci, którzy nie ćwiczą ciała, nie mogą sprawo-
wać cielesnych robót, tak też ci, którzy nie ćwiczą ducha, nie mogą podołać duchowym
pracom. Nie stać ich bowiem na wykonanie obowiązku ani na wstrzymanie się od rzeczy
zakazane . Dlatego o cowie trzyma ą swych synów, nawet gdy ci są rozsądni, mimo to
z dala od złych luǳi, gdyż obcowanie z dobrymi uważa ą za ćwiczenie w cnocie, obco-
wanie zaś ze złymi za e podkopywanie. Potwierǳa to także eden z poetów⁷⁸⁷, który
mówi:

Z dobrym przesta ąc, sam dobrym się staniesz, a eśli ze złymi
złączysz się, spaczysz wnet ten nawet rozum, co masz.

Istotnie tedy Kritas i Alkibiades, póki przestawali z Sokratesem, mogli, korzysta ąc
z takiego sprzymierzeńca, panować nad nieszlachetnymi namiętnościami; skoro tylko
zaś rozłączyli się z nim, Kritias udał się do Tesalii⁷⁸⁸ i przestawał tam z ludźmi, którzy
więce posługiwali się bezprawiem niż sprawiedliwością, Alkibiades znowu, na którego
wiele kobiet z dosto nych rodów wprost polowało z powodu ego piękności, którego wie-
lu możnych obywateli rozpieściło, a lud czcił, łatwo za ął pierwsze mie sce w państwie.

⁷⁸⁴oligarchia — „rządy niewielu”, forma ustro u państwowego wprost przeciwna demokrac i. Właǳa trzy-
ǳiestu tyranów est oligarchią. [przypis tłumacza]

⁷⁸⁵Alkibiades zaś spośród wszystkich demokratów był najpochopniejszym do gwałtu i nie znającym miary swawol-
nikiem — te słowa byłyby niemożliwe w ustach Anytosa i towarzyszy; są to prawowierni demokraci, którzy
w sąǳie nie krytykowaliby wybitnego demokraty ani nie porównywaliby go z krwawym oligarchą. [przypis
tłumacza]

⁷⁸⁶z tych, którzy twierǳą, że są filozofami — Ksenofont zaznacza, że filozofami naprawdę nie są (ma na myśli
sofistów), tylko tak im się wyda e i tak utrzymu ą. [przypis tłumacza]

⁷⁸⁷jeden z poetów — Teognis z Megary, poeta z VI wieku, oǳwierciedla w swych pieśniach ówczesne walki
szlachty z ludem. Wygnany z o czyzny, zwieǳił wiele świata. Zachował się zbiór ego sentenc i, skierowanych
głównie do ukochanego przezeń młoǳieńca, Kirnosa. Wiele w tym zbiorku nieautentycznych wierszy. Przez
filozofów, a zwłaszcza sofistów, dla swych sentenc i często cytowany. [przypis tłumacza]

⁷⁸⁸Kritias udał się do Tesalii — Kritias, skazany w  r. na wygnanie, udał się do Tesalii, znane z niekarności
i nieobycza ności; tam ten arystokrata z krwi i kości organizował i zbroił chłopów przeciwko szlachcie. [przypis
tłumacza]
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Podobnie ak atleci w gimnicznych zapasach⁷⁸⁹, osiągnąwszy łatwo pierwsze mie sce, za-
niedbu ą ćwiczeń, tak i ów zaniedbał sam siebie. Cóż więc ǳiwnego, że oba stali się
butni, kiedy u nich obu tak się okoliczności złożyły, że byli dumni ze swego rodu i roz-
pieszczeni przez wielu luǳi, pysznili się bogactwem, nadymali się potęgą, a nadto, tym
wszystkim zepsuci, uż od dawna byli z dala od Sokratesa. A więc, eżeli w czymś zbłą-
ǳili, czyż oskarżyciel ma obwiniać za to Sokratesa? A czyż nie wyda e się oskarżycielowi,
iż zasłużył na pochwałę za to, że gdy eszcze byli młoǳi i z natury barǳo mało rozsądni
i powściągliwi, Sokrates ich uczynił mądrymi. Zaprawdę, tak się nie sąǳi nigdy. Jakiż
bowiem flecista, lutnista lub inny nauczyciel, który swoich uczniów wykształcił, est od-
powieǳialny za to, eżeli ci pó dą do innych i pogorszą się? Jakiż o ciec, którego syn,
obcu ąc z kimś, stał się rozumny, późnie zaś, przesta ąc z innymi, stał się zły, bęǳie
obwiniał dawnego, a nie chwalił racze o tyle więce dawnie szego towarzysza, o ile syn
ego mięǳy późnie szymi okazał się gorszy? Nawet o cowie, gdy ży ą razem z ǳiećmi,
a ǳieci popełnia ą błędy, nie są za to odpowieǳialni, eżeli one same ma ą rozum. Tak po
sprawiedliwości należało sąǳić i o Sokratesie. Gdyby on sam popełnił był coś zdrożnego,
słusznie byłby uchoǳił za złego; eżeli zaś on sam był zawsze cnotliwy, z aką słusznością
można by było przypisywać winę za to zło, którego nie czynił?

Natomiast Kriton⁷⁹⁰, Cha refont, Cha rekrates⁷⁹¹, Hermogenes⁷⁹², Symiasz, Kebes,
Fedonides⁷⁹³ i inni byli przy aciółmi Sokratesa; którzy z nim obcowali nie na to, aby stać
się mówcami i rzecznikami, lecz aby doskonalić się w cnocie i móc spełniać swe obowiązki
wobec domowników⁷⁹⁴, krewnych, przy aciół, państwa i obywateli. I żaden z nich ani
w młodości, ani w starości nie tylko nie uczynił nic złego, lecz nawet nie ściągnął na
siebie żadnego obwinienia.

„Ale Sokrates — mówił oskarżyciel — uczył, aby o ców znieważać, wmawia ąc w tych,
którzy z nim obcowali, że uczyni ich mądrze szymi od o ców; i mówił, iż według prawa
wolno est nawet o ca trzymać w więzach, eżeli mu się wykaże szaleństwo, a stąd wy-
prowaǳał wniosek, że słuszne est, aby niewykształcony był trzymany w więzach przez
mądrze szego”⁷⁹⁵. Sokrates ednak sąǳił, że ten, który drugiego z powodu ego niewie-
ǳy wiąże, słusznie powinien by być wiązany przez tych, którzy wieǳą to, czego on nie
wie. I właśnie dlatego rozpatrywał często, o ile niewieǳa różni się od szaleństwa, a co
do szalonych sąǳił, że trzymanie ich w więzach est rzeczą korzystną tak dla nich, ako
też dla ich przy aciół. O tych zaś, którzy nie umie ą potrzebnych rzeczy, był zdania, że
słusznie powinni się dać pouczyć takim, którzy to wieǳą.

„Ale Sokrates — twierǳił oskarżyciel — nie tylko o ców, lecz także innych krewnych
narażał na znieważanie przez tych, którzy z nim obcowali, twierǳąc, że tak chorym, ak
i procesu ącym się przynoszą pomoc nie krewni, lecz owym lekarze, tym zaś rzecznicy.
Także co do przy aciół mówił, że na nic nie przyda się ich życzliwość, eśli nie potrafią
także i pomóc. Tylko ci, twierǳił on, zasługu ą na cześć, którzy wieǳą to, czego po-
trzeba, i zdoła ą to ob aśnić innym. Ponieważ zaś wmówił w młodych luǳi, że on est
na mądrze szy i na lepie potrafi innych czynić mądrymi, doprowaǳił tych, którzy z nim
obcowali, do tego, że u nich wszyscy w porównaniu z nim nic nie znaczyli”.

Ja wiem, że mówił to o o cach, o innych krewnych i o przy aciołach; a oprócz te-
go wspominał, że po wy ściu duszy, w które edynie rozum mieszka, ciało na bliższego
krewniaka ak na pręǳe wynoszą i usuwa ą z oczu. Mówił także, że nawet za życia każdy

⁷⁸⁹gimniczne zapasy— do zapasów gimnastycznych zalicza ą się: bieg do mety, mocowanie się, walka na pięści,
pankration (mocowanie się skombinowane z walką na pięści), pentatlon (pięciobó : skok, bieg, rzut dyskiem,
rzut oszczepem, mocowanie się). [przypis tłumacza]

⁷⁹⁰Kriton — stary, bogaty właściciel ziemski, pochoǳący z tego samego demu (gminy) co i Sokrates, wierny
ego towarzysz i przy aciel. [przypis tłumacza]

⁷⁹¹Chajrefont i Chajrekrates — dwa bracia, gorący wielbiciele Sokratesa. [przypis tłumacza]
⁷⁹²Hermogenes, syn Hipponika — przyrodni brat Kalliasa (zob. Sympozjon). [przypis tłumacza]
⁷⁹³Simiasz, Kebes, Fedonides — Simiasz i Kebes, dwa Tebańczycy, przybyli do Aten umyślnie celem zapo-

znania się z Sokratesem i dotrzymali mu towarzystwa aż do ego śmierci. Oba występu ą w Platona Fedonie;
wspomniany tam także ako obecny rodak ich, Fedonides. [przypis tłumacza]

⁷⁹⁴domownicy — służba, niewolnicy. [przypis tłumacza]
⁷⁹⁵…a stąd wyprowaǳał wniosek, że słuszne jest, aby niewykształcony był trzymany w więzach przez mądrzejszego

— według prawa o ciec, którego pomieszanie zmysłów est udowodnione, traci swobodę rozporząǳania swo ą
osobą i swym ma ątkiem. Zdaniem oskarżyciela Sokrates przez naciąganą interpretac ę wysnuwał z tego prawa
daleko idące, demoralizu ące młoǳież konsekwenc e. [przypis tłumacza]
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ze swe własne osoby, którą przecież nade wszystko kocha, uż to sam usuwa, uż to każe
innym usuwać to, co est dla ciała niepotrzebne i nieprzydatne. Tak usuwa ą sobie luǳie
paznokcie, włosy i nabrzmiałości, i każą sobie także lekarzom wśród męczarni i bólów
wycinać i wypalać, i muszą im eszcze za to płacić. Także ślinę wypluwa ą z ust ak na da-
le , gdyż na nic im się nie przyda e, a racze szkoǳi, gdy zosta e w ustach. Istotnie, mówił
tak, ale nie w tym celu, by uczyć, że trzeba o ca żywcem pogrzebać i siebie samego ka-
leczyć. Lecz pokazu ąc, że niemądry nie bywa szanowany, polecał zarazem starać się być
ak na rozumnie szym i na pożytecznie szym, ażeby nikt, kto życzy sobie mieć szacunek
o ca, brata lub kogoś innego, nie był niedbały, polega ąc tylko na pokrewieństwie, lecz
usiłował być pożytecznym dla tych, u których życzy sobie mieć poważanie.

Mówił także oskarżyciel, że on wybierał na gorsze zdania z na sławnie szych poetów
i powołu ąc się na takie świadectwa, wychowywał tych, co z nim obcowali, na złoczyńców
i tyranów. Na przykład owo powieǳenie Hez oda⁷⁹⁶: „Czynność nigdy nie hańbi, leni-
stwo hańbi nieroba”, tłumaczył, że poeta zaleca nie stronić od żadne czynności, choćby
niesprawiedliwe lub haniebne , ale i takie czyny wykonywać dla zysku⁷⁹⁷. Sokrates zaś,
zgoǳiwszy się na to zapatrywanie, że czynność est dla luǳi pożytkiem i dobrem⁷⁹⁸, bez-
czynność zaś szkodą i złem, określał mianem czynnych pracowników tych, którzy robią
coś dobrego, natomiast tych, co gra ą w kości lub w ogóle trudnią się akimś nikczem-
nym i karygodnym za ęciem, nazywał nierobami. Zatem zupełnie słuszne byłyby słowa:
„Czynność nigdy nie hańbi, lenistwo hańbi nieroba”.

„Często — powiada oskarżyciel — przytaczał ów ustęp z Homera, że Odyseusz:

…czy woǳa, czy kogoś z przednie szych spotyka,⁷⁹⁹
U mu e go wymową słodkiego ęzyka:
«Zacny mężu, nie stąpa luǳi podłych śladem,
Wstrzyma się, drugich twoim zatrzyma przykładem».
Gdy z ludu kogoś spostrzegł, że upornie sta e,⁸⁰⁰
Tego berłem okłada i słowami ła e:
«Niebaczny! Siedź spoko nie, ta dłoń ciebie skarci,
Słucha drugich, co więce niżli ty są warci!
Bo aźń i gnuśność w rzęǳie na niższym cię kłaǳie,
Ni tyś w bo u ceniony, ni poważny w raǳie».

Otóż to tak tłumaczył, że poeta pochwala bicie ednostek z ludu i ubogich”.
Ale Sokrates tego nie mówił, bo przecież sąǳiłby, że trzeba by bić ego samego. Prze-

ciwnie, twierǳił, że takich, co ani słowem, ani czynem nie przynoszą w razie potrzeby
pożytku ni wo sku, ni państwu, ni samemu ludowi, należy, zwłaszcza eśli są przy tym
zuchwali, trzymać w ryzach wszelkimi sposobami, choćby byli na bogatsi. Sokrates sam
przecież, wprost przeciwnie ak oni, był człowiekiem z ludu, pełnym uczuć miłości dla
luǳi. Zyskawszy wielu gorliwych uczniów mięǳy rodakami i obcokra owcami, nigdy
nie wziął zapłaty za to, że z nimi przestawał, lecz ho nie uǳielał im ze skarbów swe
wieǳy. Niektórzy z nich, dostawszy od niego malutką e część za darmo, sprzedawali tę

⁷⁹⁶Hezjod — z Askry w Beoc i, na starszy po Homerze poeta grecki, znany ako autor poematów dydaktycz-
nych: Teogonia (Genealogie bogów) i Prace i dni. To ostatnie ǳieło ma za przedmiot roboty rolne i czas, kiedy
e należy wykonywać. Jest to edyny poeta grecki, który ceni pracę i wygłasza na e cześć piękne zdania, ak
przytoczone powyże (Prace, w. ), lub np.: „Przed cnotą bogowie pot położyli”(Prace, w. ). Przeciętnie
Grek nie pracu e, praca est dla niewolnika, nie ma nawet w greczyźnie wyrazu „praca” bez ubocznego znaczenia
mozołu i przykrości. [przypis tłumacza]

⁷⁹⁷tłumaczył, że poeta zaleca nie stronić od żadnej czynności, choćby niesprawiedliwej lub haniebnej, ale i takie
czyny wykonywać dla zysku — oskarżyciel rozumie: czynność żadna (więc np. i złoǳie stwo) nie hańbi. [przypis
tłumacza]

⁷⁹⁸Sokrates zaś, zgoǳiwszy się na to zapatrywanie, że czynność jest dla luǳi pożytkiem i dobrem — Sokrates
w myśl swe metody dąży naprzód do określenia po ęć, o których mowa. Gdy wszyscy rozmawia ący zgaǳa ą się
na edną definic ę, można rozprawę prowaǳić dale . Wspomniany wiersz zawiera wyraz „czynność”. Co ten wyraz
oznacza? Czynność określamy za pomocą cech dobra (moralnego) i pożyteczności; kto się na takie określenie
goǳi, ten żadnego za ęcia, nieposiada ącego tych cech (a więc i złoǳie stwa), nie zaliczy do „czynności”. [przypis
tłumacza]

⁷⁹⁹…czy woǳa, czy kogoś z przedniejszych spotyka — Iliada II  i n., wiersze cytowane w przekłaǳie Dmo-
chowskiego. Odyseusz nie dopuszcza, by Grecy uciekli z wo ny do domu. [przypis tłumacza]

⁸⁰⁰Gdy z ludu kogoś spostrzegł, że upornie staje… — Cytat pomĳa  wierszy. [przypis tłumacza]
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krzynę wieǳy za wielkie pieniąǳe i wcale nie byli takimi prostymi ednostkami z ludu
ak on, bo nie chcieli rozprawiać z tymi, których nie stać było na zapłatę⁸⁰¹. Sokrates też
przysparzał swemu miastu sławy u innych luǳi, i to znacznie więce niż Lichas⁸⁰², który
z tego rozgłos zyskał, państwu lacedemońskiemu. Lichas mianowicie przy mował go-
ścinnie w Lacedemonie w czasie Gymnopediów⁸⁰³ przybyłych cuǳoziemców, a Sokrates
przez całe życie łożył z ak na większą ho nością ze swych skarbów, wspiera ąc każdego,
kto chciał. Prowaǳił bowiem swych przy aciół na drogę doskonałości i kiedy żegnali się
z nim, odchoǳili doskonalsi.

Według mego więc mniemania Sokrates za to, że był takim mężem, zasługiwał ze
strony państwa racze na oǳnaczenie aniżeli na śmierć. Także w ustawach można to zna-
leźć, eżeli się ktoś nad tym zastanowi. Według ustaw bowiem śmierć est karą dla tych,
którym udowodniono kraǳież, obǳieranie⁸⁰⁴, rzezimieszkostwo, włamanie się, trud-
nienie się sprzedażą luǳi w niewolę⁸⁰⁵ i świętokraǳtwo, od których to zbrodni żaden
człowiek na świecie nie był dale ak on. A wreszcie, co się tyczy państwa, nie pono-
sił on nigdy winy ani nieszczęśliwe wo ny, ani buntu, ani zdrady, ani żadnego innego
nieszczęścia. A tak samo w życiu prywatnym nie tylko nie pozbawił nigdy żadnego czło-
wieka mienia ani nie wtrącił w nieszczęście, lecz nawet nigdy nie spotkał się z żadnym
z wymienionych zarzutów. Jakże więc mógł być narażony na oskarżenie — on, który
daleki był od nieuznawania bogów ( ak to zarzucono mu w oskarżeniu), a przeciwnie,
na więce z wszystkich luǳi czcił bogów; on, który nie tylko nie prowaǳił na bezdroża
młodych luǳi, ak go o to obwiniał oskarżyciel, lecz nawet tych, którzy z nim obcowali,
a mieli akieś złe namiętności, od nich odwoǳił, a za to zachęcał do postępowania drogą
na pięknie sze i na wspanialsze cnoty, aka uszczęśliwia państwa i roǳiny? A za takie
postępowanie czyż nie był godny wielkiego zaszczytu ze strony państwa?

.        -
  

(I , –)

A teraz chcę opisać, o ile mi pamięć pozwoli, ak on korzystnie ǳiałał na swych
towarzyszy, bądź to przykładem, aki dawały ego czyny, bądź to nauką, aką dawały ego
rozmowy.

Otóż co się tyczy stosunku do bogów, wyznawał i wprowaǳał w czyn takie zasady, Modlitwa, Prawo, Dobro
które właśnie Pytia zaleca na pytania odnoszące się do składania ofiar, czci przodków
i innych podobnych rzeczy. Pytia mianowicie głosi, że kto postępu e w tych wypad-

⁸⁰¹wcale nie byli takimi prostymi jednostkami z ludu jak on, bo nie chcieli rozprawiać z tymi, których nie stać było
na zapłatę — ukłucie w stronę niesympatycznego Ksenofontowi sokratyka. Uczeni domyśla ą się, że odnosi się
to do Arystypa z Cyreny (w Ayce północne , wprost na południe od Grec i), który choć wyszedł ze szkoły
Sokratesa, pobierał na równi z sofistami pieniąǳe za naukę, co oburzało innych sokratyków, tak samo ak
i treść ego nauki (hedonizm). Celem życia według niego rozkosz; co prowaǳi do rozkoszy, to est dobre,
rozkosze trzeba umieć wybrać tak, by w swych skutkach nie przyniosły nieprzy emności większe niż doznana
przy emność. Potrzebna więc wieǳa i dlatego trzeba się starać o kształcenie ducha. Poznanie świata est ednak
niemożliwe, a badania przyrodnicze są bezprzedmiotowe, skoro zmysły nas łuǳą i wszelkie spostrzeżenia są
czysto subiektywne. Arystyp był starszy od Ksenofonta, razem z Platonem bawił na Sycylii u Dioniz usza I i II,
uczył w Atenach i w Cyrenie; zmarł, ma ąc lat . [przypis tłumacza]

⁸⁰²Lichas — syn Arkesilaosa, współczesny Sokratesowi. [przypis tłumacza]
⁸⁰³Gymnopedia (gr. gymnopaidiai) — t . „igrzyska nagich chłopców”, uroczystość obchoǳona w Sparcie

w lipcu, mnie więce od r.  przed Chr. Nagie chóry młoǳieży wykonywały wśród muzyki taniec naokoło
posągu Apollina z przydomkiem Karne os. Święto to stało się późnie równocześnie uroczystością na cześć
Spartan poległych w bitwie pod Tyreą i pod Termopilami. (Tyrea, miasto na wschodnim wybrzeżu Pelopone-
zu, na południe od Argos, około  r. wpadło w ręce Spartan; przed bitwą zgoǳono się na po edynek, do
którego każdą strona postawiła  wo owników, ale gdy wszyscy prawie padli, a wynik był nie asny, przyszło
przecież do bitwy. Termopile, wąwóz prowaǳący z Grec i północne do środkowe , obok Zatoki Malĳskie ,
przy którego obronie przeciw Persom w  r. przed Chr. padł Leonidas z wszystkimi swoimi Spartanami).
[przypis tłumacza]

⁸⁰⁴obǳieranie — tak nazywa ą w Atenach kraǳież szat w łaźni lub zdarcie z kogoś płaszcza na ulicy. [przypis
tłumacza]

⁸⁰⁵trudnienie się sprzedażą luǳi w niewolę — oczywiście obywateli, nie eńców lub niewolników z uroǳenia.
[przypis tłumacza]
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kach wedle praw obowiązu ących w danym państwie, ten postępu e słusznie, a Sokrates
właśnie sam tak czynił i drugich do tego zachęcał, uważa ąc inne postępowanie za opacz-
ne⁸⁰⁶ i głupie. W modłach swoich prosił bogów po prostu tylko o to, co est „dobre”,
w przekonaniu, że bogowie na lepie wieǳą, co wychoǳi na dobre. Uważał, że nie ma
na mnie sze różnicy mięǳy prośbą o złoto, srebro, edynowłaǳtwo, a prośbą o walkę
lub grę w kości; przecież przy tym wszystkim nie wiadomo, aki bęǳie wynik⁸⁰⁷.

Mimo że składał małe ofiary z małego mienia, nie sąǳił, że pozosta e w tyle poza Ofiara
tymi, co składa ą bogate ofiary z wielkiego ma ątku⁸⁰⁸. „Byłoby to nie barǳo ładnie —
mawiał — gdyby bogowie więce się radowali wielkimi ofiarami niż małymi. W takim
razie bowiem milsza by im była nieraz ofiara podłego człeka niż uczciwego. Nie warto by
też było żyć, gdyby dary podłych luǳi były bogom milsze niż ofiary luǳi uczciwych”.
Jego zdaniem, na milsza bogom ofiara na pobożnie szych, toteż barǳo chwalił owo zdanie
poety:

Wedle swo e możności czyń bogom odwiecznym ofiary.⁸⁰⁹

Także w stosunkach z przy aciółmi i cuǳoziemcami, z którymi nas łączy związek
gościnności⁸¹⁰, i w ogóle w życiu uważał za piękną ową wskazówkę: „wedle swych sił
czynić”. Jeśli uważał, że mu bogowie ob awili akiś znak, to uż łatwie można by go
było namówić, by wziął ze sobą w drogę ślepego i nieobeznanego z okolicą przewodnika,
niż skłonić do postępowania wbrew ob awionym znakom. Głupotę zarzucał wszystkim
tym, którzy w obawie, by nie zepsuć u luǳi dobrego mniemania o sobie, postępu ą
wbrew ob awionym boskim wskazówkom. On sam wobec boskie porady patrzył z góry
na wszelkie luǳkie zdania.

Duszę i ciało przyzwyczaił do takiego trybu życia, że każdy człowiek, o ile by nie za-
szły akieś naǳwycza ne okoliczności, mógłby odważnie i z pewnością siebie wieść tym
trybem żywot, a wydatki nie stanowiłyby dla niego kłopotu. Miał bowiem tak skromne
potrzeby, że nie wiem, czy ktoś mógł zarobić tak mało, by ego dochody nie wystarczały
na Sokratesowe utrzymanie. Pokarmu mianowicie spożywał tyle, ile go mógł eść z przy- Jeǳenie, Umiarkowanie
emnością, a do adła przygotowywał się w ten sposób, że głód służył mu za przyprawę.
Każdy napó był dlań przy emny, skutkiem tego, że nie pił, eżeli nie czuł pragnienia.
Ilekroć na zaproszenie przychoǳił na ucztę, z na większą łatwością mógł się ustrzec tego,
co dla większości luǳi est tak trudne, to est opychania się aż do przesytu. Tym, co nie
mogli do tego doprowaǳić, doraǳał wystrzegać się rzeczy podnieca ących do eǳenia
bez głodu i do picia bez pragnienia, gdyż to, mawiał, ǳiała u emnie na żołądek, na głowę
i na duszę. Zdaniem ego, mówił żartem, i Kirke zmieniała luǳi w wieprze, goszcząc ich
obficie takimi przysmakami⁸¹¹. A Odyseusz tylko dlatego nie zmienił się w wieprza, po-
nieważ wstrzymał się i nie tknął, nie czu ąc głodu, tych przysmaków, ǳięki wskazówkom
Hermesa i swe własne wstrzemięźliwości. Tak to rozprawiał o tym, na wpół żartem, na
wpół serio.

⁸⁰⁶opaczny — robiony na opak, odwrotnie, inacze niż należy. [przypis edytorski]
⁸⁰⁷nie ma najmniejszej różnicy mięǳy prośbą o złoto, srebro, jedynowłaǳtwo, a prośbą o walkę lub grę w kości…

— kto prosi o akieś materialne dobro, nie może wieǳieć, czy spełnienie ego prośby nie ściągnie nań nie-
szczęścia, prosić o złoto nie znaczy prosić o szczęście: tak prosić est równie głupio ak prosić o walkę, zamiast
o zwycięstwo. [przypis tłumacza]

⁸⁰⁸Mimo że składał małe ofiary z małego mienia, nie sąǳił, że pozostaje w tyle poza tymi, co składają bogate ofiary
z wielkiego majątku — porówna opowiadanie ewangelisty Łukasza o groszu wdowim (Łk , –). [przypis
tłumacza]

⁸⁰⁹Wedle swojej możności czyń bogom odwiecznym ofiary — Hez od, Prace i dnie, w. . [przypis tłumacza]
⁸¹⁰w stosunkach z przyjaciółmi i cuǳoziemcami, z którymi nas łączy związek gościnności — przy aciele to oby-

watele różnych państw obowiązani użyczać sobie wza emnie gościny w razie przy azdu, opieki i pomocy u właǳ,
zastępstwa i obrony swych interesów w sądach, dla cuǳoziemców niedostępnych; spotkawszy się na polu bi-
twy, nie walczą ze sobą. Przy aźń taka przechoǳi z o ca na syna; w rodach ǳieǳiczą się pewne znaki, po
których tacy przy aciele ǳieǳiczni mogą się poznać. [przypis tłumacza]

⁸¹¹Kirke zmieniała luǳi w wieprze, goszcząc ich obficie takimi przysmakami — Kirke według Odysei X podawa-
niem czaroǳie skiego napo u zmieniała luǳi w świnie. Losowi temu ulegli towarzysze Odyseusza, ale on sam
ǳięki przestroǳe Hermesa (Merkury u Rzymian) zachował swą postać luǳką i ocalił towarzyszy, zmusiwszy
czaroǳie kę do przywrócenia im ich dawne postaci. [przypis tłumacza]
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.     

(I , –)

Nie należałoby też pominąć ego rozmowy z sofistą Antyfontem⁸¹². Antyfont mia-
nowicie, chcąc przeciągnąć na swo ą stronę ego towarzyszy, przystąpił pewnego razu do
Sokratesa w ich obecności i tak się odezwał:

— Ja myślałem, Sokratesie, że za mu ący się filozofią powinni się stawać szczęśliwsi,
ale ak wiǳę, twó zysk z filozofii to coś wręcz przeciwnego. Przyna mnie ży esz tak,
że w takim trybie życia ani eden niewolnik nie wytrzymałby u swego pana. Spożywasz
na podle sze adła i napo e, oǳiewasz się płaszczem nie tylko lichym, ale i tym samym
w lecie i w zimie, wiecznieś bosy i bez wierzchnie szaty. Pienięǳy nawet nie bierzesz,
których nabywanie sprawia radość, a nabycie pozwala żyć swobodnie i wygodnie . Jeśli
więc kształcisz swych towarzyszy swym wzorem, podobnie ak i inni nauczyciele wskazu ą
siebie ako wzór do naśladowania, to przy mĳ do wiadomości, że esteś nauczycielem
nęǳy.

Sokrates odpowieǳiał na to:
— Jak wiǳę, esteś, Antyfoncie, tak przekonany o nęǳnym trybie mego życia, że

wolałbyś, estem pewny, umrzeć niż żyć tak, ak a. Pozwól więc, zastanówmy się, coś ty Filozof, Umiarkowanie
takiego uciążliwego zauważył w mym sposobie życia. Może to, że nie biorąc zapłaty, nie
wiǳę się zmuszony rozprawiać z kimś wbrew mo e woli, gdy tymczasem ci, co biorą pie-
niąǳe, muszą odrabiać to, za co wzięli zapłatę? A może pożywienie mo e dlatego uważasz
za nęǳne, że em potrawy mnie zdrowe i mnie pożywne niż ty? A może dlatego, że
mo e potrawy trudnie nabyć niż two e, gdyż są rzadsze i droższe? Może to, co ty przygo-
tu esz, smaku e ci lepie niż mnie mo e zapasy? Wiesz przecie, że na mnie przysmaków
potrzebu e ten, który e z na większą przy emnością, a na mnie pożąda rzadkich napo ów
ten, kto pĳe z na większą przy emnością. Kto zmienia szaty, czyni to, ak ci wiadomo, ze
względu na chłód lub skwar; obuwie wǳiewa ą luǳie, nie chcąc razić lub kaleczyć stóp,
gdyż to przeszkaǳałoby im w choǳeniu. Czy wiǳiałeś kiedyś, bym z powodu zimna
więce musiał przebywać w domu niż ktoś inny, czy z powodu skwaru biłem się z kimś
o cień, czy może skutkiem bólu stóp nie choǳę, dokąd mi się podoba? Czy nie wiesz
tego, że słabsi z natury, ale zahartowani nad na mocnie szymi, którzy zaniedbali harto-
wania się, góru ą w tym właśnie, w czym się ćwiczyli, i łatwie to znoszą? Czy myślisz,
że a, który zawsze hartowałem ciało na wszystkie dolegliwości, nie znoszę wszystkiego
łatwie niż ty, który nigdy o to nie dbałeś? Czemu nie estem niewolnikiem brzucha, snu
lub rozpusty? Powód w tym tylko, że mam inne większe przy emności, sprawia ące roz-
kosz nie tylko wtedy, kiedy się z nich korzysta, ale także obiecu ące korzyść na zawsze.
I to przecie wiesz, że nie odczuwa radości człowiek przekonany, że mu się w niczym
nie powoǳi, luǳie zaś mniema ący, że im się dobrze wieǳie, czy to w rolnictwie, czy
w żeglarstwie, czy w innym akimś za ęciu, któremu się właśnie odda ą, dozna ą radości
w poczuciu swego powoǳenia. Czy sąǳisz, że to wszystko tak samo wielką radość przy-
nosi ak świadomość stawania się coraz doskonalszym i zyskiwania sobie coraz droższych
druhów w swych przy aciołach przez to, że i ich także się doskonali? Ja bo ciągle ży ę
w te świadomości. A uż eśli wypadnie pomagać przy aciołom lub państwu, to kto ma
więce do tego sposobności: ten, który ży e ak a, czy ten, co ży e trybem przez ciebie za-
chwalanym? Kto z większą łatwością weźmie uǳiał w wyprawie wo enne : ten, który nie

⁸¹²Antyfont — znamy kilku Antyfontów. Na sławnie szy est mówca attycki, syn Sofilosa, z demu Ramnus,
uroǳony ok. r. , przedstawiciel na starsze prozy attyckie , rzekomo nauczyciel Tukidydesa, na znakomit-
szego historyka starożytności. Jako zwolennik rządów oligarchicznych brał uǳiał w zamachu arystokratów w r.
 i w urząǳeniu Rady Czterystu. Po e upadku oskarżony o zdradę stanu poniósł karę śmierci. Zachowało
się  ego mów sądowych, wszystkie w sprawie zabó stwa, wśród nich trzy tetralogie (po  mowy): oskarżenie,
obrona, replika, odpowiedź na replikę. Od niego należy odróżnić, zdaniem niektórych uczonych, sofistę tego
samego imienia, autora rozpraw O prawǳie, z zakresu teorii poznania, i O zgoǳie, z zakresu etyki i polity-
ki. Inni uczeni ednak identyfiku ą obu Antyfontów. Tu mowa o Antyfoncie sofiście, przeciwniku Sokratesa.
O ile by autor wyże wymienionych rozpraw i mówca byli edną i tą samą osobą, musielibyśmy przy ąć, że tu
choǳi o akiegoś innego sofistę Antyfonta (Arystoteles miał akiegoś sofistę Antyfonta zaliczać do przeciw-
ników Sokratesa), a nie o Ramnuzy czyka, który politycznie był pewnie Ksenofontowi sympatyczny. [przypis
tłumacza]
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może żyć bez drogocennych potraw, czy ten, któremu starczy to, co pod ręką? Kto łatwie
przetrzyma oblężenie: ten, kto nie może się obe ść bez rzeczy, o które niesłychanie trud-
no się wystarać, czy człowiek zadowolony tym, co się trafi? Mnie się wyda e, Antyfoncie,
iż ty mienisz⁸¹³ szczęściem zbytek i wystawne życie. Ja natomiast mniemam, że czymś
boskim est nieodczuwanie żadne potrzeby⁸¹⁴, odczuwanie zaś potrzeb ak na mnie sze
est na bliższe boskie doskonałości. To, co est boskie, est na wyższą doskonałością, to,
co na bliższe boskości, na bliższe na wyższe doskonałości.
.    

(II , –)

Mędrzec Prodikos⁸¹⁵ w swe rozprawie o Heraklesie, które wygłaszaniem popisu-
e się⁸¹⁶ przed barǳo wieloma słuchaczami, powiada, że Herakles, dorasta ąc do wieku,
w którym młoǳieńcy sta ą się uż samoǳielni i okazu ą, czy w dalszym życiu wstąpią na
drogę cnoty, czy też na drogę nieprawości, wyszedł w ustronne mie sce i usiadł w niepew-
ności, którą z obu dróg ma obrać? Wtem wydało mu się, że zbliża ą się do niego dwie
niewiasty wysokie postaci. Jedna była piękne powierzchowności i szlachetne natury,
ciało e zdobiła czystość, oczy wstydliwość, a postawę skromność i biała szata. Druga
zaś była dobrze odżywiona, aż prawie tłusta i bu nych kształtów, uszminkowana tak, że
wydawała się bielsza i barǳie rumiana, niż rzeczywiście była⁸¹⁷, postawy zaś takie , że
wydawała się więce niż naturalnie wyprostowana. Oczy miała szeroko otwarte, a suknię
taką, że przez nią przebĳała się ak na więce e uroda. Przyglądała się sama sobie raz po
raz i patrzyła, czy ktoś drugi przypatru e się e , często też spoglądała na swó własny cień.

Gdy się zbliżały do Heraklesa, pierwsza szła, nie zmienia ąc spoko nego kroku, dale ,
druga zaś, chcąc ą wyprzeǳić, przybiegła do Heraklesa i rzekła:

— Wiǳę, Heraklesie, że wahasz się, aką drogę masz obrać na przyszłe życie. Jeże-
li więc mnie uczynisz przy aciółką, poprowaǳę cię na przy emnie szą i na wygodnie szą
drogą, zakosztu esz wszelkich przy emności i przez całe życie nie zaznasz kłopotów. Przede
wszystkim nie bęǳiesz się troszczył o wo ny ani o inne czynności, lecz ustawicznie e-
dyną twą troską bęǳie rozważać, aka potrawa lub napó smakować ci bęǳie, co masz
wiǳieć lub słyszeć, żeby cię to zachwycało, albo co masz wąchać i czego dotykać, aby cię
to cieszyło, i akbyś się na miękce wyspał, i ak zupełnie bez trudu wszystko to możesz
osiągnąć. Jeżeliby zaś kiedyś nastąpiła obawa niedostatku i myśl, skąd to wszystko bęǳie,
nie lęka się, iżbym cię tam zaprowaǳiła, skąd byś czerpał na to środki wśród trudów
i bieǳenia się ciała i duszy, lecz bęǳiesz korzystał z cuǳe pracy, nie pomĳa ąc żadne
sposobności, z które by można wyciągnąć akiś zysk. Zewsząd bowiem ciągnąć korzyści
pozwalam tym, którzy ze mną przesta ą.

A Herakles, usłyszawszy to, rzekł:
— O niewiasto, akże ci na imię?
Ona zaś odpowieǳiała:

⁸¹³mienić — nazywać, określać ako. [przypis edytorski]
⁸¹⁴mniemam, że czymś boskim jest nieodczuwanie żadnej potrzeby — Sokrates wygłasza tu zapatrywanie zna-

ne ako zasada filozofii tzw. cyników, np. Antystenesa (zob. Sympozjon), z którego pism musiał Ksenofont
w znaczne mierze korzystać. [przypis tłumacza]

⁸¹⁵Prodikos z Keos (wyspa opodal Attyki) — współczesny Sokratesowi sofista, za mował się z upodobaniem
synonimiką (rozróżnianiem wyrazów o pokrewnym znaczeniu, np. spór, kłótnia) i wygłaszał wykłady treści
moralno-pedagogiczne . Taki wykład poda e tu Ksenofont w swo e przeróbce (zob. koniec tego ustępu). Tę
opowieść Prodikosa przytacza Sokrates w rozmowie z Arystypem z Cyreny, wielbicielem próżniactwa i rozkoszy,
na poparcie zdania, że bez pracy i trudu nie ma szczęścia. [przypis tłumacza]

⁸¹⁶w swej rozprawie (…), której wygłaszaniem popisuje się — publiczny wykład nazywa ą Grecy, w przeciwsta-
wieniu do mowy sądowe i polityczne (doradcze ), mową popisową. [przypis tłumacza]

⁸¹⁷uszminkowana tak, że wydawała się bielsza i barǳiej rumiana, niż rzeczywiście była — białą szminkę sporzą-
ǳano z bieli ołowiane (blajwajs), różową z morskie trawy służące do wyrabiania tańsze purpury albo z rośliny
z roǳiny szorstkolistnych zwane anchusa lub enchusa (po polsku: farbownik lekarski, Anchusa tinctoria lub
officinalis, rosnąca w krainach nad Morzem Śróǳiemnym i w Az i Mnie sze ; w Polsce rośnie zawleczona od-
miana, Anchusa italica). Szminki te wyraźnie wymienia Ksenofont w swym ǳiełku o gospodarstwie (rozǳ. X,
) w odniesieniu do stro enia się niewiast. [przypis tłumacza]
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— Moi przy aciele nazywa ą mnie Szczęśliwością, a oszczercy, którzy mnie nienawi-
ǳą, szkalu ąc mnie, nazywa ą Nieprawością.

W te chwili druga niewiasta, zbliżywszy się, rzekła:
— Ja też przychoǳę do ciebie, Heraklesie, gdyż znam twoich roǳiców i poznałam

two ą naturę podczas twego wychowania. To buǳi we mnie naǳie ę, że, eśli zwrócisz
się na mo ą drogę, na pewno dokonasz pięknych i wspaniałych czynów, a a okażę się
eszcze o wiele więce poważana i wspanialsza z powodu mych darów⁸¹⁸. Nie będę cię ed-
nak łuǳiła przynętami rozkoszy, lecz, ak właśnie z woli bogów wygląda rzeczywistość, Cnota, Praca, Kondyc a

luǳkapo prawǳie ci skreślę. Mianowicie nic z tych rzeczy, które są istotnie dobre i piękne,
nie da ą bogowie luǳiom bez trudu i starania, lecz czy to chcesz, aby bogowie byli dla
ciebie łaskawi, musisz bogów czcić, czy to życzysz sobie być przez przy aciół kochany,
musisz dobrze czynić przy aciołom, czy to pragniesz być szanowany przez akieś państwo,
trzeba państwu być użytecznym, czy to pragniesz z powodu cnoty być poǳiwiany w całe
Hellaǳie, musisz starać się zasłużyć się około Hellady, czy to chcesz, aby ci ziemia wy-
dała obfite plony, musisz ziemię uprawiać, a eżeli sąǳisz, że trzody cię wzbogacą, trzeba
otaczać troską trzody. Jeśli zamierzasz stać się wielki za pośrednictwem wo ny, chcesz być
potężny, uwalniać przy aciół, a wrogów zwyciężać, to musisz nie tylko nauczyć się pra-
wideł sztuki wo enne u znawców, lecz także ćwiczyć się, ak e trzeba zastosować; eżeli
wreszcie chcesz być silny na ciele, musisz przyzwyczaić ciało do posłuszeństwa i wzmac-
niać e wśród trudów i potu.

Tuta Nieprawość — opowiada Prodikos — przerwawszy e mowę, rzekła:
— Po mu esz, Heraklesie, ak trudną i daleką drogę do uciech wskazu e ci ta niewia-

sta? Ja zaś zaprowaǳę cię do szczęśliwości drogą łatwą i krótką.
Wtedy rzekła Cnota⁸¹⁹:
— O nieszczęsna! Co ty masz dobrego? Jakąż znasz przy emność? Ty, co nawet nie

wyczeku esz żąǳy czegoś przy emnego, lecz zanim masz żąǳę, uż się wszystkim opy-
chasz, esz, zanim masz głód, pĳesz, nim czu esz pragnienie; abyś adła z ochotą, starasz
się dla siebie o kucharzy, abyś zaś przy emnie piła, sprowaǳasz drogie wina, i w lecie
uganiasz za śniegiem; byś przy emnie spała, sporząǳasz sobie nie tylko miękkie posła-
nie, lecz także łoża i kołyszące się podstawy pod łoża⁸²⁰, albowiem nie z powodu trudów,
lecz dlatego, że nie masz nic do czynienia, pragniesz snu. Chociaż esteś nieśmiertelna,
mimo to wykluczyli cię bogowie ze swego grona, luǳie zaś dobrzy pogarǳa ą tobą. Co
na wyższą est dla uchą rozkoszą, tego nie słyszysz, to est pochwały swo e osoby, co
zaś na przy emnie szym est nade wszystko widokiem, tego nie wiǳisz: nigdy bowiem
nie oglądałaś swego pięknego ǳieła⁸²¹. Któż by ci wierzył, eżeli coś mówisz? Któż by
ci pomógł w razie potrzeby? Kto rozumny odważyłby się należeć do twego grona? Twoi
wielbiciele, choć młoǳi, są uż na ciele słabi, zostawszy zaś starcami, głupie ą na duchu.
Bez pracy, połysku ąc od wonnych ole ków, pęǳą przez młodość, zbrukani zaś z trud-
nością tylko wloką się przez starość, wstyǳąc się tego, co uczynili, a dręcząc się tym,
co muszą czynić, gdyż przebiegłszy szybko przez rozkosze w młodości, zachowali sobie
na starość kłopoty⁸²². Ja natomiast obcu ę z bogami, obcu ę z dobrymi ludźmi; żadne
piękne ǳieło, ani boskie, ani luǳkie, nie dochoǳi beze mnie do skutku. Jestem na-
de wszystko szanowana nie tylko u bogów, lecz także u luǳi, których szacunek chlubę
przynosi, estem pożądaną współpracowniczką dla artysty, wierną stróżką dla pana domu,
życzliwą orędowniczką niewolników, dobrą pomocnicą trudów podczas poko u, pewną
współtowarzyszką czynów w wo nie i na lepszą towarzyszką przy aźni. Dozna ą zaś moi
przy aciele przy emności z używania potraw i napo ów, i to bez żadnego zachodu: cze-

⁸¹⁸dokonasz pięknych i wspaniałych czynów, a ja okażę się jeszcze o wiele więcej poważana i wspanialsza z powo-
du mych darów — sława twych czynów i mnie, twą opiekunkę, swym blaskiem opromieni, doda mi powagi
i znaczenia. [przypis tłumacza]

⁸¹⁹Wtedy rzekła Cnota — tu dowiadu emy się, że drugie niewieście na imię Cnota. [przypis tłumacza]
⁸²⁰kołyszące się podstawy pod łoża — łóżko na takich kołyszących się podstawach wygląda podobnie ak nasza

kołyska. [przypis tłumacza]
⁸²¹nigdy bowiem nie oglądałaś swego pięknegoǳieła— bo nigdy nie dokonałaś żadnego pięknego czynu. [przypis

tłumacza]
⁸²²przebiegłszy szybko przez rozkosze w młodości, zachowali sobie na starość kłopoty — kto strwonił młodość na

próżniactwie, nie ma chleba na starość, a zdobyć go nie potrafi. Praca go straszy, bo do nie nie nawykł, myśl
o pracy dręczy go i prześladu e. [przypis tłumacza]
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ka ą bowiem tak długo, aż będą ich łaknąć. Sen est dla nich słodszy, aniżeli dla tych,
którzy się nie truǳą, i ani nie gniewa ą się, porzuca ąc go, ani dla niego nie zaniedbu ą
obowiązków. I młoǳi cieszą się pochwałami starszych, starcy zaś szczycą się oznakami
czci młoǳieńców i z przy emnością przypomina ą sobie nie tylko dawne czyny, lecz także
cieszą się teraźnie szymi. Zażywa ą przy tym szczęścia, gdyż ǳięki mnie są mili bogom,
droǳy przy aciołom, przeze mnie zażywa ą szacunku w swych o czyznach. Gdy zaś na-
de ǳie przeznaczony kres życia, nie leżą w zapomnieniu i bez czci, lecz wiecznie kwitnie
ich pamięć w pieśni. Jeżeli więc, Heraklesie, synu szlachetnych roǳiców, bęǳiesz usilnie
pracował przez całe życie, zasłużysz sobie na na barǳie błogą szczęśliwość.

Tak mnie więce ⁸²³ opowiada Prodikos o wychowaniu Heraklesa przez Cnotę, ale
ozdobił swe zdania pięknie szymi zwrotami niż a. Weź to sobie do serca, Arystypie, gdyż
wypadałoby ci próbować myśleć, aka cię przyszłość w życiu czeka⁸²⁴.

.     

(II )

Zauważył raz Sokrates, że dwa bracia, a ego zna omi, Cha refont⁸²⁵ i Cha rekrates,
ży ą w niezgoǳie. Spotkawszy przypadkiem Cha rekratesa, rzekł:

— Powieǳ mi, Cha rekratesie, ty chyba nie należysz do tych luǳi, którzy uważa- Brat
ą ma ątek za coś pożytecznie szego niż braci? Przecież ma ątek est rzeczą bezrozumną,
a brat est istotą rozumną, ma ątek wymaga opieki⁸²⁶, a brat potrafi dać opiekę, a do tego
wszystkiego na ma ątek składa się wiele rzeczy, a brat est tylko eden. I to est ǳiwne,
eśli ktoś uważa, że ponosi stratę przez braci, bo nie posiada własności brata, a nie uważa,
że traci przez innych obywateli, których własność mógłby posiadać. W tym drugim wy-
padku potrafi rozumować, że mieszkać wśród większe ilości luǳi i bezpiecznie posiadać
tyle, ile wystarczy do życia, est lepie , niż wśród niebezpieczeństw posiadać całą własność
obywateli. Kiedy zaś iǳie o braci, to tego samego nie rozumie. Ci, których stać na to, ku-
pu ą sobie niewolników, aby mieć pomoc w pracy, stara ą się o przy aciół, bo potrzebu ą
podpory, a o braci nie dba ą, tak akby ze współobywateli można było mieć przy aciół,
a z braci nie. A przecież dla przy aźni wiele znaczy to, że się pochoǳi z tych samych
roǳiców, wiele znaczy to, że się odbierało wspólne wychowanie, bo i u ǳikich zwierząt
wytwarza się u współwychowanków pewne przywiązanie i edno tęskni za drugim. Do-
da my do tego, że i reszta luǳi więce szanu e takich, co ma ą braci niż osamotnionych,
i mnie na nich nasta e.

Cha rekrates odpowieǳiał:
— Ależ, Sokratesie, eśli powód niezgody był niewielki, to może by powinno się

znosić brata i nie unikać go z powodu drobnych nieporozumień. Albowiem brat taki, ak
się należy, est czymś dobrym, ak i ty to mówisz. Kiedy ednakowoż brak mu wszystkiego,
by być takim bratem, i kiedy est wprost na zupełnie szym ego przeciwieństwem, to cóż
poczniesz wobec niemożliwości?

— Czy Cha refont nie może się nikomu przypodobać, Cha rekratesie, tak samo ak
i tobie, czy też są tacy, którym się barǳo podoba?

— Dlatego właśnie, Sokratesie, zasłużył sobie na nienawiść z mo e strony, że innym
potrafi się podobać, a mnie na każdym mie scu, gǳie by tylko był, i słowem, i czynem
przynosi racze szkodę niż pomoc.

⁸²³Tak mniej więcej opowiada Prodikos — sam Ksenofont więc poda e, że tylko główne myśli wziął z Prodikosa,
a nie żywcem opowieść z niego przepisał. [przypis tłumacza]

⁸²⁴Weź to sobie do serca, Arystypie, gdyż wypadałoby ci próbować myśleć, jaka cię przyszłość w życiu czeka —
rozmowa ta prawdopodobnie nie est historyczna, wyda e się racze , że to pomysł Ksenofonta, i to wcale dow-
cipny. Właśnie Arystypowi, wielbicielowi rozkoszy (hedonikowi), znanemu „profesorowi”, należała się taka
lekc a. Filozofowi, który ǳiś uǳiela nauki za drogie pieniąǳe, każe Ksenofont (w przeszłości) wysłuchać mo-
ralizu ącego kazania, a w końcu „próbować myśleć…”, „próbować”, bo wie, że myślenie to nie ego robota (por.
„krzynę wieǳy” w ust. ). Że taka nauka poszła w las, wieǳą czytelnicy. [przypis tłumacza]

⁸²⁵Chajrefont — zwolennik Sokratesa, znany ze swe zapalczywości. On spytał się wyroczni delfickie , czy ktoś
est od Sokratesa mądrze szy. Wyrocznia dała odpowiedź przeczącą. [przypis tłumacza]

⁸²⁶majątek wymaga opieki — ma ątek po ęty ak na szerze , więc i pieniąǳe, dobra ziemskie, bydło, niewolnicy
itd. [przypis tłumacza]
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— Czy może to nie tak ak z koniem? Jeśli ktoś nie zna się na koniach, a usiłu e się
koniem posługiwać, to dozna szkody. Tak i brat przynosi szkodę, eśli z nim ży e ktoś,
kto się na pożyciu braterskim nie rozumie.

— Jakżebym a miał się nie rozumieć na pożyciu braterskim, skoro właśnie umiem
dobrym słowem odpłacić się za dobre słowo i dobrym czynem za dobry czyn? Kto edna-
kowoż usiłu e mnie martwić słowem lub czynem, takiemu nie potrafiłbym dać dobrego
słowa lub coś dobrego zrobić, a nawet nie będę tego próbował.

— ǲiwne rzeczy opowiadasz, Cha rekratesie. Jeślibyś miał dobrego psa owczarskiego,
który by się pasterzom łasił, a na two e nade ście okazywał rozdrażnienie, to nie dbałbyś
o swó gniew, lecz starałbyś się go po dobremu obłaskawić. A wobec brata nie usiłu esz
nic wymyślić, żeby był dla ciebie ak na lepszy, choć twierǳisz, że brat taki, ak należy,
byłby dla ciebie wielkim dobrem, i przyzna esz, że umiesz się zdobyć na dobry czyn i na
dobre słowo.

— Bo ę się, Sokratesie, że może nie mam tak wielkie mądrości, żebym mógł z Cha -
refonta zrobić takiego, aki być powinien.

— Ależ nie trzeba na niego żadnych zawiłych lub naǳwycza nych sposobów, ak mi
się zda e. Sąǳę, że i ty sam potrafiłbyś u ąć go tym, co umiesz, i ceniłby cię wysoko.

— Może mi lepie zaraz powiesz, czyś zauważył, że a znam akiś lubczyk⁸²⁷ i sam nie
estem świadom tego, co wiem.

— Powieǳże mi: co byś zrobił, eślibyś chciał, by ktoś ze zna omych zapraszał cię na
uczty ofiarne⁸²⁸?

— Sam bym go pierwszy naprzód zaprosił na ucztę podczas składania ofiar; to asne.
— A eślibyś chciał skłonić akiegoś przy aciela, by zaopiekował się twoim ma ątkiem

na czas twego wy azdu — co byś zrobił?
— Usiłowałbym wprzódy zaopiekować się ego ma ątkiem, ilekroć by się udawał

w podróż; to asne.
— A eślibyś chciał, by cuǳoziemiec przy ął cię ako gościa, ilekroć przybyłbyś do

ego kra u — co byś zrobił?
— I tego bym pierwszy zawsze przy mował, ilekroć przybyłby do Aten; to asne.

I eślibym chciał, żeby gorliwie załatwiał sprawy, dla których przybyłem, to est asne, że
musiałbym sam naprzód robić to dla niego⁸²⁹.

— To ty kryłeś się z tym, że od dawna znasz wszelkie lubczyki w luǳkich stosun-
kach⁸³⁰. A może wahasz się zacząć, abyś sobie w oczach innych u my nie zrobił, eże-
li pierwszy wyświadczysz bratu coś dobrego. A przecież ten mąż uchoǳi za godnego
na wyższe pochwały, który uprzeǳi nieprzy aciół w wyrząǳaniu szkody, a przy aciół
w świadczeniu dobroǳie stw. Gdyby mi się zdawało, że Cha refont est odpowiednie -
szy od ciebie do nabrania takiego usposobienia, ego starałbym się nakłonić, by pierwszy
usiłował zyskać w tobie przy aciela. Tymczasem mnie się zda e, że to ty, eślibyś zaczął,
pręǳe byś dopiął swego.

— Co za ǳiwactwa prawisz, Sokratesie, i całkiem ci z tym nie do twarzy! To ty mi
każesz, bym a zaczynał, a, młodszy? Przecież ogólne luǳkie zapatrywanie głosi coś wręcz
przeciwnego: starszy brat ma zaczynać we wszystkim, i w czynie, i w słowie.

— Jak to? Czy wszęǳie nie panu e zapatrywanie, że młodszy starszemu ma ustąpić
z drogi, kiedy się spotka ą, i wstać przed nim ze stołka, oddać mu cześć odstąpieniem
miękkiego łoża, ustąpić mu w mowie. Nie waha się, mó kochany, ale stara się go uła-
goǳić, a on cię barǳo skoro⁸³¹ posłucha. Czyż nie wiǳisz, ak est ambitny i szlachetny?

⁸²⁷lubczyk — środek na wzbuǳenie miłości. [przypis tłumacza]
⁸²⁸ktoś ze znajomych zapraszał cię na uczty ofiarne — obrzędy ofiarne były u Greków barǳo uroczyste i na

taki obrzęd spraszano gości. Z zabitego na ofiarę zwierzęcia palono na ołtarzu tylko pewne części, mianowicie
wyrżnięte z mięsem kości udowe, obłożone tłuszczem. Resztę mięsa z adali na uczcie uczestnicy uroczystości.
[przypis tłumacza]

⁸²⁹jeślibym chciał, żeby gorliwie załatwiał sprawy, dla których przybyłem, to jest jasne, że musiałbym sam naprzód
robić to dla niego — cuǳoziemiec nie pozosta e pod opieką prawa. Jeżeli obcy ma akąś sprawę do załatwienia
np. w sąǳie obcego państwa, czyni to za pośrednictwem gospodarza, u którego gości. Gość odwza emnia się
za to, eśli goszczący go przybywa znów do ego kra u. Ten wza emny stosunek gościnności zwie się po grecku
ksenia, a związany nim zwie się ksenos. [przypis tłumacza]

⁸³⁰znasz wszelkie lubczyki w luǳkich stosunkach — środkami zyskiwania miłości są podane przez Cha rekratesa
sposoby postępowania z ludźmi. [przypis tłumacza]

⁸³¹skoro (daw.) — szybko. [przypis edytorski]
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Bo lichego człowieczyny nie potrafisz barǳie u ąć w inny sposób, ak tylko dawszy mu
coś, u luǳi zaś pięknych i dobrych⁸³² na pręǳe dopniesz swego, eśli się bęǳiesz do
nich odnosił po przy acielsku.

— A eśli mimo takiego postępowania z mo e strony on w niczym się nie zmieni na
lepsze?

— To cóż na tym stracisz? Udowodnisz tylko, żeś pełen szlachetności i miłości dla
brata, a tamten est lichą ednostką, niewartą dobroci. Ale niczego takiego się nie spo-
ǳiewam. Bo mniemam, że skoro zauważy twe wyzwanie do tego wyścigu, bęǳie współ-
zawodniczył z tobą, by pobić cię na polu dobrego słowa i czynu. Teraźnie szy wasz wza-
emny stosunek to tak, ak gdyby obie ręce, które bóg stworzył, by sobie wza emnie
pomagały, zaniechawszy tego, zabrały się do przeszkaǳania sobie wza emnie, albo ak
gdyby nogi, przeznaczone do pomagania sobie wza emnie, zaniechały tego i zawaǳały
edna drugie . Nie byłobyż to ogromną głupotą i szaleństwem używać na szkodę tego, co
zostało stworzone na pożytek? A przecież braci, ak mi się zda e, stworzył bóg na większy
wza emny pożytek niż obie ręce, i nogi, i oczy, i tak dale , eśli eszcze stworzył coś u luǳi
po parze. Bo ręce, eśliby miały wykonać coś razem, nie mogłyby tego oddalone od sie-
bie więce niż na sążeń⁸³³, a nogi nawet na rozwartości sążnia nie mogłyby razem stanąć,
a oczy, nawet one, które rzekomo na dale sięga ą, nie mogą i na na bliższą przestrzeń
równocześnie wiǳieć z przodu i z tyłu; a dwa kocha ący się bracia nawet w wielkim
oddaleniu od siebie ǳiała ą razem i na wza emny pożytek.

.    

(II ; ; ; ; )

Słyszałem pewnego razu ego rozprawę o przy aciołach, z które , ak mi się zda e,
mógłby nie eden wielką mieć pomoc w nabywaniu umie ętności pozyskania przy aciół,
ako też obchoǳenia się z nimi.

— Wprawǳie — mówił on — można słyszeć od wielu, że prawǳiwy i dobry przy- Przy aźń
aciel est bez wątpienia na cennie szym ze wszystkich dobytkiem, wiǳi się ednak, ak
barǳo wielu troszczy się więce o wszystko inne niż o pozyskanie przy aciół. O domy
bowiem, role, niewolników i sprzęty stara się każdy (można się o tym przekonać na wła-
sne oczy) barǳo skrzętnie, ak również o zachowanie swego mienia. Przy aciela ednak,
którego przecież nazywa ą na większym skarbem, barǳo wielu ani się nie stara pozyskać,
ani pozyskawszy, dla siebie zatrzymać. A nawet gdy równocześnie choru ą przy aciele
i niewolnicy, wiǳi się, ak wielu woła do niewolników lekarzy na pomoc i wszystko,
co tylko do ich wyzdrowienia potrzebne, troskliwie sprowaǳa, o przy aciół zaś mało się
troszczą. W razie śmierci obu smucą się z powodu zgonu niewolnika, gdyż uważa ą to za
stratę, co się zaś tyczy przy aciół, sąǳą, że nic nie stracili. Także z innych przedmiotów,
akie posiada ą, niczego nie pozostawia ą bez pilne troski i uwagi, ale o przy aciół, gdy
ci e potrzebu ą, nie dba ą. Także wiǳi się oprócz tego, że barǳo wielu wie, ile posiada,
chociażby tego dobytku było barǳo dużo, ilości zaś swych przy aciół, choćby ich było
mało, nie tylko nie zna ą, ale nawet kiedy, zapytani o to, chcą ich wyliczyć, ode mu ą
na powrót tych, których dopiero co do przy aciół zaliczyli. Tak to troszczą się o swych
przy aciół. A ednak czy istnie e akieś mienie, w porównaniu z którym nie okaże się
dobry przy aciel o wiele droższy? Jakiż bowiem koń, akież bydlę pociągowe est tak po-
żyteczne, ak uczciwy przy aciel? Jaki niewolnik tak życzliwy i wierny? Jaki inny dobytek
tak nade wszystko cenny? Dobry bowiem przy aciel odda e się dobrowolnie przy acielowi
na usługi wszęǳie tam, gǳie brak akiś dokucza, tak w załatwieniu spraw domowych,
ako też państwowych, i eżeli gǳie trzeba komuś uczynić dobrze, dołącza swe siły. Jeżeli
kogoś niepokoi obawa, śpieszy z pomocą w wydatkach lub w pracy, pomaga to prośbą,
to siłą, w szczęściu zaś na barǳie rozwesela, a w nieszczęściu na więce wspiera. W czym
tylko ręce komuś pomaga ą, co oczy wiǳą, uszy słyszą i nogi uskutecznia ą, w żadne

⁸³²u luǳi zaś pięknych i dobrych — swó ideał moralny człowieka określa Grek wyrazami „piękny i dobry”
(kalos k’agathos), Rzymianin słowami „mąż dobry”, vir bonus; ǳisie szy Anglik słowem gentleman. [przypis
tłumacza]

⁸³³sążeń — , m. [przypis tłumacza]
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z tych rzeczy przy aciel nie ociąga się z pomocą. Często eżeli ktoś czegoś dla siebie nie
wykonał, nie dopatrzył, nie usłyszał lub nie uskutecznił, zrobił to przy aciel za przy aciela.
Lecz mimo to niektórzy usiłu ą pielęgnować drzewa dla owoców, o na cennie szy ednak
dobytek, który nazywa się przy acielem, barǳo wielu troszczy się leniwie i opieszałe.

Słyszałem raz także inną ego rozmowę, która, ak mi się zdawało, pobuǳiła wszyst-
kich słuchaczy do badania siebie, ile też każdy wart est dla przy aciół. Zauważywszy
bowiem u ednego ze swych zwolenników zupełny brak troski o przy aciela trapione-
go ubóstwem, zapytał Antystenesa⁸³⁴ w obecności tego, który nie troszczył się, i wielu
innych:

— Czy są, Antystenesie, na przy aciół pewne ceny, podobnie ak na niewolników?
Mięǳy niewolnikami bowiem eden wart est dwie miny⁸³⁵, drugi nawet połowy nie,
trzeci pięć, nie eden nawet ǳiesięć. Co więce , Nikiasz, syn Nikerata⁸³⁶, miał aż cały
talent⁸³⁷ zapłacić za dozorcę swych kopalni srebra. Pytam więc, czy może, ak na niewol-
ników, są także na przy aciół ustanowione ceny?

— Tak, na Zeusa — rzekł Antystenes — a przyna mnie wolałbym mieć nie ed-
nego przy acielem, niż posiadać dwie miny, innego znowu nie oceniłbym nawet na pół
miny, trzeciego wolałbym mieć racze niż ǳiesięć min, a czwartego kupiłbym sobie na
przy aciela za wszystkie skarby świata.

— A więc — rzekł Sokrates — eżeli tak est, byłoby dobrze, żeby każdy siebie wy-
badał, ile est wart dla przy aciół, i aby starał się być dla nich barǳo cennym, by go
przy aciele tak łatwo nie porzucali. Słyszę bowiem często o nie ednym, że go przy aciel
opuścił, o innym znowu, iż człowiek, którego on uważał za przy aciela, poświęcił go dla
edne miny. Rozważa ąc to wszystko, zastanawiam się, czy nie est ponętne pozbyć się
złego przy aciela, eżeli można za niego dostać więce aniżeli wart, podobnie ak ktoś
wystawia na sprzedaż złego niewolnika i za wszelką cenę chce go się pozbyć. Nie wiǳę
ednak, żeby się sprzedawało zacnych niewolników lub porzucało dobrych przy aciół.

Raz znowu, spotkawszy innego starego przy aciela po długim niewiǳeniu, spytał:
— Skąd się z awiasz, Euterosie?
— Pod koniec wo ny⁸³⁸ wróciłem, Sokratesie, z obczyzny, a teraz uż tu przebywam.

Od kiedy bowiem straciłem swe zagraniczne posiadłości, a o ciec w Attyce nic mi nie
zostawił, estem teraz po moim powrocie zmuszony pracą rąk swoich zarabiać na życie.
Wiǳi mi się to lepsze, niż prosić kogokolwiek, tym barǳie , że i tak nic nie posiadam,
na co mógłbym dostać pożyczkę.

— A na ak długo, myślisz, starczy ci siły do utrzymania się z pracy rąk swoich,
którymi zarabiasz na życie?

— Zeus mi świadkiem, że nie na długo.
— W takim razie, gdy się zestarze esz, nikt ci nie zechce płacić ni korzystać z twe

pracy, a przecież bęǳie ci trzeba grosza na wydatki. To chyba asne.
— Prawdę mówisz.
— A czy nie byłoby to lepie próbować tu w kra u takie pracy, do które by i w star-

szym wieku sił nie brakło? Mógłbyś przy ąć obowiązki u takiego, co ma barǳo duży
ma ątek i poszuku e pomocnika skutkiem zbyt wielu kłopotów. Miałbyś dopilnowy-
wać roboty, pomagać panu przy zwożeniu plonów i razem z nim doglądać dobytku. Tak
i przysłużyłbyś się drugiemu, i sam miałbyś z tego korzyść.

— Ciężko by mi było, Sokratesie, wytrzymać na stanowisku niewolnika.

⁸³⁴Antystenes — uczeń Sokratesa, założyciel szkoły cyników (zob. też Sympozjon). [przypis tłumacza]
⁸³⁵mina — starożytna ednostka wagowa i pieniężna używana na Bliskim Wschoǳie, potem także w Grec i,

równa / talentu; mina funkc onowała ako określenie wartości: domyślnie mina srebra; używana w Atenach
mina attycka miała ok.  g. [przypis edytorski]

⁸³⁶Nikiasz, syn Nikerata — wielokrotny wóǳ Aten, słynny ze swych bogactw i ho ne ręki. W r. / ruszył
z Alkibiadesem i Lamachosem na wyprawę sycylĳską (drugi okres wo ny peloponeskie ); w sierpniu  musiał
kapitulować, we wrześniu został ścięty. Zostawił syna zwanego po ǳiadku Nikeratem (zob. Sympozjon). [przypis
tłumacza]

⁸³⁷talent — staroż. ednostka wagi i wartości (wg wagi kruszcu); ateński talent miał wagę ok.  kg i ako
ednostka wartości odpowiadał te ilości czystego srebra. [przypis edytorski]

⁸³⁸Pod koniec wojny— oczywiście peloponeskie w  r. Euteros musiał być kolonistą (kleruchem) ateńskim,
a po zwycięstwie Lizandra kleruchowie stracili swe posiadłości i musieli wrócić do Aten. [przypis tłumacza]
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— A przecież ci, co kieru ą pracami w państwach i dogląda ą mienia publicznego,
nie zniża ą się do stanu niewolniczego, tylko uchoǳą za luǳi cieszących się doskonalszą
wolnością.

— W ogóle, Sokratesie, nie barǳo lubię podlegać komuś i mieć obowiązek zdawania Praca
przed nim rachuby, czy nawet konieczność usprawiedliwiania się czasem.

— A przecież niełatwo, Euterosie, znaleźć za ęcie, przy którym nigdy nie zaszłaby po-
trzeba usprawiedliwiania się. Trudno bowiem coś tak zrobić, żeby w niczym nie zbłąǳić,
lub choćby się nawet nie zbłąǳiło, niełatwo natrafić na niegłupiego człowieka, który by
to ocenił. ǲiwię się też barǳo, eżeli przy swo e ǳisie sze pracy potrafisz przez ca-
ły czas uniknąć zarzutów. Trzeba więc starać się unikać luǳi ganiących z zamiłowania,
a szukać takich, u których się można spotkać z wǳięcznym uznaniem. Pode mu się ta-
kie pracy, aką zdołasz wykonać, a wystrzega się takie , do akie się nie nada esz; co zaś
robisz, stara się robić ak na lepie i na gorliwie . W ten sposób ak na rzaǳie zobaczysz
się w konieczności usprawiedliwiania się, ak na szybszą zna ǳiesz pomoc w potrzebie,
a nawet łatwo i bez niebezpieczeństwa bęǳiesz mógł doczekać starości, nie skarżąc się
na brak środków do życia.

Pewnego razu słyszał, ak mi wiadomo, skargę Kritona⁸³⁹, że ciężkie est w Atenach
życie człowieka pragnącego się poświęcić spoko nie swym za ęciom.

— Teraz mianowicie — mówił Kriton — ciągną mnie niektórzy po sądach, nie żeby
doznawali krzywdy ode mnie, lecz dlatego, iż przypuszcza ą, że wolę zapłacić, niż narażać
się na kłopoty z procesem.

Na to Sokrates odezwał się:
— Powieǳ no mi, Kritonie, prawda, że trzymasz psy, by ci płoszyły wilki od trzody?
— Pewnie. Lepie bowiem opłaci mi się trzymać psy, niż nie trzymać.
— A czemu byś nie miał trzymać człowieka, który by chciał i potrafił płoszyć od

ciebie takich, co by cię chcieli krzywǳić?
— Z przy emnością, ale obawiam się, aby się nie zwrócił przeciwko mnie samemu.
— Co? Czyż nie wiǳisz, że est znacznie przy emnie , eśli choǳi o takiego człowieka

ak ty, zapewnić sobie korzyść przysługą niż narażaniem się tobie. Wieǳ o tym, że est tu
wielu takich luǳi, którzy by to sobie poczytali za wielki zaszczyt mieć w tobie przy aciela.

Po te rozmowie zna du ą tęgiego⁸⁴⁰ i energicznego mówcę, ale ubogiego, mianowicie
Archedemosa. Nie potrafił on ciągnąć zysków z wszystkiego, był bowiem barǳo uczci-
wy, ale uważał za rzecz dozwoloną odbierać sykofantom⁸⁴¹ ich zarobek. Otóż Kriton przy
każdym zbiorze plonów posyłał mu pewną ilość zboża, oliwy, wina, wełny lub innych pło-
dów gospodarstwa wie skiego; zapraszał go na każdą ofiarę⁸⁴² i tym podobne świadczył
mu grzeczności. Archedemos zaś z wielkim szacunkiem odnosił się do Kritona, prze-
konany, że ma w ego domu gościnną przystań. I wnet wynalazł nie edno przestępstwo
i wielu wrogów tych sykofantów⁸⁴³, którzy prześladowali Kritona, a ednego z nich nawet
pozwał o sprawę karną, która groziła grzywną lub inną ciężką karą. Ten, poczuwa ąc się
do wielu win, dokładał wszelkich starań, aby uwolnić się od Archedemosa, on ednak
nic nie popuszczał, aż tamten odstąpił od prześladowania Kritona skargami sądowymi,
a emu samemu się opłacił.

Po tym postępku Archedemosa i po kilku podobnych przy aciele Kritona prosili go,
ażeby i im pozwolił korzystać z pomocy Archedemosa, tak samo, kiedy pasterz akiś ma
dobrego psa, sąsieǳi chętnie rozkłada ą się koło niego ze swymi trzodami, ażeby także
mieć korzyść z tego psa. Archedemos zaś z chęcią ofiarował swe usługi Kritonowi i nie
tylko Kriton był w spoko u, ale także i ego przy aciele. Jeżeli ktoś z tych, którzy mieli

⁸³⁹Kriton — stary, bogaty właściciel ziemski, pochoǳący z tego samego demu (gminy) co i Sokrates, wierny
ego towarzysz i przy aciel. [przypis tłumacza]

⁸⁴⁰tęgi — mocny, ǳielny, dobry w swo e ǳieǳinie. [przypis edytorski]
⁸⁴¹sykofant — sykofantami zwano w Atenach w V w. przed Chr. luǳi, którzy dla zysku zawodowo uprawiali

donosicielstwo. Stanowili oni prawǳiwą plagę dla bogatych, albowiem ci musieli się im opłacać, bo ąc się
wplątania w proces, eszcze kosztownie szy, a czasem i niebezpieczny. [przypis tłumacza]

⁸⁴²zapraszał go na każdą ofiarę — obrzędy ofiarne były u Greków barǳo uroczyste i na taki obrzęd spraszano
gości. Z zabitego na ofiarę zwierzęcia palono na ołtarzu tylko pewne części, mianowicie wyrżnięte z mięsem
kości udowe, obłożone tłuszczem. Resztę mięsa z adali na uczcie uczestnicy uroczystości. [przypis tłumacza]

⁸⁴³wielu wrogów tych sykofantów — tym wrogom pomagał w sąǳie przeciw sykofantom. [przypis tłumacza]
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do niego o to urazę, zarzucał mu, że przypochlebia się Kritonowi w zamian za korzyści,
akich od niego dozna e, odpowiadał:

— Czy est hańbą za usługi wyświadczone przez szlachetnych luǳi wza emnie wy-
wǳięczać się usługami i tym trybem z ednać sobie w nich przy aciół, a poróżnić się
z nikczemnikami, czy może racze hańbą est starać się krzywǳić luǳi ze wszech miar
szlachetnych i zmieniać ich w swoich wrogów, i zamiast takich przy aciół korzystać z przy-
aźni luǳi podłych, stara ąc się z nimi współpracować?

Od tego czasu był Archedemos ednym z przy aciół Kritona i cieszył się szacunkiem
innych ego przy aciół.

Wiem też, że ze swym przy acielem Diodorem miał następu ącą rozmowę:
— Powieǳ mi, Diodorze, eżeli ci ucieknie któryś z twych niewolników, czy trosz-

czysz się o to, aby go oǳyskać?
— Na Zeusa — odpowieǳiał — wołam także innych do pomocy i przeznaczam za

dostawienie go nagrodę.
— A dale — zapytał Sokrates — eżeli który twó niewolnik zachoru e, czy troszczysz

się o niego i wołasz na pomoc lekarzy, ażeby nie umarł?
— Tak est.
— A eżeli komu z twoich przy aciół — przy aciel przecież est o wiele pożytecznie -

szy aniżeli niewolnicy — grozi utrata życia z niedostatku, czy nie sąǳisz, że est twoim
obowiązkiem starać się, aby go utrzymać przy życiu? A przecież wiesz, że Hermogenes⁸⁴⁴
nie est niewǳięczny i wstyǳiłby się, eżeliby otrzymał od ciebie dobroǳie stwo, a nie
odwǳięczył się za to. A mieć pomocnika, który est chętny, życzliwy i wierny, i który
nie tylko potrafi załatwić to, co mu się poruczy, lecz także może z własnego popędu być
pożyteczny, nie edno mądrze przewiǳieć i postanowić, to est przecie, ak sąǳę, tyleż
warte, co wielu niewolników. Dobrzy gospodarze powiada ą, że kiedy coś barǳo warto-
ściowego można tanio kupić, to wtedy trzeba kupić. Teraz zaś są takie stosunki, że można
barǳo tanio nabyć ǳielnych przy aciół.

— Masz słuszność, Sokratesie — Diodor na to. — Powieǳ tylko Hermogenesowi,
aby przyszedł do mnie.

— Nie, na Zeusa — odpowieǳiał Sokrates — a nie. Gdyż sąǳę, że to nie est
i dla ciebie zaszczytnie sze wołać go do siebie, zamiast pó ść samemu. Nie myślę też, żeby
do ście do skutku te przy aźni było korzystnie sze dla niego niż dla ciebie.

Tak więc Diodor udał się do Hermogenesa i pozyskał sobie bez wielkich kosztów
przy aciela, który poczytywał sobie za obowiązek myśleć o tym, ak mógłby słowem i czy-
nem przyczynić się do pożytku i radości Diodora.

.      
  

(III )

Glaukona, syna Arystonowego⁸⁴⁵, który nie ma ąc eszcze lat dwuǳiestu, pragnął za ąć
wybitne stanowisko w państwie i zamierzał występować ako mówca przed narodem⁸⁴⁶,
nikt z krewnych i przy aciół nie mógł odwieść od tego, by nie narażał się na zepchnięcie
z mównicy⁸⁴⁷ i na wyśmianie. Dopiero Sokrates, który był dlań życzliwie usposobiony ze

⁸⁴⁴Hermogenes — wierny uczeń Sokratesa, ubogi, gdyż ma ątek o ca Hipponika oǳieǳiczył brat Kallias (zob.
Sympozjon). [przypis tłumacza]

⁸⁴⁵Ariston, syn Arystoklesa— z demu Kollytos (wschodnia część Aten), rzekomo potomek ostatniego attyckiego
króla Kodrosa, miał trzech synów: Ade mantosa, Glaukona, Platona (ur. /, rzekomo w święto Apollina,
siódmego dnia miesiąca Targeliona,  ma a; zm. /). [przypis tłumacza]

⁸⁴⁶nie mając jeszcze lat dwuǳiestu, pragnął zająć wybitne stanowisko w państwie…— przy  latach est Ateńczyk
pełnoletni, ale naturalnie naiwnością est myśleć o wysokie karierze polityczne w wieku poborowym, kiedy
się est wciągniętym na listę poborową. [przypis tłumacza]

⁸⁴⁷by nie narażał się na zepchnięcie z mównicy— eżeli mówca zachowywał się niewłaściwie, mówił nie do rzeczy
lub w ogóle prowokował głośny protest zgromaǳenia, kazał go przewodniczący prytan (tzw. epistates; prytanami
zwą się urzędu ący członkowie Wielkie Rady, / Rady przez / część roku) służbie, czyli tzw. łucznikom,
ściągnąć z mównicy, a czasem nawet usunąć ze zgromaǳenia, ku uciesze tłumu, wielbiącego „wolność słowa”
(Ateńczycy szczycili się, że u nich panu e pełna wolność słowa). [przypis tłumacza]
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względu na Charmidesa⁸⁴⁸, Glaukonowego⁸⁴⁹ syna, i ze względu na Platona⁸⁵⁰ odwiódł go
od tego zamiaru. Spotkawszy się mianowicie z Glaukonem, zatrzymał go i by zachęcić go
do rozmowy, odezwał się naprzód w ten sposób:

— Postanowiłeś podobno, Glaukonie, za ąć u nas kierownicze stanowisko w państwie?
— Tak est, Sokratesie.
— Wybornie, Glaukonie, gdyż ze wszystkiego, co może być uǳiałem luǳi, to est

na pięknie sze. Oczywistą est bowiem rzeczą, że eżeli tego dopniesz, bęǳiesz mógł nie
tylko sam osiągnąć wszystko, czego pragniesz, ale bęǳiesz miał możność wspomagania
przy aciół, podniesiesz znaczenie domu roǳinnego, powiększysz potęgę o czyzny, staniesz
się sławny na pierw we własnym kra u, a potem w całe Hellaǳie, a może nawet i poza
e granicami, podobnie ak Temistokles⁸⁵¹, i gǳiekolwiek się zna ǳiesz, bęǳiesz zwracał
na siebie oczy wszystkich.

Wielce był dumny Glaukon, słysząc te słowa, i chętnie się zatrzymał. Wtedy Sokrates
tak rzekł:

— Czy nie est to rzecz asna, że aby być szanowanym, musisz przynosić pożytek
swemu kra owi?

— Tak est, w rzeczy same .
— Więc, na bogów, Glaukonie, nie ta nic przede mną, lecz powieǳ, od czego za-

czniesz świadczenie usług kra owi?
Kiedy zaś Glaukon uporczywie milczał, ak gdyby rozważa ąc, od czego ma zacząć,

odezwał się znów Sokrates:
— Wszak chcąc podnieść znaczenie domu przy aciela, usiłowałbyś zrobić go bogat-

szym. Czy więc podobnie i kra u swego nie postarasz się bogatszym uczynić?
— Oczywiście.
— A czy nie wzbogaca się kra , gdy dochody ego się zwiększa ą?
— Naturalnie.
— Powieǳ mi zatem, Glaukonie, z czego teraz kra nasz czerpie dochody i ak one

mnie więce są wielkie? Rzecz asna bowiem, że zastanowiłeś się nad tym, aby na wypadek
gdy niektóre ze źródeł dochodów okażą się niedostateczne, uzupełnić niedobór, lub gdy
ich w ogóle braknie, dostarczyć nowych.

— Nie, na Zeusa, wcale się nad tym nie zastanawiałem.
— Więc eżeli, Glaukonie, uszło to twe uwagi, powieǳ nam przyna mnie o wydat-

kach państwowych; oczywiście bowiem zamierzasz usunąć z nich te, które są zbyteczne.
— Ależ, na boga, a i o tym nie miałem czasu pomyśleć.
— Odłożymy zatem zamiar wzbogacenia kra u naszego, bo akże można do ść do tego,

skoro się nie ma po ęcia o wydatkach i dochodach państwowych.
— Można przecież, Sokratesie, wzbogacić kra mieniem ego wrogów.
— Na Zeusa, i to barǳo, lecz eśli się est słabszym, to można eszcze stracić i swo e

własne mienie.
— Prawdę mówisz.
— Każdy więc, Glaukonie, kto chce wziąć dobrze pod rozwagę, z kim należy prowaǳić

wo nę, powinien znać siły zarówno swego kra u, ak i wrogów, aby mógł raǳić pod ęcie
wo ny, gdy kra ego est silnie szy, a nakłaniać do unikania e , gdy est słabszy od kra u
nieprzy acielskiego.

— Słusznie mówisz.

⁸⁴⁸Charmides — brat matki Platona, Periktione, a stry eczny brat Kritiasa, syn Kala schrosa. [przypis tłuma-
cza]

⁸⁴⁹Charmidesa, Glaukonowego syna — Glaukon, o ciec Periktione, est więc ǳiadkiem młodego Glaukona,
a stry em Kritiasa. [przypis tłumacza]

⁸⁵⁰ze względu na Platona — Platon poznał się z Sokratesem w  roku życia, więc rozmowa ta toczyłaby się
po  r.; wygląda z nie , akoby Glaukon był młodszym bratem, tymczasem wiemy, że Ade mantos i Glaukon
w  r. służyli w konnicy i oǳnaczyli się w bitwie pod Megarą (miasto na Istmie [Przesmyku Korynckim],
graniczące z Attyką), gdy Platon mógł być ledwie rekrutem. Glaukon więc był starszy od Platona i liczył więce
lat niż dwaǳieścia w czasie te rozmowy. Ksenofont zatem nie zna wieku Glaukona lub o to nie dba, rozmowa
zaś ta est wymysłem literackim. [przypis tłumacza]

⁸⁵¹Temistokles, syn Neoklesa— znany twórca morskie potęgi Aten i sprawca klęski wyprawy perskie Kserksesa.
[przypis tłumacza]
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— Wylicz więc nam, Glaukonie, siły lądowe i morskie naprzód naszego kra u, a potem
nieprzy acielskiego.

— Na Zeusa, nie potrafiłbym, przyna mnie tak na poczekaniu, wyliczyć ci ich z pa-
mięci.

— Więc przynieś, eśli e masz gǳieś spisane, bo barǳo chętnie posłuchałbym.
— Ależ nawet spisu eszcze nie mam.
— Czy więc na początek, Glaukonie, nie wstrzymamy się także z doraǳaniem wo ny,

gdyż może z powodu trudności spraw wo ennych eszcze ich nie zbadałeś, zabiera ąc się
dopiero do rząǳenia państwem? Lecz przyna mnie obrona kra u, o ile mi wiadomo,
leży ci na sercu i wiesz, aka ilość posterunków odpowiada celowi, a aka nie. Wiesz
także, ile załóg wystarcza, a ile nie. Niewątpliwie zatem bęǳiesz doraǳał wzmocnienie
potrzebnych, a usunięcie zbytecznych posterunków.

— Zeus mi świadkiem — odrzekł Glaukon — że co do mnie będę doraǳał usunię-
cie wszystkich, ponieważ tak niedbale spełnia ą swe obowiązki, że nic w kra u nie est
zabezpieczone.

— Lecz czy nie sąǳisz, że w razie usunięcia straży każdy, kto zechce, bęǳie mógł
awnie rabować? Skąd ednak wiesz, że straże źle pilnu ą? Czy byłeś sam na mie scu i do-
brze to zbadałeś?

— Tak przypuszczam.
— A czy i w tych rzeczach nie lepie wtedy rady uǳielić, kiedy się uż dokładnie

dowiemy, a nie opiera ąc się na samym tylko przypuszczeniu?
— Może i tak bęǳie lepie — powieǳiał Glaukon.
— O ile wiem, nie zwieǳiłeś naszych kopalń srebra⁸⁵², więc nie możesz powieǳieć,

dlaczego teraz est mnie dochodów, ak dawnie ⁸⁵³.
— Rzeczywiście, nie byłem tam — odpowieǳiał.
— Ma to być istotnie mie sce niezdrowe — rzekł Sokrates — to więc starczy ci za

wymówkę, gdy wypadnie raǳić w te materii.
— Żartu esz sobie ze mnie.
— Ale tego przyna mnie , Glaukonie, z pewnością nie zaniechałeś: rozważyć, na a-

ki czas żywność z naszego kra u starczy na wyżywienie naszego miasta i akiego dowozu
prócz tego potrzebu e w ciągu roku, żebyś pod tym przyna mnie względem nie był w nie-
świadomości, eżeli miasto nasze zna ǳie się w potrzebie, lecz przeciwnie, żebyś ǳięki
swym wiadomościom mógł dać miastu radę co do ego potrzeb, pomagać mu i przyczy-
niać się do ego ratunku.

— Mówisz — rzecze Glaukon — o barǳo trudne sprawie, skoro i o takie rzeczy
trzeba się troszczyć.

— A ednak nikt nigdy nie bęǳie mógł zarząǳać dobrze swym własnym domem,
eśli nie bęǳie wieǳiał o wszystkim, na czym mu eszcze zbywa, i nie postara się tro-
skliwie uzupełnić tych braków. Skoro zaś miasto nasze składa się z przeszło ǳiesięciu
tysięcy domostw⁸⁵⁴, a trudno mieć naraz pieczę o tak znaczną ich liczbę, to czemu nie
spróbowałeś, Glaukonie, podnieść naprzód znaczenia ednego tylko domu, należącego do
twego wu a⁸⁵⁵. A to by się barǳo przydało. I eżeli potrafisz to uczynić z tym ednym
domostwem, wtedy przedsięweźmiesz to samo z większą liczbą. Tymczasem aki mógłbyś
przynieść pożytek znaczne liczbie, eżeli nie potrafisz być użyteczny ednemu? Podob-

⁸⁵²naszych kopalń srebra — pokłady srebra w Laurion, płd. Attyce, ok.  km od Aten, systematycznie eksplo-
atowane od końca VI w. p.n.e., były ednym z głównych źródeł dochodów państwa ateńskiego; nowo odkryta
żyła srebra posłużyła m.in. do sfinansowania wielkie floty, która odparła inwaz ę perską w bitwie pod Salaminą
w  p.n.e. [przypis edytorski]

⁸⁵³dlaczego teraz jest mniej dochodów, jak dawniej — na większy rozkwit kopalń tych przypada na wiek V,
potem rzeczywiście produkc a srebra spada; to umnie szenie dochodów było tematem rozmów racze dopiero
za czasu pisania Wspomnień, niż za czasu, o którym one opowiada ą. Od  r. nie ma żadnych dochodów, gdyż
Spartanie w Dekelei utrzymu ą kra w oblężeniu, o czym autor zapomniał. [przypis tłumacza]

⁸⁵⁴miasto nasze składa się z przeszło ǳiesięciu tysięcy domostw — ilość mieszkańców zatem z niewolnikami
włącznie przekraczała znacznie cyę  . [przypis tłumacza]

⁸⁵⁵domu, należącego do twego wuja — wyże wspomnianego Charmidesa. O ciec Glaukona uż umarł, matka
wyszła za mąż powtórnie. [przypis tłumacza]
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nie ak ten, kto nie może udźwignąć ednego talentu⁸⁵⁶, nie powinien oczywiście nawet
próbować podnosić większych ciężarów⁸⁵⁷.

— Co do mnie, Sokratesie, mógłbym przynieść pożytek domowi mego wu a, gdyby
tylko chciał mnie słuchać.

— Nie potrafisz więc, Glaukonie, wu a swego przekonać, a mimo to sąǳisz, że zdo-
łasz wpłynąć na wszystkich Ateńczyków razem z twoim wu em, by ci byli posłuszni.
Strzeż się, abyś dążąc do sławy, nie dostąpił wprost przeciwnego losu. Czy nie wiǳisz,
ak niebezpiecznie mówić lub robić to, na czym się ktoś nie zna? Pomyśl tylko o innych
podobnych luǳiach, znanych ci, którzy, ak wiadomo, mówią i robią, na czym się sami
nie zna ą. Czy sąǳisz, że takim postępowaniem osiąga ą oni więce chwały niż nagany.
Czy więce buǳą poǳiwu, czy lekceważenia? Pomyśl zaś znowu o luǳiach, którzy zna ą
się na tym, co mówią i robią, a przekonasz się, sąǳę, że we wszystkich sprawach luǳie
cieszący się dobrą sławą i zasługu ący na poǳiw należą do rzędu na oświeceńszych, nato-
miast zażywa ący złe sławy i spotyka ący się z lekceważeniem — do rzędu na większych
nieuków. Jeżeli więc pragniesz pozyskać dobre imię w kra u i buǳić poǳiw, to stara się
ak na barǳie o zdobycie zna omości tego, co chcesz robić. Bo eżeli w tym wzglęǳie
oǳnaczysz się przed innymi i wtedy zaczniesz za mować się sprawami państwa, to nie
będę się ǳiwił, gdy z zupełną łatwością dopniesz celu twych dążeń.

.    

(IV )

Sokrates nie starał się tak skwapliwie o wyrobienie u swych przy aciół sprytu, biegło-
ści w wymowie i zaradności w ǳiałaniu, lecz sąǳił, że przed tym wszystkim powinien się
u nich rozwinąć zdrowy rozsądek⁸⁵⁸. Takich bowiem, co to wszystko posiada ą, a nie ma ą
rozsądku, uważał za luǳi niesprawiedliwszych i zdolnie szych do wyrząǳania krzywdy.
A uż przede wszystkim usiłował krzewić u przy aciół zdrowy rozsądek w poglądach na
bogów. O takich ego rozmowach z drugimi pisali inni naoczni świadkowie, a zaś byłem
świadkiem następu ące rozmowy z Eutydemem⁸⁵⁹:

— Powieǳ mi, Eutydemie — rzekł Sokrates — czy ci kiedyś przyszło na myśl za-
stanowić się nad tym, ak troskliwie urząǳili bogowie to, co dla luǳi est potrzebne?

— Mnie? Na Zeusa, nie.
— Ale wiesz przyna mnie , że przede wszystkim potrzeba nam światła, a bogowie

nam go dostarcza ą?
— Na Zeusa, gdybyśmy go nie mieli, tobyśmy, mimo naszych oczu, podobni byli do

ślepców.
— Ale przecież i spoczynku nam trzeba, a bogowie da ą nam noc ako na pięknie szą

sposobność do wypoczynku.
— Istotnie; i to rzecz warta wǳięczności.
— Ponieważ słońce est asne i oznacza nam pory dnia i wszystko oświetla, a w nocy

skutkiem ciemności mnie wyraźnie widać, bogowie eszcze coś zrobili. Zaświecili w no-
cy gwiazdy, które nam wskazu ą pory nocne i ǳięki którym można dokonywać wielu
koniecznych rzeczy. Nieprawdaż?

— Tak est.
⁸⁵⁶kto nie może udźwignąć jednego talentu — talent est oznaczeniem wagi, talent eginecko-attycki (Egina,

Wyspa w Zatoce Sarońskie , na południe od Salaminy) wynosił , kg; attycki talent Solona , kg. Tąż
nazwą oznacza się pewne sumy pieniężne (nie monetę akąś);  talent złota =  talentom srebra. [przypis
tłumacza]

⁸⁵⁷Podobnie jak ten, kto nie może udźwignąć… — rada nie całkiem trafna; można być dobrym gospodarzem,
a nie umieć raǳić na zgromaǳeniu i odwrotnie: doskonale przewidywać wypadki polityczne i wymyślać za-
pobiegawcze środki, a nie umieć zdobyć się na rząǳenie domem i drobiazgowe troski. Może także być ktoś,
co umie mądrze myśleć i raǳić, a nie est zdolny do czynu; taki bęǳie dobrym doradcą, a nie potrafi piasto-
wać właǳy lub rząǳić domem. Zdarza się przecież, że na tęższy szef sztabu, twórca planów, nie est dobrym
woǳem, ich wykonawcą. [przypis tłumacza]

⁸⁵⁸zdrowy rozsądek— „zdrowy rozsądek” oznacza u Greków także panowanie nad sobą, skromność, moralność,
słowem wysoką kulturę moralno-umysłową. [przypis tłumacza]

⁸⁵⁹Eutydem — ulubieniec Kritiasa, przezwany Pięknym, zrazu niechętny wszelkie filozofii, potem przy aciel
Sokratesa. [przypis tłumacza]
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— A księżyc nawet nie tylko porę nocy, ale także i części miesiąca nam wskazu e.
— Istotnie.
— A że z ziemi da ą nam pokarm, kiedy go potrzebu emy, i zsyła ą odpowiednie dlań

pory roku, które nie tylko dostarcza ą nam wielu wszelakich rzeczy dla naszych potrzeb,
ale także i dla nasze przy emności?

— Istotnie, i to est ob awem umiłowania luǳi.
— A akże to cenić, że dostarcza ą nam wody? ǲięki e współpracy z ziemią i z po-

rami roku wszystkie nam pożyteczne rośliny kiełku ą i rozrasta ą się. I nas samych woda
także żywi, bo domieszana do każdego pokarmu czyni go strawnie szym i smacznie szym.
Bogowie dostarcza ą nam e ogromnie obficie, bo też trzeba nam e barǳo wiele.

— I to est ob awem ich troskliwości.
— A co się tyczy tego, że użyczyli nam ognia, sprzymierzeńca w walce z zimnem

i w walce z ciemnością, współpracownika w każde sztuce i w każde czynności pode mo-
wane dla luǳkiego pożytku? Bo, krótko mówiąc, dla użytku w życiu nie robią luǳie
bez ognia niczego, co by było godne uwagi.

— I to est naǳwycza ną oznaką umiłowania luǳkości.
— A słońce? Kiedy w zimie zawróci, zbliża się, powodu ąc bądź to do rzewanie, bądź

to wyschnięcie⁸⁶⁰, gdy okres do rzewania minął, a dokonawszy tego, nie przybliża się uż
więce , lecz znowu zawraca i wystrzega się, by nie wyrząǳić nam akie ś szkody, przy-
grzewa ąc więce niż trzeba. A kiedy ode ǳie od nas tak daleko, że i nam est asne, iż
skostnie emy na śmierć z mrozu, gdyby odeszło dale , nawraca znowu nazad i przybliża
się, i krąży na niebie w tym mie scu, w którym pobyt ego może nam przynieść na więce
pożytku.

— Na Zeusa, to wszystko wygląda na to, że ǳie e się to dla dobra luǳi.
— A wobec tego, że oczywiście nie wytrzymalibyśmy nagłe spieki⁸⁶¹ ni nagłego

mrozu, słońce przybliża się tak nieznacznie i tak nieznacznie się oddala, że niespostrzeżenie
dla nas dosta emy się w na wyższe stopnie upałów i mrozów. Cóż na to powiesz?

— Zastanawiam się właśnie teraz, czy nie co innego ma ą bogowie na celu, ak właśnie
dobro luǳi. Zawaǳa mi edynie to, że i inne stworzenia również z tego wszystkiego
korzysta ą.

— Czyż nie est to asne, że i one dla luǳi roǳą się i chowa ą? Któraż bowiem inna
istota ma tyle pożytku z kóz, owiec, koni, krów, osłów i innych zwierząt, ile luǳie? Mnie
bo zda e się⁸⁶², że ma ą z nich więce pożytku niż z roślin. Ma ą przyna mnie żywność
i dochód ze zwierząt nie mnie sze niż z roślin. Wielu luǳi nie używa do wyżywienia się
tego, co roǳi ziemia, a żywi się mlekiem, serem i mięsem bydła domowego, wszyscy zaś
obłaskawia ą i poskramia ą pożyteczne zwierzęta, i posługu ą się nimi na wo nie i w wielu
innych wypadkach.

— I w tym się z tobą zgaǳam. Wiǳę bowiem, iż o wiele od nas silnie sze zwierzęta
sta ą się tak uległe, że luǳie mogą się nimi posługiwać wedle swe woli.

— A co powieǳieć na to, że wobec istnienia tylu rzeczy pięknych i pożytecznych,
a wielce różnorakich, dali bogowie luǳiom stosowne dla każde rzeczy zmysły, ǳięki
którym korzystamy z wszelkich dóbr? A co na to, że tchnęli w nas rozum? Rozumu ąc nad
tym, co spostrzegamy, i opiera ąc się na pamięci, pozna emy pożyteczność poszczególnych
rzeczy lub wymyślamy sposoby korzystania z dobrego i obrony przed złym. A co powiemy
na to, że bogowie dali nam dar porozumiewania się słowem, ǳięki czemu i ǳielimy się
ze sobą każdą korzyścią, poucza ąc się wza emnie, i ży emy społecznie, i ogłaszamy prawa,
i rząǳimy się?

— Zupełnie, Sokratesie, wygląda to, akby bogowie ogromnie się o luǳi troszczyli.
— A eśli nie potrafimy przewiǳieć przyszłe korzyści, pomaga ą nam bogowie i w tym

wzglęǳie, wskazu ąc przy pomocy wróżby szuka ącym porady, co się stanie, i poucza ąc,
akim sposobem mogłoby to wypaść ak na lepie .

⁸⁶⁰bądź to wyschnięcie, gdy okres dojrzewania minął — np. zboże do rzałe musi wyschnąć, zanim się e sprzątnie
z pola. [przypis tłumacza]

⁸⁶¹spieka (przestarz.) — upał, spiekota. [przypis edytorski]
⁸⁶²Mnie bo zdaje się — przykład szyku przestawnego; znaczenie: Bo mnie zda e się. [przypis edytorski]
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— Z tobą, Sokratesie, obchoǳą się, ak się zda e, barǳie po przy acielsku niż z kimś
innym, eśli nawet bez pytania da ą ci znaki, co trzeba robić, a co nie⁸⁶³.

— Że prawdę mówię⁸⁶⁴, bęǳiesz mógł się przekonać i ty, eśli nie bęǳiesz czekał,
aż ci się bóstwa ob awią w wiǳialne swe postaci, lecz zadowolisz się oglądaniem ǳieł
ich i bęǳiesz uwielbiał i czcił bogów. Zważ, że i sami bogowie to wskazu ą. Bo i inni
bogowie, którzy nam dóbr użycza ą, nigdy nie ob awia ą się widomie⁸⁶⁵ przy dawaniu,
ani ta istota na wyższa, która wszechświat ǳierży i nim rząǳi, ten wszechświat, który
est szczytem piękna i dobra i mimo ciągłego użytku przedstawia się ako niezniszczalny,
zdrów i niestarze ący się, a zadania swo e spełnia z szybkością lotnie szą niż myśl; istota ta
est widoczna w swych na większych czynach, ale nie możemy e wiǳieć, ak gospodarzy
tymi dobrami. Zważ, że i słońce, pozornie wszystkim widoczne, nie pozwala, by luǳie
dokładnie mu się przyglądali, lecz eśli ktoś bezczelnie usiłu e na nie patrzyć, odbiera mu
wzrok. Przekonasz się, że i słuǳy boscy są niewiǳialni. Że piorun est rzucony z góry,
to asne, i to, że przemoże wszystko, co napotka, ale nie widać go ani kiedy się zbliża,
ani kiedy uderza, ani kiedy się oddala. I wiatry same nie są widoczne, tylko ich skutki,
i odczuwamy ich zbliżanie się. A przecież i dusza luǳka, która z pewnością ma w sobie coś
boskiego — eśli tylko luǳkość ma w sobie coś boskiego — sama nie est dostrzegalna,
choć est widoczne, że to ona w nas rząǳi. Ma ąc to wszystko na uwaǳe, nie należy
lekceważyć sobie tego, co niewiǳialne, ale czcić bóstwo, ucząc się, poznawać ego moc
z tego, co się ǳie e.

— Ja, Sokratesie, dobrze świadom estem tego, że nawet w drobne mierze nie będę
zaniedbywał bóstwa, ale inna myśl mnie martwi. Zda e mi się, że ani eden człowiek nie
odpłaca się bogom wǳięcznością, aka się im należy.

— Ależ niech cię to nie martwi, Eutydemie, wiǳisz bowiem, że bóg delficki⁸⁶⁶, eśli Pobożność
go się ktoś pyta, ak się bogom przypodobać, odpowiada: „Zgodnie z prawem państwo-
wym”. A przecież chyba wszęǳie est prawem składać bogom ofiary wedle swe możności.
Jakże można więc pięknie i zbożnie ⁸⁶⁷ czcić bogów, niż czyniąc tak, ak oni sami wyma-
ga ą. Ale nie trzeba ani odrobinę schoǳić niże możności. Bo eśli ktoś to czyni, to uż
zupełne widoczne, iż nie czci bogów. Trzeba więc czcić bogów, nic a nic się nie opuszcza-
ąc, być dobre myśli i spoǳiewać się na większego dobra. Tak sam rozum dyktu e: bo
od kogóż można się spoǳiewać więce , ak od tych, co na więce ma ą mocy, by pomóc,
i za co innego, ak za przypodobanie się im? A akimże sposobem można się przypodobać
lepie niż na bezwzględnie szym posłuszeństwem?

Takimi to słowami i własnym przykładem czynił swych przy aciół pobożnie szymi
i mądrze szymi.
.    

(IV , –; –)

A teraz postaram się także przedstawić, ak swych towarzyszy ćwiczył w dialektyce⁸⁶⁸,
prowaǳąc ich do coraz znacznie szego postępu. Sokrates mianowicie uważał, że ten, kto
wie, na czym polega istota każdego po ęcia, potrafi to i innym wytłumaczyć. Jeżeli zaś kto
tego nie wie, to nic ǳiwnego, że zwoǳi nie tylko innych, ale i siebie. Dlatego bezustannie
zastanawiał się ze swymi towarzyszami, czym est każde po ęcie w swe istocie. Za wiele
byłoby trudu prze ść szczegółowo, ak on określał wszystkie po ęcia, więc powiem tylko

⁸⁶³[bogowie] dają ci znaki, co trzeba robić, a co nie — aluz a do Sokratesowego daimonion, które est po ęte
inacze , niż to przedstawia Platon. [przypis tłumacza]

⁸⁶⁴Że prawdę mówię… — twierǳąc, że bóstwo da e mi znaki. Sokrates chce powieǳieć, że bogowie każdemu
będą dawali takie znaki, eśli luǳie nie będą ciekawie dochoǳić, aki est bóg, lecz korzyć się przed ma estatem
ǳieł boga i uwielbiać go. [przypis tłumacza]

⁸⁶⁵widomie (daw.) — widocznie; w widoczny sposób. [przypis edytorski]
⁸⁶⁶bóg delficki — Apollo, bóg słońca, sztuki i wróżbiarstwa; w Delfach był ośrodek ego kultu oraz słynna

wyrocznia. [przypis edytorski]
⁸⁶⁷zbożnie (daw.) — bogobo nie; uczciwie, cnotliwie. [przypis edytorski]
⁸⁶⁸ćwiczył w dialektyce — dialektyka znaczy po grecku: rozmowa, sztuka rozmawiania; tuta , w filozoficznym

rozumieniu, wyraz ten oznacza dochoǳenie do określenia po ęć przy pomocy rozmowy z kimś, kiedy kole no
rozważa się rozmaite zdania i odǳiela prawdę od fałszu. Więc „ćwiczył w dialektyce” znaczy tyle, co u nas:
ćwiczył w logice i metodologii (metoǳie badania naukowego). [przypis tłumacza]
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tyle, ile mym zdaniem starczy za przykład wy aśnia ący ego sposób postępowania przy
takim badaniu. Przede wszystkim nad pobożnością zastanawiał się w taki mnie więce
sposób:

— Powieǳ mi, Eutydemie, za aką ty rzecz uważasz pobożność.
— Na Zeusa, za barǳo piękną.
— Potrafiłbyś więc powieǳieć, kto to taki, człowiek pobożny?
— Mnie się wyda e, że est to taki człowiek, który czci bogów.
— Czy wolno czcić bogów wedle dowolnego sposobu?
— Nie, ale są prawa i wedle ich przepisów należy to czynić.
— Niezawodnie ten, kto wie, akie są przepisy tych praw, wie, ak należy czcić bogów?
— Myślę.
— A czy ten, kto wie, ak należy czcić bogów, est tego przekonania, że czci te nie

wolno wykonywać inacze , ak tylko zgodnie ze swą wieǳą?
— Pewnie, że nie wolno.
— A czy czci ktoś bogów inacze niż się to, ego zdaniem, czynić powinno?
— Myślę, że nie.
— Zatem ten, kto zna przepisy prawa w odniesieniu do bogów, ten czci bogów w myśl

przepisów prawa?
— Naturalnie.
— Nieprawdaż, kto czci w myśl przepisów prawa, ten czci tak ak należy?
— Jakżeby nie?
— A taki, co czci ak należy, est pobożny?
— Tak est, w same rzeczy.
— Więc ten, kto wie, akie są przepisy prawa w odniesieniu do bogów, est pobożny.

Czy to nasze określenie est słuszne?
— Mnie się przyna mnie wyda e⁸⁶⁹.
— A z ludźmi wolno postępować, ak się komu podoba?
— Nie, gdyż także i w odniesieniu do luǳi istnie ą prawne zasady, według których

trzeba postępować. Kto e zna, ten est człowiekiem trzyma ącym się zasad prawnych.
— Więc ci, którzy wedle tych zasad postępu ą ze sobą wza emnie, postępu ą tak ak

trzeba. Nieprawdaż?
— Jakżeby nie?
— Więc ci, którzy postępu ą ak trzeba, postępu ą chwalebnie?
— Z całą pewnością.
— Nieprawdaż, że ci, co chwalebnie z ludźmi postępu ą, spełnia ą chwalebnie swe

obowiązki wobec luǳi?
— Naturalnie.
— Nieprawdaż, że ci, co słucha ą praw, postępu ą sprawiedliwie? Sprawiedliwość, Wieǳa,

Prawo— Oczywiście.
— A wiesz, akie czyny nazywamy sprawiedliwymi?

⁸⁶⁹…Więc ten, kto wie, jakie są przepisy prawa w odniesieniu do bogów, jest pobożny. Czy to nasze określenie
jest słuszne? [Eutydem]: Mnie się przynajmniej wydaje — zdanie Sokratesa o każde cnocie można sformułować
tak, że cnota est wieǳą. W odniesieniu do pobożności tok rozumowania est następu ący. Kto czci bogów
według przepisów, est pobożny. Kto zna przepisy o czci bogów, ten bogów czci wedle przepisów (wykonu e
przepisy). Więc kto zna przepisy o czci bogów, ten est pobożny. Ten wniosek est prawǳiwy, o ile prawǳiwa
est przesłanka, że zna omość przepisów czci boga wyklucza niespełnianie tych przepisów. Ksenofont więc po-
twierǳa kole nymi pytaniami: Kto est przekonany, że musi stosować się do praw, ten się do nich stosu e. Kto
zna te prawa, ten est przekonany, że się musi do nich stosować. Więc kto zna prawa (przepisy o czci…), ten
się do nich stosu e. Kto goǳi się na ten sylogizm, musi się zgoǳić i na tamten. — Sokratesa zapatrywania są
psychologicznie mylne; można coś wieǳieć i być przekonanym, że to należy czynić, a przecież tego nie czynić.
Motorem ǳiałania luǳkiego est racze uczucie niż wieǳa. Na przykład: ktoś wie, że trzeba wstawać rano, ale
ta wieǳa nie barǳo mu pomoże do wstawania z łóżka; wstyd, obawa kary za spóźnienie, obawa utraty zarob-
ku czy chleba będą tu skutecznie sze. Sokrates tego nie zauważył, nie docenił strony emoc onalne (uczucia)
w życiu, zanadto był intelektualistą; nie zauważył tego i Platon. Oba ci mędrcy ǳielą tę cechę intelektualizmu
z całym greckim narodem; wszak i poeta Homer mówi o ludożerczym Cyklopie, że zna się na niesprawie-
dliwości, a mężobó czyni Klitemnestra zna się na smutnych czynach, choć znać się na czymś, a wykonywać,
to dalekie od siebie rzeczy. Ksenofont zauważył, że we wniosku: „cnota est wieǳą” czegoś braku e; musiał
z tego powodu być barǳo z siebie dumny i choć ako Grek i uczeń Sokratesa nie wpadł na myśl o uczuciu,
ale przyna mnie wiǳiał, że est pytanie, czy wieǳa est wystarcza ącym i koniecznym powodem (motorem)
czynu. Na to pytanie dał odpowiedź twierǳącą. [przypis tłumacza]
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— Te czyny, które nakazu e prawo.
— Spełnia ący nakazy prawa postępu ą zatem sprawiedliwie i tak ak trzeba?
— Pewnie.
— Czyż więc nie są sprawiedliwymi ci, którzy postępu ą sprawiedliwie?
— Przyna mnie a tak myślę.
— Czy sąǳisz, że ktoś słucha nakazu prawa, choć go nie zna?
— Ja, nigdy w świecie.
— A eżeli ktoś wie, co trzeba czynić, czy taki — sąǳisz — est przekonania, że nie

należy tego czynić?
— Nie sąǳę.
— Czy znasz takich, co postępu ą inacze , niżby ich zdaniem należało?
— Nie, a przyna mnie takich nie znam.
— Więc ci, którzy zna ą zasady prawne, odnoszące się do luǳi, postępu ą sprawie-

dliwie?
— Tak est.
— Więc ci, co postępu ą sprawiedliwie, są sprawiedliwymi?⁸⁷⁰
— A któż by inny?
— Słuszne zatem byłoby nasze określenie, do któregośmy w końcu doszli, że spra-

wiedliwymi są ci, którzy wieǳą, akie są zasady prawa w odniesieniu do luǳi?⁸⁷¹
— Mnie przyna mnie tak się wyda e.
— A akbyśmy określili mądrość? Cóż to takiego? Powieǳ mi, czy twoim zdaniem

luǳie mądrzy są mądrzy w odniesieniu do tego, co wieǳą, czy też są tacy, co są mądrzy
w tym, czego nie wieǳą?

— Jasne est, że mądrość luǳi odnosi się do tego, co wieǳą, bo akżeby ktoś mógł
być mądry w odniesieniu do tego, czego nie wie.

— Czyż więc mądrzy są mądrymi ǳięki wieǳy?
— A ǳięki czemuż innemu mógłby ktoś być mądry, eśli nie ǳięki wieǳy?
— A cóż to est mądrość? Pewnie est to ten przymiot, ǳięki któremu est się mą-

drym, czy może co innego? Jak ci się zda e?
— Właśnie tak mi się zda e.
— Wieǳa zatem est mądrością?
— Takie mo e zdanie.
— Czy sąǳisz, że est możliwe dla człowieka wieǳieć o wszystkim na świecie?
— Na Zeusa, nawet drobnego ułamka z wszystkich rzeczy na świecie nie znamy.
— Więc człowiek nie może być mądry we wszystkim?
— Klnę się Zeusem, że nie.
— Każdy zatem est mądry w odniesieniu do te rzeczy, którą zna?
— Pewnie.
— A powieǳ, Eutydemie, czy i nad pytaniem, co to takiego est dobro, nie należy

się w podobny sposób zastanawiać?⁸⁷²
— To znaczy ak?
— Czy twoim zdaniem edna i ta sama rzecz est dla wszystkich pożyteczna?

⁸⁷⁰Więc ci, co postępują sprawiedliwie, są sprawiedliwymi? — przed konkluz ą powtórzone dla ułatwienia wnio-
skowania. [przypis tłumacza]

⁸⁷¹Słuszne zatem byłoby nasze określenie (…) sprawiedliwymi są ci, którzy wieǳą, jakie są zasady prawa w od-
niesieniu do luǳi? — stwierǳiwszy, że istnie ą zasady, wedle których należy postępować z ludźmi, i że wyko-
nywanie tych zasad nakazanych przez prawo est obowiązkiem i chlubą, określa po ęcie „sprawiedliwe czyny”
przez: czyny nakazane przez prawo, a po ęcie „sprawiedliwy” (t . zgodny z zasadami prawnymi, postępu ący
chlubnie i obowiązkowo) przez: taki, co te czyny nakazane przez prawo wykonu e. Następnie stwierǳa, ak
wyże , że wieǳa est wystarcza ącym powodem ǳiałania. Kto ma przekonanie, że powinien coś robić, ten to
robi, kto wie, ak się coś robi, ten ma przekonanie, że powinien to robić. Więc kto wie, ak się coś robi, ten
rzeczywiście to robi. (Mylne: np. kto wie, ak się golić, ten się nie musi golić). Następu e wnioskowanie: Kto
postępu e według zasad prawa, ten est sprawiedliwy. Kto zasady prawa zna, ten według zasad prawa postępu e.
Więc: kto zna zasady prawa, ten est sprawiedliwy. [przypis tłumacza]

⁸⁷²czy i nad pytaniem, co to takiego jest dobro, nie należy się w podobny sposób zastanawiać? — to znaczy, że
„dobro”, tak ak „piękno”, są po ęciami względnymi; absolutnego, bezwzględnego dobra (piękna) nie ma. Jest
to protest Ksenofonta przeciw platońskie nauce o ideach. Też definic e pobożności i sprawiedliwości, z pomie-
szaniem po ęć prawny: sprawiedliwy, z przeoczeniem w pobożności wszystkiego poza kultem i oddawaniem
czci bogom w myśl przepisów, niezgodne są z zapatrywaniami głębszego myśliciela Platona, a z pewnością
i historycznego Sokratesa, skazanego za „bezbożność”, choć był naturą na wskroś pobożną. [przypis tłumacza]
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— Byna mnie .
— Cóż z tego? Więc myślisz, że czasami może być coś dla ednego pożyteczne, a dla

drugiego szkodliwe?
— O, i barǳo nawet.
— A dobre i pożyteczne, to wszystko edno czy nie?
— Pewnie, że to wszystko edno.
— A zatem rzecz pożyteczna est dobra dla tego, komu przynosi korzyść?
— Tak mi się zda e.
Królestwo i tyranię uważał za dwie formy rządu⁸⁷³, ale różniące się mięǳy sobą. Kró-

lestwem mienił rząd sprawowany nad ludźmi z ich woli i zgodnie z prawami danego
państwa, za tyranię zaś uważał rząd narzucony luǳiom wbrew ich woli, kieru ący się nie
nakazem prawa, lecz dowolnością władcy. Taki ustró , gǳie właǳe ustanawia się spo-
śród tych, co spełnia ą nakazy prawa, uważał za arystokratyczny; za plutokratyczny taki
znowu, gǳie do właǳy otwiera drogę bogactwo; gǳie zaś wybiera się na urzędy spośród
wszystkich, tam est, ak twierǳił, demokrac a.

Jeśli mu się ktoś sprzeciwiał, prawiąc bałamutnie i bez dowoǳenia, utrzymu ąc na
przykład, że ktoś est mądrze szy lub lepszym mężem stanu, lub ǳielnie szy i tym podob-
ne niż osoba wymieniona przez Sokratesa, sprowaǳał całe rozumowanie do zasadniczego
punktu wy ścia, mnie więce w taki sposób:

— Ty twierǳisz, że obywatel, o którym się teraz tak z pochwałami wyrażasz, est
lepszym patriotą niż ten, o którym a mówię?

— Tak est.
— Czemuż więc nie zastanowimy się naprzód, co est obowiązkiem patrioty?⁸⁷⁴
— Owszem, proszę barǳo.
— Jeśli więc choǳi o zarząǳanie ma ątkiem, pierwszeństwo przyznamy temu, kto

swym mieniem podnosi zamożność państwa.
— Istotnie.
— Co się tyczy wo ny, to temu należy się pierwszeństwo, kto się barǳie przyczynia

do górowania nad przeciwnikami.
— Oczywiście.
— W urzęǳie poselskim lepszy taki, który wrogów zmienia w przy aciół.
— Słusznie.
— Ten mówcą lepszym na zgromaǳeniu, kto tłumi bunty swymi słowami, a wpa a

zamiłowanie do zgody.
— Tak mi się zda e.
Gdy tak w dowoǳie wracał do samych podstaw, nawet ci, co się sprzeciwiali, zaczynali

dostrzegać, gǳie prawda. Jeżeli zaś sam przeprowaǳał akieś rozumowanie, szedł drogą
prawd na powszechnie uznanych⁸⁷⁵, bo taki sposób dowoǳenia uważał za na pewnie -
szy. Dlatego też z wszystkich luǳi, akich znam, nikt nie spotykał się u słuchaczy z taką
zgodą na swe słowa, ak on. Mówił, że i Homer przypisu e Odyseuszowi przymiot pewne-
go mówcy⁸⁷⁶, gdyż umie przeprowaǳać swo e wywody zgodnie z na powszechnie szymi
luǳkimi przekonaniami.

⁸⁷³Królestwo i tyranię uważał za dwie formy rządu — Grek, republikanin, ustro owi monarchicznemu nie
raczyłby może nadać zaszczytne nazwy „rząd”; „rząd” może być edynie republikański. [przypis tłumacza]

⁸⁷⁴Czemuż więc nie zastanowimy się naprzód, co jest obowiązkiem patrioty? — uwagi o metoǳie Sokratesa:
w dyskus i należy wy ść od określenia po ęć (definic i). Tu więc: co to znaczy patriota? [przypis tłumacza]

⁸⁷⁵prawd najpowszechniej uznanych — nie poglądów lub przesądów. [przypis tłumacza]
⁸⁷⁶Homer przypisuje Odyseuszowi przymiot pewnego mówcy — zob. Odyseja VIII . [przypis tłumacza]
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Z ǱIEJÓW HELLADY
.    

(I , –; –)

Alkibiades⁸⁷⁷, chcąc razem z żołnierzami odpłynąć do domu, pożeglował natychmiast
do Samos⁸⁷⁸; stamtąd, wziąwszy dwaǳieścia okrętów, popłynął do Kerame skie Zatoki
w Karii⁸⁷⁹. Zebrawszy tu sto talentów⁸⁸⁰, wrócił na Samos. Trazybul⁸⁸¹ natomiast ruszył
na czele trzyǳiestu okrętów na Trac ę i podbił tam grody, które przeszły były na stronę
Lacedemończyków⁸⁸², a mięǳy innymi mie scowościami i Tazos⁸⁸³, wyczerpaną wo na-
mi, buntami i głodem. Trazyllos⁸⁸⁴ z resztą wo ska popłynął do Aten; przed ego eszcze
przybyciem wybrali Ateńczycy woǳami Alkibiadesa, mimo iż był na wygnaniu⁸⁸⁵, Tra-
zybula, mimo iż był nieobecny, a trzeciego⁸⁸⁶ spośród tych, co byli w domu, Konona⁸⁸⁷.

⁸⁷⁷Alkibiades — z demu Skambonida , syn Kle niasa i De nomachy, wnuczki Hippokratesa z rodu Alkme-
onidów, którego córka Agarysta, była matką Peryklesa. Po śmierci Kle niasa (zginął w bitwie pod Korone ą,
w Beoc i w / r.) ob ął Perykles opieką nad pięcioletnim sierotą. Kiedy Alkibiades dorósł, zdolny, piękny
i bogaty, swawolny i samowolny, prowaǳił ǳiki żywot i miał ambic ę, by być zawsze pierwszym, także i w na -
wyuzdańszych wybrykach. Nie ustatkował się i po ożenieniu się z Hipparetą, córką Hipponika, na bogatszego
Ateńczyka ( est więc szwagrem Kaliasa; zob. Symposion początek). Z tradyc i rodu swego był demokratą (ǳia-
dek ego, Alkibiades, był towarzyszem Kle stenesa w obaleniu Pizystratydów), ale niekonsekwentnym, zdraǳał
przekonania i o czyznę dla urażone miłości własne lub dla ambic i i prywaty. Oskarżonego o świętokraǳtwo
w procesie hermokopidów odwołano z Sycylii, gǳie był woǳem Ateńczyków. W droǳe uciekł z okrętu i przy-
bywszy do Sparty, radami swymi ściągnął rozliczne klęski na Ateny. Narobiwszy sobie wrogów w Sparcie, uciekł
do Persów, którzy Lacedemończyków wspierali pienięǳmi, i poraǳił satrapie Tissafernesowi, by wstrzymał
zasiłki wypłacane Lacedemończykom, na lepie bowiem dla Persów, eśli Grecy szarpią się wza emnie, a żadna
strona nie odniesie stanowczego zwycięstwa. Osłabienie pomocy perskie spowodowało zelżenie nacisku Lace-
demończyków, co znowu utorowało Alkibiadesowi powrót do Aten. W  r., głównie za staraniem Trazybula,
powołało go wo sko ateńskie na Samos, obrało woǳem i powierzyło mu kierownictwo wo ny. Za staraniem Te-
ramenesa, a na wniosek Kritiasa lud odwołał Alkibiadesa z wygnania; wybór wo ska uznano. Operac e wo enne
rozpoczął w  r. Naprzód starał się otworzyć z powrotem dla Aten Morze Czarne: na większe zwycięstwo
pod Kyzikos (miasto na południowym wybrzeżu półwyspu Arktonessos, ǳiś Kapıdağ, w południowe Pro-
pontyǳie, Morze Marmara), a w  r. wrócił na Samos ze świeżo zdobytego Bizanc um, by pod ąć starania
około odbicia Jonii. Ale przedtem postanowił wrócić do Aten z flotą, która od lat nie była w domu. Z tą chwilą
zaczyna się nasz ustęp. [przypis tłumacza]

⁸⁷⁸Samos — [wyspa na M. Ege skim], edna ze Sporad, obok Az i Mnie sze , akieś pół stopnia geograficznego
niże Aten, główna stac a floty ateńskie . [przypis tłumacza]

⁸⁷⁹do Keramejskiej Zatoki w Karii — Karia: południowo-zachodnia część Az i Mnie sze , mięǳy Jonią a Lic ą;
Zatoka Keramejska: na południe od Halikarnasu. [przypis tłumacza]

⁸⁸⁰talent — staroż. ednostka wagi i wartości (wg wagi kruszcu); ateński talent miał wagę ok.  kg i ako
ednostka wartości odpowiadał te ilości czystego srebra. [przypis edytorski]

⁸⁸¹Trazybul — syn Likosa ze Steirii, demokrata z przekonań, przy aciel Alkibiadesa, wóǳ w  r., zwyciężył
pod Abydos spartańskiego woǳa Mindarosa (który padł następnie w bitwie pod Kyzikos), późnie szy oswo-
boǳiciel Aten od trzyǳiestu tyranów, zginął w  r. pod Aspendos w Pamfilii (płd. Az a Mnie sza, mięǳy
Lic ą a Cylic ą), usiłu ąc odnowić panowanie Aten na morzu. [przypis tłumacza]

⁸⁸²Lacedemon — Sparta. [przypis edytorski]
⁸⁸³podbił tam (…) mięǳy innymi mie scowościami i Tazos — Ksenofont uż przedtem (w rozǳ. ,) podał, że

wyspę Tazos [Thasos, Tasos] za ęli Ateńczycy. Czynność Trazybula polegała zatem na wprowaǳeniu z powrotem
demokratycznego ustro u. Tazos stało odtąd wiernie po stronie Aten i stawiało Spartanom opór nawet po klęsce
Ateńczyków pod A gospotamo . [przypis tłumacza]

⁸⁸⁴Trazyllos — poważny demokrata, był ako zwycza ny hoplita na Samos w  r., kiedy Trazybul był woǳem.
Skutkiem zamachu oligarchicznego w Atenach, którego flota nie uznała, złożyło wo sko niektórych woǳów
z urzędu; obrano natomiast Trazyllosa i powołano Alkibiadesa. Razem z Trazybulem zwyciężył Mindarosa,
w  r. zmusił do odwrotu spod Aten króla spartańskiego Agisa; w  r. wóǳ w bitwie pod Arginuzami,
poǳielił los innych woǳów (zob. ust. ). [przypis tłumacza]

⁸⁸⁵Alkibiadesa, mimo iż był na wygnaniu — Alkibiades nie był właściwie na wygnaniu, ale autor chce pewnie
zaznaczyć, że uchwałę o odwołaniu Alkibiadesa z wygnania z  r. odnawia się potem. Dopiero po ego powrocie
do Aten nastąpiło oddanie skonfiskowanego ma ątku i odwołanie przekleństwa rzuconego nań na rozkaz właǳ
przez Eumolpidów (szlachetny ród attycki, w którym ǳieǳiczył się urząd naczelnego kapłana, hierofanta,
w Eleusis). [przypis tłumacza]

⁸⁸⁶s trzeciego — zwykle obiera się ǳiesięciu woǳów (strategów). Tu wymienia autor trzech na ważnie szych.
[przypis tłumacza]

⁸⁸⁷Konon — syn Tymoteosa z Anaflystos, w r. / wybrany po raz pierwszy strategiem (woǳem), późnie
na sławnie szy wóǳ ateński. Podczas klęski Aten pod A gospotamo on eden nie zaniedbał swych obowiązków,
uratował się z pogromu i pracował nad podniesieniem zdruzgotane o czyzny. Uciekł do Euagorasa, króla Cypru;
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Alkibiades na czele dwuǳiestu okrętów popłynął z Samos do Paros⁸⁸⁸, wioząc ze sobą
pieniąǳe, a stąd pożeglował natychmiast do Gyteion⁸⁸⁹, celem podpatrzenia trzyǳiestu
tró rzędowców, które według wieści mieli tam Lacedemończycy uzbra ać, a równocześnie
celem zasięgnięcia wiadomości, ak zapatru e się miasto na ego powrót. Kiedy wiǳiał, że
mu est życzliwe, bo i woǳem go wybrali, i krewni na własną rękę wzywali go do powrotu,
wpłynął do Pireusu⁸⁹⁰ w dniu, w którym miasto obchoǳiło święto Plynteriów⁸⁹¹, kiedy
to osłania się tron Ateny, co wielu wykładało ako wróżbę na ego niekorzyść i miasta.
Żaden bowiem Ateńczyk nie śmiałby w tym dniu tknąć się żadnego poważnego ǳieła⁸⁹².

Kiedy wpływał do przystani, zgromaǳił się przy okrętach tłum z Pireusu i miasta⁸⁹³,
pełen poǳiwu i chęci zobaczenia Alkibiadesa. Jedni mówili, że to na lepszy obywatel
i edyny niewinnie cierpiący wygnanie, ako ofiara tych, co mnie sze ma ąc od niego zna-
czenie, wygłaszali oszczerstwa i prowaǳili politykę obliczoną na zysk własny, podczas
gdy on zawsze starał się mnożyć dobytek społeczeństwa w miarę możności własne i pań-
stwa. Kiedy wówczas chciał na siebie sądu natychmiast, zaraz po podniesieniu przeciw
niemu obwinienia o bluźnierstwo przeciw misteriom, wrogowie ego odwlekli to, co by-
ło tylko słusznym żądaniem, a potem nieobecnego pozbawili o czyzny⁸⁹⁴. Wtedy, w tym
położeniu bez wy ścia, znalazł się pod twardym przymusem służenia na większym wro-
gom⁸⁹⁵, wiecznie, ǳień w ǳień, w niebezpieczeństwie życia, a swym współobywatelom,
związanym z nim węzłami na zażylsze przy aźni lub pokrewieństwa, ba nawet całemu
państwu — mimo iż wiǳiał ich błędy — nie miał ak przy ść z pomocą, bo ǳieliło
go od nich wygnanie. Inni zaś utrzymywali, że on eden ponosi winę dawnych klęsk⁸⁹⁶
i prawdopodobnie on eden stanie się sprawcą tych nieszczęść, akie na przyszłość grożą.

Gdy Alkibiades zawinął do portu, nie lądował zaraz, bo strach mu było nieprzy aciół,
lecz stanął na pomoście okrętowym i śleǳił okiem, czy są obecni ego krewniacy. Dopie-
ro do rzawszy swego kuzyna, Euryptolema, Peisianastowego syna⁸⁹⁷, i przy aciół razem
z resztą krewniaków, zszedł z okrętu i poszedł w górę ku miastu w otoczeniu towarzyszy,

późnie stał się woǳem floty perskie i ako taki bił Spartan. W  r. wrócił do Aten, odbudował zburzone
długie mury i obwarowania Pireusu. Wkrótce potem () umarł na Cyprze. [przypis tłumacza]

⁸⁸⁸Paros — wyspa, edna z Cyklad, w połowie drogi ze Samos do południowego przylądka Peloponezu (La-
konii). [przypis tłumacza]

⁸⁸⁹pożeglował natychmiast do Gyteion — Gyteion: port w Zatoce Lakońskie [na płd. wybrzeżu Lakonii;
główny port spartański]. Tym sposobem pokazywał także Alkibiades całemu światu, kto właściwie est panem
morza. [przypis tłumacza]

⁸⁹⁰Pireus — główny port staroż. Aten. [przypis edytorski]
⁸⁹¹Plynteria — dosł: święto opłuczyn, obchoǳone w połowie czerwca ( Targeliona). W tym dniu zde -

mowano z tronu starożytny drewniany posąg Ateny, zde mowano zeń szaty i ozdoby, i owinięty niesiono do
morza, gǳie go kąpano, a [na ten czas] na tron rzucano zasłonę [co oznaczało, że chwilowo Atena nie sprawu e
opieki nad miastem]. [przypis tłumacza]

⁸⁹²w dniu, w którym miasto obchoǳiło święto Plynteriów (…) co wielu wykładało jako wróżbę na jego niekorzyść
i miasta… — inni historycy nie wspomina ą o tym święcie w ǳień przy azdu, gdyż przedstawia ą powrót ako
tryumfalny, a wzmianka o złe wróżbie psułaby ten nastró . Przedstawia ą też powrót ako pełen przepychu, nie
tak skromny ak u Ksenofonta. Ale nasz autor est tu barǳie wiarogodny. Alkibiades był zbyt ostrożny, by
razić przepychem swych wrogów, którzy ciągle eszcze byli dlań groźni. [przypis tłumacza]

⁸⁹³tłum z Pireusu i miasta — Ateny odległe są od Pireusu mnie więce o  km. [przypis tłumacza]
⁸⁹⁴chciał na siebie sądu natychmiast, zaraz po podniesieniu przeciw niemu obwinienia o bluźnierstwo… — na

krótko przed wyruszeniem floty na Sycylię pod woǳą Alkibiadesa i Nikiasza, połamano edne nocy w Atenach
wszystkie hermy (posągi Hermesa). To świętokraǳtwo wywołało postrach i oburzenie. Posąǳano Alkibiadesa
o współuǳiał w tym czynie i podniosły się oskarżenia, że szyǳi z misteriów eleuzyńskich, naśladu ąc e po
pĳanemu. Podsycali oburzenie ego polityczni rywale z demokrac i, chcąc pozbyć się zdolnie szego współza-
wodnika. Alkibiades żądał procesu natychmiast, ale nikt z przeciwników nie wystąpił; oskarżono go zaocznie,
gdy odpłynął. Rządowy okręt „Salamina” miał go z rozkazu ludu ateńskiego sprowaǳić z powrotem z Sycylii
do Aten. Tymczasem w droǳe Alkibiades uciekł do Sparty. Skazano go zaocznie i imię ego wyklęto. [przypis
tłumacza]

⁸⁹⁵największym wrogom — Spartanom i Persom. Lacedemończycy rzeczywiście kazali go zabić, ale na czas
przestrzeżony, uciekł do Tissafernesa. [przypis tłumacza]

⁸⁹⁶że on jeden ponosi winę dawnych klęsk — za radą Alkibiadesa posłali Lacedemończycy Syrakuzanom pomoc
i woǳa-organizatora, Gilipa, więc z przyczyny Alkibiadesa straciły Ateny wspaniałą armię i flotę; za ego radą
obwarowali Spartanie Dekele ę w Attyce i stąd rozpuszczali swe zagony na całą Attykę, po czym od  r. stanęło
rolnictwo i praca w kopalniach srebra; za ego radą zaczęli Lacedemończycy tworzyć flotę, a pieniężne zasiłki na
to brali od króla perskiego. [przypis tłumacza]

⁸⁹⁷Euryptolema, Peisianastowego syna — praǳiad Euryptolemosa, Megakles, est bratem Hippokratesa [któ-
rego wnuczką była matka Alkibiadesa; tak więc Euryptolemos i Alkibiades należą do tego samego rodu Alk-
meonidów, ednego z na starszych rodów arystokratycznych w Atenach; red. WL]. [przypis tłumacza]
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gotowych, eśliby się ktoś nań targnął, odeprzeć zamach. Przed Radą⁸⁹⁸ i Zgromaǳeniem
Ludowym⁸⁹⁹ obronił się przeciw zarzutowi bluźnierstwa i stwierǳił, że go skrzywǳono,
a kiedy wygłoszono więce mów podobne treści przy zupełnym braku sprzeciwu — bo
zgromaǳenie nie byłoby go ścierpiało — obwołano go naczelnym woǳem z nieograni-
czoną właǳą, w przeświadczeniu, że zdoła uratować dawnie szą potęgę państwa⁹⁰⁰.

Pierwszym ego czynem było urząǳenie proces i misteriów lądem, podczas gdy do-
tychczas z powodu wo ny odbywali ą Ateńczycy morzem; celem ochrony wyprowaǳił
z miasta wszystkich żołnierzy⁹⁰¹. Następnie zebrał nowe wo sko: tysiąc pięciuset hopli-
tów, sto pięćǳiesiąt azdy, sto okrętów. W czwartym miesiącu po powrocie⁹⁰² udał się
okrętami na Andros, która odpadła od Aten, razem z Aristokratesem⁹⁰³ i Ade mantem⁹⁰⁴,
synem Leukolofida, ich bowiem wybrano woǳami na ląǳie. Wo sko wysaǳił na An-
dros w Gaurion⁹⁰⁵, i Andre czyków, nadeszłych z pomocą, zmusili do odwrotu i zamknęli
w mieście, położywszy trupem niewielu, mięǳy nimi Lakończyków⁹⁰⁶, tych, co tam byli.
Alkibiades postawił pomnik zwycięstwa⁹⁰⁷ i zabawiwszy tam dni niewiele⁹⁰⁸, popłynął na
Samos i stamtąd rozpoczynał wyprawy wo enne.

⁸⁹⁸Rada — Rada Pięciuset (gr. bule), ustanowiona przez Kle stenesa w ramach reform ustro owych w –
 p.n.e., opracowywała wnioski Zgromaǳenia Ludowego; co / część roku państwem kierowała / część
członków Rady, t . zespół  urzędników, prytanów. [przypis edytorski]

⁸⁹⁹Zgromaǳenie Ludowe — gr. ekklesia, zgromaǳenie obe mu ące wszystkich obywateli miasta-państwa
ateńskiego, na ważnie sza instytuc a demokratyczna w Atenach w V i IV wieku p.n.e., będąca na wyższą wła-
ǳą w państwie, decydu ącą o polityce zagraniczne , sprawach wo skowych i niektórych sądowych. [przypis
edytorski]

⁹⁰⁰obwołano go naczelnym woǳem z nieograniczoną właǳą… — uprzednio uchwalono zwrócić mu skonfi-
skowany ma ątek i odwołać przekleństwo, ak poda ą Plutarch i Diodor z Sycylii (historyk z czasów Augusta,
autor historii świata pt. Biblioteka, od początku aż do wo en galĳskich Cezara; zachowało się ksiąg ǳiesięć,
XI–XX). [przypis tłumacza]

⁹⁰¹urząǳenie procesji misteriów lądem, podczas gdy dotychczas z powodu wojny odbywali ją Ateńczycy morzem…
— Eleusis, nadmorskie miasto nad zatoką, na północ od Salaminy, est o czyzną ta emniczych obrzędów na
cześć Demetry i córki e , Kory. Kult ten, tzw. misteria eleuzyńskie, sta e się kultem państwowym. Od czasu
obwarowania Dekelei () nie mogli Ateńczycy, ze względu na obozu ących tam Spartan, odbywać pochodu
z Aten lądem; udawali się tam drogą morską, z konieczności więc odpadała wspaniałość proces i. Alkibiades,
któremu zarzucano swego czasu wyśmiewanie się z misteriów, przywrócił im dawną świetność ku zadowoleniu
ludu i kapłanów. Król [spartański] Agis, obozu ący w Dekelei, nie śmiał zaczepić wo ska pod takim woǳem
i w takie chwili. Było to  Boedromiona ( paźǳiernika). [przypis tłumacza]

⁹⁰²W czwartym miesiącu po powrocie — Alkibiades przy echał  czerwca, od echał zaś co na mnie w dwa
tygodnie po misteriach ( X), właściwie więc minęły cztery miesiące. [przypis tłumacza]

⁹⁰³Aristokrates, syn Skeliasa — bogaty i poważany obywatel, należał razem z Teramenesem do umiarkowanych
oligarchów podczas rządów Czterystu w  r‥ W r. / wraz z innymi brał uǳiał ako pełnomocnik Aten
w układach z Lacedemończykami; strategiem był w r. / i w r.  (zob. ust.  i ); brał uǳiał w bitwie
pod Arginuzami i został skazany na śmierć z innymi woǳami, głównie za staraniem byłego kolegi, Teramenesa.
[przypis tłumacza]

⁹⁰⁴Adejmantos ze Skambonidaj — z tego samego demu co Alkibiades, razem z nim oskarżony o bluźnierstwo
przeciw misteriom, uciekł przed sądem; skazany zaocznie na śmierć i konfiskatę ma ątku. Wybrany strategiem
na r. / obok innych ǳiewięciu, z których autor wymienił dotychczas czterech. Był eszcze strategiem w r.
/, po złożeniu z urzędu woǳów, którzy brali uǳiał w bitwie pod Arginuzami (zob. ust. , początek) i w r.
/, i wtedy popadł w pode rzenie, że w bitwie pod A gospotamo zdraǳił Ateny (zob. ust. , początek). —
Aristokratesa i Ade manta przydał lud do boku Alkibiadesa widocznie na ego żądanie. [przypis tłumacza]

⁹⁰⁵Gaurion — port wyspy Andros, stanowiące nie ako przedłużenie Eubei w kierunku południowym. Pe -
zander [Pe sandros], twórca oligarchicznego zamachu stanu z r. , wprowaǳił oligarchię i w miastach związ-
kowych, np. w Tazos i Andros. Tazos wnet odpadło od Aten, i dopiero Trazybul wprowaǳił tam demokrac ę;
późnie odpadło i Andros. [przypis tłumacza]

⁹⁰⁶Lakończycy — mieszkańcy Lakonii, krainy hist., które gł. miastem była Sparta; Spartanie. [przypis edy-
torski]

⁹⁰⁷pomnik zwycięstwa— tzw. tropajon, znak zmuszenia wrogów do odwrotu: słup, na którym wieszano zdobyty
oręż nieprzy acielski [od tego słowa, za pośrednictwem łaciny, pochoǳi polskie „trofeum”; red. WL]. [przypis
tłumacza]

⁹⁰⁸zabawiwszy tam dni niewiele… — Alkibiades nie mógł tracić czasu na oblężenie, gdyż śpieszno mu było do
Jonii, zostawił więc Konona z dwuǳiestoma trierami, o czym autor dopiero w następnym rozǳiale wspomi-
na. Niepowoǳenie Alkibiadesa rozczarowało Ateńczyków, a korzystali umie ętnie z tego ego wrogowie. Ale
i w Jonii nie mógł niczego zǳiałać przeciw nowemu spartańskiemu admirałowi Lizandrowi; pode mował edy-
nie łupieskie wyprawy z Samos. W czasie nieobecności, wbrew wyraźnemu zakazowi, sternik ego Antiochos
stoczył bitwę pod Notion, portem Kolofonu (na północ od Samos w Az i Mnie sze ) i został pobity (w  r.).
— Sternik est doświadczonym i poważnym oficerem okrętowym; kapitan-trierarcha to właściciel, niema ący
czasem po ęcia o morzu; na naraǳie wo enne pyta strateg o zdanie sternika, nie właściciela; sternik admirała
est ego zastępcą. — Lizander następnie uchylał się od walne rozprawy. Rozczarowani Ateńczycy złożyli Al-
kibiadesa z dowóǳtwa, powierza ąc na razie naczelne kierownictwo Kononowi. Alkibiades do Aten nie wrócił,
zamieszkał w Trac i. Po klęsce Aten, które pod A gospotamo chciał zapobiec radą, niestety odepchniętą ze
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Następnego roku⁹⁰⁹ posłali Lacedemończycy Lizandrowi, ako że uż ego czas upły-
nął⁹¹⁰, Kallikratidasa celem ob ęcia dowóǳtwa nad flotą. Podczas zdawania floty rzekł
mu Lizander, że zda e komendę ako władca morza i pogromca floty nieprzy acielskie .
Kallikratidas na to kazał Lizandrowi z Efezu opłynąć lewą stroną wyspę Samos i zdać
mu flotę w Milecie⁹¹¹, po tym wszystkim dopiero przyzna mu, że est panem morza. Ten
ednak oświadczył, że nie myśli się wtrącać do ǳiałania za cuǳego dowóǳtwa. Kallikra-
tidas więc sam dołączył pięćǳiesiąt okrętów do otrzymanych od Lizandra, mianowicie
z Chios, Rodos i od innych sprzymierzeńców, i zgromaǳiwszy razem sto czterǳieści
okrętów, gotował się do rozprawy z wrogiem. Ale doszło do ego wiadomości, że przy-
aciele Lizandra⁹¹² kopią pod nim dołki i nie tylko nieochotnie⁹¹³ mu służą, lecz także
rozsiewa ą po miastach uwagi, akoby ustawiczna zmiana admirałów była barǳo ciężkim
błędem ze strony Lacedemończyków, gdyż często otrzymu ą to stanowisko nieodpowied-
nie ednostki, od niedawna dopiero obzna omione z marynarką i nieumie ące postępować
z ludźmi⁹¹⁴. Wobec tego Kallikratidas zwołał obecnych tam Lacedemończyków i tak do
nich przemówił:

„Ja estem zadowolony, eżeli mogę pozostawać w domu, i eśli Lizander czy ktoś tam
inny, chce być barǳie doświadczony w marynarce, to nie mam nic przeciwko temu, o ile
choǳi o mo ą osobę. Ale a, z woli państwa na flotę wysłany, nie mogę nic innego robić,
ak tylko wedle sił na skutecznie spełniać rozkazy. Lecz wy weźcie pod rozwagę i to, co
stanowi dla mnie punkt honoru, i akie zarzuty spada ą na nasze państwo — znacie e
bowiem tak dobrze ak i a — i radźcie wedle swe świadomości na lepie , czy mam tu
zostać, czy do domu odpłynąć i opowieǳieć, akie tu stosunki”.

Nikt nie śmiał rzec innego zdania ak tylko, że musi słuchać właǳ w o czyźnie i speł-
niać zadanie, gwoli⁹¹⁵ którego przybył. Kallikratidas więc udał się do Cyrusa z żądaniem
żołdu dla marynarzy⁹¹⁶, a ten kazał mu czekać dwa dni. Rozgniewany takim odwlekaniem
Kallikratidas i oburzony z powodu wystawania w przedpoko ach pałacowych, oświadczył,
iż Hellenowie są barǳo nieszczęśliwi, skoro przypochlebia ą się barbarzyńcom⁹¹⁷ dla pie-
nięǳy, doda ąc, że eśli zdrowo wróci do domu, wszystkich ze swe strony dołoży starań
wzgardą przez woǳów, udał się do Farnabazosa, satrapy Małe Frygii (nad Hellespontem) i Eolii, i tam zginął
z rąk skrytobó ców. [przypis tłumacza]

⁹⁰⁹Następnego roku — rok /, dwuǳiesty szósty rok wo ny. [przypis tłumacza]
⁹¹⁰jego czas upłynął — admirał spartański urzędu e przez rok, zaczyna służbę w esieni. Jest to urząd naǳwy-

cza ny, a znaczenie ego dopiero w wo nie peloponeskie stało się ogromne. Lizander sprawował komendę od
esieni  do wiosny , dłuże niż rok, gdyż rząd spartański uważał go za niezbędnego. Gdy ednak nie mógł
przeszkoǳić akc i woǳów ateńskich wybranych po złożeniu z dowóǳtwa Alkibiadesa, posłano mu następcę;
po intryganckim polityku Lizandrze miał prowaǳić wo nę szczery, rycerski Kallikratidas. [przypis tłumacza]

⁹¹¹z Efezu opłynąć lewą stroną wyspę Samos i zdać mu flotę w Milecie… — na Samos była flota ateńska;
płynąc na południe z Efezu do Miletu, przepływa się albo na lewo, mięǳy wyspą Samos a lądem Az i, albo
pełnym morzem na prawo od Samos. Jeśli Lizander nie chce płynąć na lewo od Samos, bo ryzyku e spotkanie
z Ateńczykami, to nie est panem morza, choć tak blisko sprzymierzone Az i. Oczywiście na pełnym morzu,
im dale od swoich podstaw ǳiałania, tym mnie byłby „władcą morza”. [przypis tłumacza]

⁹¹²przyjaciele Lizandra— Lizander organizował w miastach az atyckich oligarchiczne „towarzystwa” (heterie),
którym obiecywał rządy w ich miastach, a które miały być wrogami Aten, podporą dla dążeń Sparty i osobistych
ambitnych planów Lizandra. Oligarchów tych zwołał był Lizander do Efezu i ci „przy aciele” teraz ǳiała ą tak,
ak się po nich spoǳiewał: dążą, by Lizander powrócił do właǳy. [przypis tłumacza]

⁹¹³nieochotnie — niechętnie. [przypis edytorski]
⁹¹⁴nieumiejące postępować z ludźmi — naturalnie tute szymi, t . Jończykami. [przypis tłumacza]
⁹¹⁵gwoli (daw.) — dla, z powodu, w celu. [przypis edytorski]
⁹¹⁶udał się do Cyrusa z żądaniem żołdu dla marynarzy — Cyrus Młodszy, syn Dariusza II i Parysatydy, znany

z Anabazy, [perski] namiestnik Lidii, Frygii Wielkie i Kapadoc i oraz dowódca sił zbro nych, dawał Lizan-
drowi pieniąǳe na prowaǳenie wo ny. Gdy Lizander zdał dowóǳtwo nowemu admirałowi, zwrócił pozostałe
pieniąǳe Cyrusowi celem utrudnienia stanowiska swo emu następcy i wykazania, że tylko on eden może tę
wo nę pomyślnie zakończyć. Że to nie było z uczciwości, wynika z tego, że Lizander, skończywszy wo nę w 
r., pienięǳy pozostałych nie oddał, lecz wziął e z sobą do Sparty. [przypis tłumacza]

⁹¹⁷barbarzyńca (z gr. bárbaros) — u staroż. Greków określenie nie-Greka, człowieka należącego do obce
kultury i posługu ącego się ęzykiem innym niż grecki; początkowo słowo to miało charakter neutralny, do-
piero późnie zaczęło oznaczać przedstawiciela niższe kultury, niecywilizowanego, prymitywnego i okrutnego.
[przypis edytorski]
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celem doprowaǳenia do zgody Ateńczyków z Lacedemończykami, po czym odpłynął do
Miletu. Wysławszy stąd tró rzędowce do Lacedemonu po pieniąǳe, zwołał zgromaǳenie
Milezy czyków i z taką wystąpił przemową:

„Ja, Milezy czycy, muszę właǳ w o czyźnie słuchać, ale wy, mym zdaniem, powinni-
ście na gorętszą pałać ochotą do wo ny, bo, mieszka ąc wśród barbarzyńców, barǳoście
wiele złego uż od nich ucierpieli⁹¹⁸. Powinniście wszystkim innym sprzymierzeńcom
świecić przykładem, akbyśmy ak na szybcie i na dotkliwie mogli szkoǳić wrogom,
nim wrócą z Lacedemonu ci, których wysłałem po pieniąǳe. Albowiem Lizander tute -
sze pieniąǳe, ako pozostałą nadwyżkę, zwrócił Cyrusowi przed swym od azdem. Cyrus,
gdym do niego przybył, ciągle odwlekał rozmowę ze mną, a a nie mogłem przekonać
się do tego, by wystawać w przedpoko ach ego pałacu. Przyrzekam wam, że godnie się
odwǳięczę za wszelkie powoǳenia, akie nam się zdarzą do czasu otrzymania owe prze-
syłki. Ależ, na bogów, pokażmy raz barbarzyńcom, że i bez uwielbiania ich potrafimy
mścić się na wrogach!”

Po tym przemówieniu powstało wielu, a zwłaszcza obwiniani o stawianie mu opo-
ru, którzy byli w strachu, stawia ąc wnioski w sprawie opodatkowania się⁹¹⁹ w tym celu,
zgłasza ąc także sumy z prywatne swe szkatuły. Ów wziął te pieniąǳe i dawszy każdemu
marynarzowi po pięć drachm⁹²⁰ ako strawne⁹²¹ na drogę, licząc od Chios, popłynął na
Lesbos przeciw Metymnie⁹²², która należała do nieprzy aciół. Kiedy Metymne czycy nie
chcieli się poddać, ako że mieli załogę ateńską w mieście i ci, co sprawowali rządy, stali
po stronie Aten, przypuścił szturm i wziął miasto siłą. Dobytek więc wszelki rozgrabili
żołnierze, a eńców wszystkich kazał Kallikratidas zgromaǳić na rynku; kiedy sprzymie-
rzeńcy wzywali, by sprzedać także Metymne czyków, powieǳiał, że nikogo z Hellenów
nie sprzeda się w niewolę, przyna mnie póki on sprawu e naczelne dowóǳtwo.

Naza utrz puścił wszystkich wolnych obywateli, a żołnierzy z ateńskie załogi i u ętych
niewolników sprzedał⁹²³. Kononowi natomiast kazał powieǳieć, że nie pozwoli mu dłu-
że gwałcić morza. Spostrzegłszy zaś z brzaskiem dnia na morzu Konona, puścił się za nim
w pościg, stara ąc się odciąć mu drogę do Samos. Konon uciekał na szybko płynących
okrętach, gdyż z załogi całe floty wybrał dla tych niewielu statków na lepszych wioślarzy,
i schronił się do Mityleny na Lesbos, a z nim z liczby ǳiesięciu woǳów⁹²⁴ eszcze Le-
on⁹²⁵ i Erasinides⁹²⁶. Kallikratidas w pościgu wpłynął za nim do przystani, prowaǳąc sto
siedemǳiesiąt okrętów⁹²⁷. Konon więc, kiedy go nieprzy aciel tak uprzeǳił⁹²⁸, wiǳiał się
wobec te przeszkody zmuszony do stoczenia bitwy morskie przy same przystani, i stra-
cił trzyǳieści okrętów. Ich załoga uciekła na ląd. Resztę okrętów w liczbie czterǳiestu
kazał wyciągnąć na ląd pod murem miasta. Kallikratidas, zarzuciwszy kotwice w przy-
stani, rozpoczął oblężenie z te strony, ǳierżąc w swych rękach wy ście z portu na pełne

⁹¹⁸Ja (…) muszę właǳ w ojczyźnie słuchać, ale wy (…) powinniście… — a muszę się układać z Persami, ale wy,
niezależni od właǳ spartańskich, możecie nie upokarzać się przed tymi, co was dawnie gnębili, powinniście
mieć więce poczucia honoru niż inni i umożliwić prowaǳenie wo ny bez łaski barbarzyńców. [przypis tłumacza]

⁹¹⁹opodatkowania się — tzn. oddania pewne części dochodów mie skich. [przypis tłumacza]
⁹²⁰drachma — staroż. moneta grecka, na ogół srebrna; edną drachmę ǳielono na  oboli. [przypis edytorski]
⁹²¹strawne (daw.) — pieniąǳe przeznaczone na koszty utrzymania. [przypis edytorski]
⁹²²Metymna — miasto na płn. wybrzeżu wyspy Lesbos; ob. Moliwos. [przypis edytorski]
⁹²³żołnierzy z ateńskiej załogi i ujętych niewolników sprzedał — załoga ateńska składała się prawdopodobnie

z niewolników. Ateńczycy w razie potrzeby brali do wo ska i niewolników, ak zobaczymy poniże . Oficerów,
ako obywateli, Kallikratidas pewnie puścił wolno. Określenie „u ętych niewolników” oznacza służących, także
i metymne skich. [przypis tłumacza]

⁹²⁴z liczby ǳiesięciu woǳów — po złożeniu Alkibiadesa ze stanowiska naczelnego woǳa wybrano ǳiesię-
ciu strategów (woǳów) na rok /. Są to: Konon, Diomedon, Perykles, Leon, Erasinides, Arystokrates,
Archestratos (umarł późnie w Mitylenie), Protomachos, Trazyllos, Arystogenes. Na rok / wybrani są
ci sami, a także Liz asz, może w mie sce zmarłego Archestrata (lub Leona, o którym późnie się nie słyszy).
[przypis tłumacza]

⁹²⁵Leon — umiarkowany demokrata, był strategiem w r. /. [przypis tłumacza]
⁹²⁶Erasinides — poważany demokrata. [przypis tłumacza]
⁹²⁷prowaǳąc sto siedemǳiesiąt okrętów — przedtem Ksenofont podał, że liczba okrętów wynosiła . Wi-

docznie dodał do te liczby i  ateńskich, odebranych Kononowi, o czym zaraz niże mówi. [przypis tłumacza]
⁹²⁸kiedy go nieprzyjaciel tak uprzeǳił — tzn. dopęǳił go u początku przystani, nim zdążył wpłynąć głębie

i wyciągnąć okręty na ląd pod miastem. [przypis tłumacza]
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morze. Od strony lądowe wezwał Metymne czyków z całym pospolitym ruszeniem⁹²⁹
i przeprawił wo sko z Chios, i pieniąǳe od Cyrusa nadeszły⁹³⁰.

Konon więc był zamknięty oblężeniem od strony lądu i morza; i znikąd nie można
się było wystarać o żywność; luǳi w mieście było mnóstwo, a Ateńczycy nie nadciągali
z pomocą, gdyż o niczym nie wieǳieli. Wobec tego Konon, ściągnąwszy na morze dwa
na szybsze okręty, obsaǳił e przed świtem na zręcznie szymi wioślarzami, akich wybrał
z załogi wszystkich okrętów; wewnątrz okrętu, w kadłubie, umieścił żołnierzy z mary-
narki i kazał po obu bokach statków rozciągnąć płócienne zasłony⁹³¹. Tak więc czekali
cały ǳień, a pod wieczór, kiedy ciemność nastawała, wysaǳał ich tak, że nieprzy aciele
dostrzec nie mogli, co się ǳie e. Piątego dnia⁹³² załadowano niewielkie zapasy żywności
i kiedy koło południa straże przystani odbywały swą służbę niedbale, a niektórzy nawet
ułożyli się na spoczynek, wypłynęły oba okręty z portu i eden ruszył ku Hellespontowi⁹³³,
a drugi na pełne morze. Oblega ący, ak kto mógł, nadbiegli w popłochu — właśnie spo-
żywali na ląǳie posiłek⁹³⁴ — pośpiesznie zaczęli przecinać kotwice i wsiadłszy na okręty,
ścigali ten statek, który puścił się na pełne morze. Z zachodem słońca dogonili go i po
zwycięskie walce przywlekli na linie do obozu z całą załogą⁹³⁵. Drugi okręt, co uciekł
w stronę Hellespontu, wymknął się⁹³⁶ i przybywszy do Aten, doniósł o oblężeniu. Tym-
czasem Diomedon⁹³⁷, śpiesząc na pomoc obleganemu Kononowi z dwunastu okrętami,
wpłynął do cieśniny⁹³⁸ pod Mityleną, ale Kallikratidas, nagle na echawszy na niego, za-
brał mu ǳiesięć okrętów. Diomedon zdołał uciec na swoim okręcie, a z nim eszcze eden
statek.

Skoro⁹³⁹ Ateńczycy dowieǳieli się o oblężeniu i w ogóle o wszystkim, co zaszło,
uchwalili pomoc ze stu ǳiesięciu okrętów, które postanowili obsaǳić wszystkimi zdol-
nymi do broni, bez względu czy to wolni, czy niewolnicy; i obsaǳiwszy załogą owych
stu ǳiesięć okrętów, odpłynęli po trzyǳiestu dniach⁹⁴⁰. Wielu z rycerzy⁹⁴¹ nawet wsiadło
na okręty. Z kolei pożeglowali na Samos i wzięli stamtąd ǳiesięć samĳskich okrętów.
Zgromaǳili też eszcze i od innych sprzymierzeńców więce ak trzyǳieści, zmusza ąc

⁹²⁹z całym pospolitym ruszeniem —- pospolite ruszenie zwołu e się w Grec i niezwykle rzadko. [przypis tłu-
macza]

⁹³⁰pieniąǳe od Cyrusa nadeszły — wobec powoǳeń Kallikratidasa zmienił Cyrus swą politykę stawiania
trudności następcy Lizandra. Przy aźń Lacedemończyków była cenna, Lizander nie był edynym, o którego
względy należało zabiegać. [przypis tłumacza]

⁹³¹rozciągnąć płócienne zasłony — by zakryć przed oczyma nieprzy aciół, co się wewnątrz ǳie e. [przypis tłu-
macza]

⁹³²Piątego dnia… — Lacedemończycy, wiǳąc przez cztery dni edno i to samo, przestali się tą rzeczą inte-
resować i nie zwracali na owe statki uwagi. [przypis tłumacza]

⁹³³Hellespont — cieśnina mięǳy Półwyspem Bałkańskim a Az ą Mnie szą, łącząca Morze Ege skie z morzem
Marmara, ob. Dardanele. [przypis edytorski]

⁹³⁴właśnie spożywali (…) posiłek — główny posiłek ǳienny (nasz obiad) spożywa ą Grecy przed wieczorem.
[przypis tłumacza]

⁹³⁵po zwycięskiej walce przywlekli (…) z całą załogą — możliwe, że na tym statku był wóǳ Leon, gdyż nie ma
późnie o nim mowy ako o woǳu, natomiast występu e wóǳ Liz asz. [przypis tłumacza]

⁹³⁶Drugi okręt, co uciekł w stronę Hellespontu, wymknął się — prowaǳił go Erasinides, który późnie est
wymieniony mięǳy woǳami biorącymi uǳiał w bitwie u wysp Arginuz. W Mitylenie był więc zamknięty sam
Konon. [przypis tłumacza]

⁹³⁷Diomedon — eden z  woǳów, umiarkowany demokrata, poważny obywatel, strateg w  r. razem
z Leonem. Oba dali się poznać ako tęǳy luǳie na swym stanowisku. Autor nie poda e, skąd się tu nagle wziął
Diomedon. Może po droǳe na morzu spotkał go ów statek, co się wymknął do Aten. [przypis tłumacza]

⁹³⁸wpłynął do cieśniny — miasto Mitylena leży we wschodnie części wyspy Lesbos. Pierwotnie było to miasto
na wysepce w zatoce i posiadało dwie przystanie. Potem zabudowało się i na ląǳie lesbĳskim. Konon w echał
przez wąskie prze ście zabezpieczone tamami, w przystań północną, obszernie szą. Południowa przystań, mnie -
sza, łączy się z większą wąską, trudną do przebycia cieśniną (pewnie przez Konona wtedy zamkniętą) mięǳy
starym miastem na wysepce a miastem nowym. Diomedon przerwał słabą blokadę południowe przystani
i wpłynął do cieśniny, prawdopodobnie celem dostarczenia żywności oblężonym lub przepatrzenia sytuac i,
gdyż dla pomocy miał siły za szczupłe. Ale Kallikratidas czuwał i zaskoczył go od tyłu. [przypis tłumacza]

⁹³⁹skoro (daw.) — gdy tylko, kiedy. [przypis edytorski]
⁹⁴⁰Skoro Ateńczycy dowieǳieli się (…) odpłynęli po trzyǳiestu dniach — Erasinides złożył raport Wielkie Ra-

ǳie. Ta po ednym lub kilku posieǳeniach przedstawiła sprawę wraz z wnioskami Zgromaǳeniu Ludowemu.
Szczególne trudności przedstawiało zdobycie środków pieniężnych. Musiano przetopić złote i srebrne wotyw-
ne dary bogów. W ednym lub w kilku zgromaǳeniach uchwalono poczynić odpowiednie kroki. Pobór na
podstawie te uchwały wykonywali strategowie. Musiano się więc barǳo śpieszyć, skoro za miesiąc (było to
w połowie lipca ) wszystko było gotowe. [przypis tłumacza]

⁹⁴¹Wielu z rycerzy… — we flocie służą na ubożsi (thetes); rycerze (szlachta ma ątkowa, [hippeis]) są właściwie
obowiązani tylko do służby w konnicy. [przypis tłumacza]
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wszystkich⁹⁴² do wsiadania, a również dołączali okręty napotkane na morzu. Było tego
razem więce niż sto pięćǳiesiąt. Kallikratidas, słysząc, że pomoc est uż w Samos, zo-
stawił na mie scu pięćǳiesiąt okrętów⁹⁴³ pod woǳą Eteonika⁹⁴⁴, a wypłynąwszy ze stu
dwuǳiestoma, zatrzymał się przy wzgórzach Malea⁹⁴⁵ na Lesbos celem spożycia wieczor-
nego posiłku.

Przypadkiem tego samego dnia i Ateńczycy spożywali wieczorny posiłek na wyspach
Arginuzach⁹⁴⁶, które leżą naprzeciw Mityleny. Spostrzegłszy w nocy ogniska i odebraw-
szy od kogoś doniesienie, że to Ateńczycy, ruszył o północy, chcąc napaść znienacka, lecz
nagła ulewa z grzmotami przeszkoǳiła od azdowi. Skoro ustała, pożeglował z brzaskiem
dnia ku Arginuzom. Ateńczycy ze swe strony ruszyli lewym skrzydłem⁹⁴⁷ na morze,
uszykowani ak następu e: Arystokrates⁹⁴⁸, ǳierżąc lewe skrzydło, prowaǳił piętnaście
okrętów, potem Diomedon drugich piętnaście; za Arystokratesem stanął Perykles⁹⁴⁹, za
Diomedontem Erasinides w drugim szeregu, obok Diomedonta stanęło ednym szere-
giem ǳiesięć samĳskich okrętów, nad którymi sprawował dowóǳtwo Samĳczyk imie-
niem Hippeus. Przytykało dale ǳiesięć okrętów taksiarchów⁹⁵⁰, również w edne linii,
w drugie za nimi trzy okręty nauarchów⁹⁵¹ i w ogóle co było statków sprzymierzo-
nych⁹⁵². Prawe skrzydło za mował Protomachos⁹⁵³ z piętnastoma okrętami, obok niego
Trazyllos⁹⁵⁴ i drugich piętnaście; za Protomachem w drugie linii Liz asz⁹⁵⁵ z równą licz-
bą okrętów, za Trazyllem Arystogenes⁹⁵⁶. Ustawili się tak, by nie dać przełamać linii,
bo szybkość ich żeglugi była mnie sza. Przeciwnie, okręty lacedemońskie ustawiły się
wszystkie w edne linii, gotowe przełamywać lub okrążać, ǳięki temu, że szybkość ich
ruchów była większa⁹⁵⁷.

Kallikratidas ǳierżył prawe skrzydło. Hermon z Megary⁹⁵⁸ pełniący u Kallikratidasa
służbę sternika⁹⁵⁹ rzekł mu, że nie byłoby to przeciw honorowi odpłynąć, gdyż tró rzę-

⁹⁴²zmuszając wszystkich — t . bez względu na stan społeczny, tak samo ak i w Atenach. [przypis tłumacza]
⁹⁴³zostawił (…) pięćǳiesiąt okrętów (…) wypłynąwszy ze stu dwuǳiestoma — Kallikratidas miał  okrętów,

 własnych i  po manych ateńskich. Ciekawe, że nie ma wzmianki o  okrętach zabranych Diomedontowi
i eszcze ednym okręcie Konona, porwanym wówczas, kiedy usiłował przesłać do Aten wieści o sobie. [przypis
tłumacza]

⁹⁴⁴Eteonikos — w r. / harmosta na wyspie Tazos (blisko Trac i i Macedonii). Po śmierci Kallikratidasa
piastował komendę do przybycia nowego admirała. Sprytem i energią nie dopuścił do buntu wo sk na Chios.
Występu e i w Anabazie, VII . [przypis tłumacza]

⁹⁴⁵wzgórza Malea — południowy przylądek wyspy Lesbos. [przypis tłumacza]
⁹⁴⁶Arginuzy — grupa trzech wysp blisko Az i Mnie sze , odległa  km od Malei. [przypis tłumacza]
⁹⁴⁷ruszyli lewym skrzydłem — prawe skrzydło opierało się o Arginuzy i było tak ustawione, że nie miało

potrzeby ruszać naprzód. [przypis tłumacza]
⁹⁴⁸Arystokrates — syn Skeliasa, znany i bogaty; aluz e do niego czyni Arystofanes w Ptakach. Zob. ust. .

[przypis tłumacza]
⁹⁴⁹Perykles — syn wielkiego Peryklesa (zm. ), zroǳony z Aspaz i z Miletu. Po śmierci prawowitych synów

za zgodą ludu wpisany do atrii i demu o ca, ǳieǳiczy ma ątek o ca i imię. W r. / hellenotamias, t .
skarbnik Związku Morskiego (morskiego państwa ateńskiego). [przypis tłumacza]

⁹⁵⁰taksiarchowie — pułkownicy. Widocznie załogę tych okrętów stanowiła ciężkozbro na piechota (hoplici).
[przypis tłumacza]

⁹⁵¹nauarchos — u Lacedemończyków admirał; u Ateńczyków oznacza to komendanta okrętów lub okrętu.
Można myśleć, że to są okręty państwowe (służące do wysyłania na uroczystości, odstawiania pienięǳy lub osób,
do posyłek i meldunków), których liczba wtedy wynosiła trzy; zwały się „Salamina” (ta, która miała odstawić
Alkibiadesa z Sycylii do Aten), „Paralos” i „Delias”. Prawdopodobnie ednak mowa tu racze o komendantach
drobnie szych odǳiałów floty, które były rozproszone po całym morzu pod woǳą nauarchów, a które teraz do
walne rozprawy zewsząd ściągnięto. [przypis tłumacza]

⁹⁵²i w ogóle co było statków sprzymierzonych — więc niewiele. Centrum est na słabsze, gdyż wyspy chronią e
przed przełamaniem. [przypis tłumacza]

⁹⁵³Protomachos — bliże nieznany. [przypis tłumacza]
⁹⁵⁴Trazyllos — zob. ust. . Tego dnia miał wedle Diodora Trazyllos naczelną komendę, woǳowie bowiem

kole no obe mowali naczelne dowóǳtwo na eden ǳień. [przypis tłumacza]
⁹⁵⁵Lizjasz — [ eden ze strategów ateńskich w roku /, wybrany być może na mie sce zmarłego Archestra-

ta]. Nie należy go mieszać ze sławnym mówcą Liz aszem, który nie był obywatelem ateńskim, lecz meto kiem.
[przypis tłumacza]

⁹⁵⁶Arystogenes — bliże nieznany. [przypis tłumacza]
⁹⁵⁷Ustawili się tak… — ateńskich okrętów est więce , ale są stare, a ich załoga złożona z na rozmaitszych

elementów, lacedemońskie triery [tró rzędowce] nowe, z Rodos, Chios lub skądinąd, mocne i chyże, z załogą
starannie wyćwiczoną przez Lizandra. [przypis tłumacza]

⁹⁵⁸Megara — [miasto] na Istmie [Przesmyku Korynckim], graniczy z Attyką. [przypis tłumacza]
⁹⁵⁹pełniący u Kallikratidasa służbę sternika — sternik est doświadczonym i poważnym oficerem okrętowym;

kapitan-trierarcha to właściciel, niema ący czasem po ęcia o morzu; na naraǳie wo enne pyta strateg o zdanie
sternika, nie właściciela; sternik admirała est ego zastępcą. [przypis tłumacza]
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dowców ateńskich było znacznie więce . Na to rzekł Kallikratidas, że stan Sparty skutkiem
ego śmierci się nie pogorszy, o to strachu nie ma, ucieczka ednakowoż est hańbą⁹⁶⁰. Po
czym stoczyli bitwę morską, która trwała długi czas; z początku walczono kupą, potem
w rozsypce. A kiedy skutkiem zderzenia się okrętów Kallikratidas wpadł w morze i znik-
nął, a Protomachos na prawym skrzydle ze swoimi zwyciężył lewe skrzydło wrogów⁹⁶¹,
wtedy rozpoczęła się ucieczka Peloponezy czyków, większości w kierunku Chios⁹⁶², ale
także i do Fokai⁹⁶³. Ateńczycy zaś odpłynęli z powrotem do Arginuz.

Ateńczycy stracili dwaǳieścia pięć okrętów razem z ludźmi, z wy ątkiem niewielu,
których fale przypęǳiły do lądu; natomiast po stronie Peloponezy czyków straty wyno-
siły ǳiewięć lakońskich okrętów z ogólne liczby ǳiesięciu i więce niż ǳiewięćǳiesiąt
okrętów sprzymierzeńców. Ateńscy woǳowie postanowili wysłać na poszukiwanie za-
topionych statków i ratunek ich załóg czterǳieści siedem okrętów pod kierownictwem
trierarchów⁹⁶⁴ Teramenesa⁹⁶⁵ i Trazybula, do których mieli się eszcze przyłączyć niektó-
rzy taksiarchowie, a z resztą popłynąć na flotę Eteonika bloku ącą Mitylenę. Ale zerwała
się wielka burza z wichrem, która przeszkoǳiła wykonaniu tego zamiaru. Postawiwszy
więc pomnik zwycięstwa, rozłożyli się tam na nocny spoczynek.

Służbowy szybkożaglowiec doniósł Eteonikowi o te bitwie morskie ze wszystkimi
szczegółami. Ten kazał mu milczkiem odpłynąć (zabronił załoǳe z kimkolwiek rozma-
wiać) i wnet wrócić, umaiwszy się⁹⁶⁶ wieńcami, z krzykiem, że Kallikratidas odniósł zwy-
cięstwo w bitwie morskie i że wszystkie okręty ateńskie przepadły. Ci zastosowali się do
tego rozkazu, a on, kiedy nadpłynęli, złożył ofiarę w poǳięce za wieść radosną, a wo sku
rozkazał spożyć posiłek wieczorny; przekupnie⁹⁶⁷ otrzymali polecenie załadować cicha-
czem swe towary na statki przewozowe i odpłynąć na Chios — właśnie wiał pomyślny
wiatr w tę stronę; to samo ak na szybcie miały uczynić tró rzędowce. Piechotę sam
odprowaǳił do Metymny, spaliwszy uprzednio obóz. Konon natomiast, skoro nieprzy-
aciele uciekli, a wiatr stał się uż dogodnie szy dla żeglugi, ściągnąwszy okręty na morze,
popłynął na spotkanie Ateńczyków, którzy uż ruszyli z Arginuz, i doniósł im, co się stało
z Eteonikiem. Ateńczycy wpłynęli naprzód do Mityleny, stąd na Chios, ale niczego tu
nie dokazawszy, pożeglowali z powrotem na Samos⁹⁶⁸.

.  

(I )

⁹⁶⁰rzekł Kallikratidas, że (…) ucieczka jednakowoż jest hańbą — eżeli Kallikratidas uważał stanowiska Ateń-
czyków za niezwyciężone, powinien był dla dobra swego państwa nie zważać na poczucie osobistego honoru,
lecz uczynić zeń ofiarę. Gani takie samolubne postępowanie Cycero w swym ǳiele O powinnościach, II .
Wóǳ spartański miał obowiązek nie dopuścić do tego, by ta na większa bitwa, aką Grecy dotychczas mięǳy
sobą stoczyli, skończyła się klęską Sparty; racze było nie dopuścić do bitwy. Ale Kallikratidas barǳie ufał być
może akości swoich luǳi, niż zważał na ich liczbę; przełamanie było wykluczone, dlatego zdecydował się do
walki na skrzydłach, co dawało szanse zwycięstwa. [przypis tłumacza]

⁹⁶¹zwyciężył lewe skrzydło wrogów — na lewym skrzydle sto ą sprzymierzeńcy [Spartan]: Beoci, Eube czycy
i inni, pod woǳą Beoty Trazondasa (Beoci da ą na większy kontyngent okrętów, bo , po nich Korynty czycy,
). [przypis tłumacza]

⁹⁶²w kierunku Chios — bitwa skończyła się tak, że odwrót od Lesbos był odcięty. [przypis tłumacza]
⁹⁶³Fokaja — w Az i Mnie sze , na południe od Arginuz. [przypis tłumacza]
⁹⁶⁴trierarcha — ten, kto swym kosztem zbroi i uposaża statek, komendant triery (tró rzędowca). [przypis

tłumacza]
⁹⁶⁵Teramenes — syn Hagnona, ze Steirii, umiarkowany arystokrata, w / strateg, zwyciężył z Trazybulem

pod Kyzikos ; zob. o nim ustępy następne, szczególnie . [przypis tłumacza]
⁹⁶⁶maić (daw.) — przystroić kwiatami. [przypis edytorski]
⁹⁶⁷przekupnie otrzymali polecenie załadować cichaczem swe towary — przekupnie towarzyszyli wo sku, ak

w nowożytnych czasach markietani. Eteonikos chciał przeprowaǳić odwrót w porządku, dlatego chwycił się
takiego podstępu. [przypis tłumacza]

⁹⁶⁸…pożeglowali z powrotem na Samos — bitwa [pod Arginuzami] odbyła się z końcem lipca lub początkiem
sierpnia  r. [przypis tłumacza]
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Tymczasem ci, co byli w domu, złożyli woǳów z urzędu⁹⁶⁹, wszystkich, z wy ątkiem
Konona. Temu dodali Ade mantosa, a ako trzeciego obrali Filoklesa. Z tych woǳów,
którzy brali uǳiał w bitwie morskie , nie wrócili do Aten Protoinachos i Arystogenes,
a kiedy pozostałych sześciu wróciło, mianowicie Perykles, Diomedon, Liz asz, Arysto-
krates, Trazyllos i Erasinides, ówczesny przywódca ludowy⁹⁷⁰ Archedemos⁹⁷¹, a zarazem
zarządca „dwuobolówki”⁹⁷², wymierzył Erasinidesowi karę administracy ną⁹⁷³ i oskarżył
go przed sądem o posiadanie pienięǳy z Hellespontu⁹⁷⁴, które są własnością państwową.
Oskarżenie odnosiło się także i do ego ǳiałalności ako woǳa. Sąd uznał, że Erasinide-
sa należy uwięzić⁹⁷⁵. Następnie zdawali woǳowie przed Radą sprawę z przebiegu bitwy
i gwałtowności burzy. Na wniosek Timokratesa, że i resztę woǳów należałoby na razie
uwięzić i następnie przedstawić Zgromaǳeniu Ludowemu, kazała Rada wtrącić ich do
więzienia⁹⁷⁶.

Po czym odbyło się Zgromaǳenie Ludowe, na którym woǳów oskarżali różni,
a zwłaszcza Teramenes, że sprawiedliwość wymaga, by odpowiadali za to, iż nie rato-
wali rozbitków. Na dowód, że te odpowieǳialności nie mogli na nikogo innego zwalić,
pokazywał list, który woǳowie wysłali do Rady i ludu, składa ący winę tego, co się stało,

⁹⁶⁹Tymczasem ci, co byli w domu, złożyli woǳów z urzędu — t . natychmiast po otrzymaniu sprawozda-
nia o zwycięstwie i stratach. Złożenie z urzędu nastąpiło przed wysłuchaniem usprawiedliwienia się woǳów.
Woǳowie ma ą obowiązek zdać sprawę ze swych czynności, podobnie ak każdy urzędnik zda e rachunek z pie-
nięǳy i urzędowania (tzw. euthyna), ustępu ąc ze stanowiska. Odbywa się to w następu ący sposób. Ustępu ący
urzędnik przedstawia swe rachunki, ewentualnie da e pisemną deklarac ę, że nie miał żadnych pienięǳy pań-
stwowych. Rachunki ma zbadać w ciągu  dni komis a rachunkowa, złożona w V w. z , w IV w. z 
wylosowanych urzędników (logiści). W razie wątpliwości lub nieprawidłowości ǳiała z nimi  wylosowanych
synegorów, prokuratorów czyli obrońców skarbu. Także każdy obywatel może wnieść skargę w sprawie rachun-
ków na publiczne wezwanie woźnego (herolda) logistów. Bez względu na wynik badania przedstawia ą logiści
całą sprawę wyznaczonemu przez los sądowi, w którym oni przewodniczą a synegorowie pełnią rolę obrońców
skarbu. Sąd, bez odwołania, uǳiela absolutorium lub skazu e na karę: za przekupstwo i sprzeniewierzenie -
-krotną sumę, za zwykle nadużycie właǳy zwrot sumy, o którą choǳi. Potem następu e euthyna w znaczeniu
ściśle szym.  euthynów, wylosowanych wedle l z Rady, każdy z dwoma asesorami, przez  dni przy mu ą
od obywateli pisemne skargi przeciw urzędnikom. O ile skarga wyda e się uzasadniona, poda ą ą dale do rąk
sęǳiów-thesmotetów, a ci, uznawszy ą za uzasadnioną, przekazu ą ą ludowemu sądowi (sąd przysięgłych, he-
liaja). Euthyna strategów odbywa się inacze , od razu sta ą przed thesmotetami. Prócz euthyny trzyma w ryzie
urzędników, a szczególnie woǳów, apochejrotonia: przy każde nowe prytanii (/ Rady, co / roku urzę-
du ąca) głosu e się nad pytaniem, czy urzędnicy sprawu ą się należycie. W razie u emnego wyniku głosowania
suspendowano urzędnika i stawiano przed sąd; o ile wyrok był uwalnia ący, wracał urzędnik na swe stanowisko.
[przypis tłumacza]

⁹⁷⁰przywódca ludowy — mówca posiada ący zaufanie ludu, który ego wnioski uchwala. Choćby nie piastował
urzędu, est kierownikiem polityki ludowe i ma ogromny wpływ. Nazywa się taki mąż po grecku demagogiem
(„woǳem ludu”). Wyraz ten nabrał rychło znaczenia u emnego („uwoǳiciela ludu”). [przypis tłumacza]

⁹⁷¹Archedemos — z przydomkiem „Kaprawy” (glamon), dobry mówca, człowiek ubogi, prawdopodobnie iden-
tyczny z Archedemosem ze Wspomnień. [przypis tłumacza]

⁹⁷²dwuobolówka — skutkiem ogromnego zubożenia obywateli pod koniec wo ny peloponeskie na wniosek
Kleofona wypłacano uboższym po  obole (obol = / drachmy), począwszy od r. /. Bywało nawet, że
 obywateli pobierało ten zasiłek. Rozǳielaniem ego za mowała się spec alna komis a, na które czele
stał w r. / Archedemos. Od dwuobolówki (diobelia) należy odróżnić „widowiskowe” (theorika), instytuc ę
znacznie starszą. Mianowicie Perykles wprowaǳił ten zasiłek dla uboższe ludności, celem umożliwienia e
uczęszczania na widowiska teatralne. Płacono drachmę na trzy całoǳienne przedstawienia sceniczne, odbywa ące
się w święto Dionizosa. Późnie dawano na wszelkie większe uroczystości, nie tylko Dionizosa, co stało się klęską
dla ateńskich finansów i uniemożliwiało wydatki na wo sko. [przypis tłumacza]

⁹⁷³Archedemos (…) wymierzył Erasinidesowi karę administracyjną — urzędnik może wymierzyć karę (grzywnę)
w droǳe administracy ne tymczasowo, a potem skierować sprawę do sądu. Przy wysokich grzywnach musi sąd
zatwierǳić wymiar kary swym wyrokiem. [przypis tłumacza]

⁹⁷⁴oskarżył go przed sądem o posiadanie pienięǳy z Hellespontu — Ateńczycy pobierali cła od okrętów, żeglu-
ących przez cieśniny prowaǳące do Morza Czarnego. Z tych ceł miał Erasinides czerpać na uzbro enie floty.
Dlaczego właśnie Archedemos wniósł skargę? Powód leżał w ego urzęǳie. Skarb państwa był pusty; każdora-
zowe wpływy szły natychmiast na zasiłki wypłacane partiami w miarę napływania dochodów. Przewodniczący
komis i zasiłkowe myślał, skąd by wziąć pienięǳy, i czuwał nad tym, co się państwu należy. [przypis tłumacza]

⁹⁷⁵należy uwięzić — nie za karę, lecz dla pewności, że nie ucieknie. Nie wolno aresztować obywatela, który
poda trzech poręczycieli, że z awi się na rozprawie. Wy ątek stanowi, eśli skarży się o zdradę lub spisek. [przypis
tłumacza]

⁹⁷⁶Nawniosek Timokratesa (…) kazała Rada wtrącić ich do więzienia— uzasadnienia wniosku autor nie poda e.
Być może oskarżył ktoś woǳów o zdradę, po ęcie w attyckim prawie barǳo rozciągliwe. Takie oskarżenie,
wniesione przed Radę lub Zgromaǳenie Ludowe, zwie się eisangelia. Rada rozstrzyga, czy oskarżenie przy ąć,
czy ukarać oskarżonego, czy też oddać za pośrednictwem tesmotetów Zgromaǳeniu lub sądowi ludowemu.
Jeśli eisangelię wniesiono przed Zgromaǳenie, to ono, uznawszy, że skargę należy przy ąć, oddawało Raǳie
do zaopiniowania, czy ma sąǳić sąd ludowy pod przewodnictwem tesmotetów, czy Zgromaǳenie. W tym
wypadku Rada przedstawiłaby woǳów ludowi bez żadne opinii ze swe strony. [przypis tłumacza]
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wyłącznie na burzę, a nie na coś innego⁹⁷⁷. Z kolei woǳowie, każdy w krótkich słowach,
gdyż nie dano im mówić przez pewien czas określony, ak tego wymaga prawo, bronili się
i odpowiadali, ak to było: mianowicie oni sami mieli płynąć na nieprzy aciela, a ratowa-
nie rozbitków zlecili tym z trierarchów, którzy byli do takiego zadania zdolni i piastowali
uż dawnie urząd stratega, Teramenesowi, Trazybulowi i innym tym podobnym. I eśli-
by należało na kogoś złożyć winę zaniedbania tego ratunku, to nie ma ą na kogo innego,
ak na tych, którzy otrzymali to zlecenie. Ale mimo że nas oskarża ą — mówili — nie
dopuścimy się kłamstwa i nie bęǳiemy twierǳili, że są winni; przeszkodą w ratunku
była gwałtowność burzy. Stawiali na to świadków, swych sterników i wielu z tych, co
byli razem z nimi na okrętach.

Na skutek takich mów byli na na lepsze droǳe do przekonania ludu; wielu zwycza -
nych obywateli wstawało z oświadczeniem, że chcą za nich ręczyć⁹⁷⁸. Ale postanowiono
odłożyć sprawę do drugiego zgromaǳenia — wtedy bowiem było uż późno i nie było-
by można wiǳieć podniesionych rąk — a Rada miała po uprzednim zastanowieniu się
przedstawić wniosek, akim sposobem miałoby się tych luǳi sąǳić⁹⁷⁹.

Potem wypadało święto Apaturiów⁹⁸⁰, podczas którego schoǳą się o cowie i krewni.
Teramenes więc i ego stronnicy zgromaǳili luǳi czarno ubranych, ostrzyżonych aż do
skóry⁹⁸¹, akich wielu było podczas te uroczystości, i skłonili ich do z awienia się tak na
Zgromaǳeniu Ludowym — byli przecież krewnymi zaginionych — a Kallikse nosa⁹⁸²
namówili, by woǳów oskarżał przed Radą.

Następnie⁹⁸³ odbywało się Zgromaǳenie Ludowe, na którym Rada przedstawiła swó Lud, Sąd, Strach, Prawo
wniosek, a przemawiał w e imieniu Kallikse nos: „Po wysłuchaniu podczas poprzednie-
go zgromaǳenia oskarżeń przeciwko woǳom i obrony tychże⁹⁸⁴, ma ą głosować wszyscy
Ateńczycy według l⁹⁸⁵. Ustawi się przy każde li dwie urny i przy każde li herold
ogłosi, iż kto uważa, że woǳowie dopuścili się zbrodni, nie ratu ąc z morza zwycięzców,

⁹⁷⁷Na dowód (…) pokazywał list (…) składający winę (…) wyłącznie na burzę… — woǳowie ofic alnie donie-
śli, że z powodu burzy nie można było przedsięwziąć akc i ratunkowe . W prywatnych rozmowach lub listach
i usprawiedliwia ąc się przed Radą, wspomnieli, że dali Teramenesowi i Trazybulowi rozkaz ratowania rozbit-
ków. Ci we własne obronie wystąpili przeciw woǳom wcale zręcznie, choć mnie honorowo, wskazu ąc, że
woǳowie popada ą w sprzeczność z własnym meldunkiem: w nim nie składali przecież winy na nikogo, tylko
na burzę. Jeśli ǳiś twierǳą, że kazali komuś śpieszyć na ratunek, to przyzna ą, że ratunek był możliwy. [przypis
tłumacza]

⁹⁷⁸z oświadczeniem, że chcą za nich ręczyć — szczególnie to, co mówili o trierarchach, zrobiło dobre wrażenie.
Przedtem nikt nie ważył się poręką swą bronić woǳów przed aresztowaniem. [przypis tłumacza]

⁹⁷⁹postanowiono odłożyć sprawę do drugiego zgromaǳenia (…) bowiem było już późno… — eśli było zbyt
ciemno, by zliczyć głosy za uniewinnieniem woǳów (na co się zanosiło), to było ciemno i na obliczanie rąk
(głosu e się za pomocą podniesienia ręki) przy wniosku, by sprawę odłożyć na drugie zgromaǳenie. Więc i to
głosowanie odbyło się chaotycznie i bezładnie. Zgromaǳenie zostało zaskoczone tym wnioskiem i przy ęło go
w zrozumieniu, że Rada zastanowi się, czy w ogóle należy postawić woǳów w stan oskarżenia, a eśli tak, to ak
należy proces przeprowaǳić. Natomiast wrogowie woǳów rozumieli tak: wobec tego, że oskarżenie i obrona
skończone, należy zastanowić się nad sposobem wydania wyroku. [przypis tłumacza]

⁹⁸⁰Apaturia — trzydniowe święto rodowe w esieni, zwycza nie wesołe, w owym roku, wobec tylu żałób,
smutne. Schoǳili się członkowie te same atrii (ród, la, ǳieli się na  atrie) i zgłaszali nowo naroǳone
ǳieci. W pierwszym dniu wspólna wieczerza (ǳień zwany dorpia), w drugim (anarrysis) ofiary, w trzecim
(kureotis) przedstawiało się ǳieci, a przełożony atrii (fratriarchos) wpisywał e do listy atrii na przysięgę o ca,
że to ego potomek z prawego małżeństwa. Na ofiary każdy dawał podatek. Świętem tym opiekował się Zeus
Fratrios, Atena Fratria i, u Ateńczyków, Dionizos Melana gis (dosł.: z czarną tarczą [egidą]). Nazwa Apaturia
wywoǳi się od pater, o ciec; wywoǳili ą też starożytni od apate, oszustwo, powołu ąc się na mit, że Dionizos
z czarną tarczą w po edynku Ateńczyka z Tebańczykiem dopomógł do zwycięstwa Ateńczykowi przez oszukanie
ego przeciwnika. [przypis tłumacza]

⁹⁸¹ostrzyżonych aż do skóry — oznaka żałoby. Byli to naprawdę luǳie w żałobie, a nie komediancka maskarada
w celu demonstracy nym. [przypis tłumacza]

⁹⁸²Kalliksejnos — członek Rady. Ksenofont wymawia i pisze ego nazwisko po ońsku; po attycku mówi się:
Kalliksenos. [przypis tłumacza]

⁹⁸³Następnie — po Apaturiach, nie podczas świąt. [przypis tłumacza]
⁹⁸⁴Po wysłuchaniu podczas poprzedniego zgromaǳenia oskarżeń przeciwko woǳom i obrony tychże — nieprawda.

Woǳowie nie mieli prawem przepisanego czasu do obrony. Zgromaǳenie poprzednie odłożyło dalszy ciąg
rozprawy z powodu spóźnione pory. Jeśli Rada est zdania, że trzeba woǳów oskarżyć, należy to uchwalić,
a następnie powziąć uchwałę, ak się ma odbyć sąd. Nie można natomiast przystępować do głosowania nad
pytaniem „winien czy nie” z powołaniem na poprzednie zgromaǳenie nieskończone, które nie było rozprawą
główną. [przypis tłumacza]

⁹⁸⁵fyla — ednostka terytorialna w staroż. Grec i, wywoǳąca się od dawnych komórek plemiennych. Po
reformach Kle stenesa Attyka ǳieliła się na ǳiesięć l, z których każda składała się z  demów (gmin), po trzy
z każdego trzech obszarów: z wybrzeża, z samego miasta Ateny oraz z wnętrza kra u. [przypis edytorski]

 Wybór pism 



ma rzucić głos do pierwsze urny, a kto, że nie, do drugie ⁹⁸⁶. Jeśli uzna się ich winnymi
zbrodni, ma się ich ukarać śmiercią i wydać w ręce „ edenastki”⁹⁸⁷, a ma ątki skonfi-
skować, z czego bogini otrzyma ǳiesięcinę⁹⁸⁸”. Wystąpił także ktoś na zgromaǳeniu,
twierǳący o sobie, że wyratował się na beczce z mąki: ginący mieli mu polecać, by o ile
się ocali, doniósł ludowi, że woǳowie nie ratowali bohaterów⁹⁸⁹, którzy w walce za o -
czyznę dawali wspaniałe dowody męstwa. Jednakowoż Euryptolemos, syn Peisianaksa⁹⁹⁰,
i kilku innych pozwali przed sąd Kallikse nosa, twierǳąc, że to, co podał na piśmie⁹⁹¹,
est sprzeczne z prawem⁹⁹². Ten krok znalazł uznanie niewielu, ale większość krzyczała, że
to niesłychane, by ktoś wzbraniał ludowi ǳiałać wedle swe woli. Na to Lykiskos podał
wniosek, by i nad nimi głosować tak samo, ak i nad woǳami, eżeli nie cofną skargi,
a tłum znowu zahuczał, tym razem okrzykiem zgody; wobec tego wiǳieli się zmusze-
ni cofnąć oskarżenia. A kiedy niektórzy z prytanów⁹⁹³ oświadczali, że nie dopuszczą do
głosowania nad wnioskiem sprzecznym z ustawą, wystąpił znowu Kallikse nos przeciw
nim z taką samą skargą⁹⁹⁴. Lud krzyczał, by sąǳić⁹⁹⁵ tych, co nie zgaǳa ą się na głoso-
wanie. Prytanowie w strachu zgoǳili się wszyscy na poddanie wniosku pod głosowanie,
wy ąwszy Sokratesa⁹⁹⁶, syna Sooniska. Ten oświadczył, że w każde czynności bęǳie po-
stępował nie inacze , ak tylko w myśl przepisów prawa. Potem wystąpił Euryptolemos
i przemówił w obronie woǳów ak następu e:

„Wystąpiłem tu, Ateńczycy, częściowo z oskarżeniem, mimo iż Perykles est bliskim
mi krewnym, a Diomedon przy acielem, częściowo z usprawiedliwieniem, a częściowo
z radą, aka mi się na lepsza wyda e dla całego państwa. Otóż oskarżam ich o to, że namo-
wami swymi wpłynęli na zmianę postanowienia woǳów, którzy chcieli posłać do Rady
i do was pismo te treści, że polecili Teramenesowi i Trazybulowi przy pomocy czter-
ǳiestu siedmiu okrętów ratować rozbitków, a oni tego nie wykonali⁹⁹⁷. Skutkiem tego

⁹⁸⁶Ustawi się przy każdej fyli dwie urny…— ustawienie dwóch urn ma terroryzować głosu ących i ściśle biorąc,
est sprzeczne z ustawą, nakazu ącą ta ne głosowanie. [przypis tłumacza]

⁹⁸⁷wydać w ręce „jedenastki” — edenastu komisarzy, wylosowanych na Zgromaǳeniu Ludowym, zarząǳa-
ących więzieniem, naǳoru ących wykonanie wyroków śmierci i sprawu ących sądownictwo policy ne nad
złoczyńcami u ętymi na gorącym uczynku. [przypis tłumacza]

⁹⁸⁸z czego bogini otrzymaǳiesięcinę — Atena otrzymu e / z każde grzywny i konfiskaty. [przypis tłumacza]
⁹⁸⁹że woǳowie nie ratowali bohaterów— mówca dobiera umyślnie wyrazów („bohater”, nie „nieszczęśliwy” lub

„rozbitek”), by rozdrażnić lud podkreślaniem czarne niewǳięczności woǳów i karygodności ich zaniedbania.
[przypis tłumacza]

⁹⁹⁰Euryptolemos, syn Peisianaksa — była o nim mowa ako o kuzynie Alkibiadesa. Peisianaks est również
krewnym Peryklesa. [przypis tłumacza]

⁹⁹¹to, co podał na piśmie — t . wniosek. [przypis tłumacza]
⁹⁹²pozwali przed sąd Kalliksejnosa, twierǳąc, że to (…) sprzeczne z prawem — źrenicą praworządności demo-

kratyczne , e chlubą i warunkiem istnienia est możność oskarżenia wnioskodawcy, że zgłosił wniosek sprzecz-
ny z obowiązu ącymi prawami (grafé paranomon). Zatem niemożliwe było w Atenach wystąpić np. z wnioskiem
zabrania wina ze składu na bogatszego kupca celem rozǳiału mięǳy obecnych na zgromaǳeniu, mimo iż nie-
wątpliwie wniosek taki miałby zapewnioną większość. Jeżeli ktoś na zgromaǳeniu pod przysięgą oświadczył,
że wnioskodawcę oskarży o podanie wniosku sprzecznego z prawem, zawieszano sprawę aż do rozstrzygnięcia
sądowego. Jeśli sąd uznał wniosek za niedopuszczalny do głosowania, wymierzał wnioskodawcy karę. Jeśliby
nawet skargi nie wnoszono, był wnioskodawca odpowieǳialny za uchwałę przez cały rok. W naszym wniosku
starożytni zgodnie uważa ą za bezprawne głosowanie nad wszystkimi razem, a nie indywidualnie nad winą i karą
każdego z osobna. Można by wiele innych punktów wniosku zaczepić, np. woǳów właściwie nie przesłuchano
i nie dano im czasu na obronę. [przypis tłumacza]

⁹⁹³niektórzy z prytanów — prytanowie kieru ą obradami zgromaǳenia i podda ą wnioski pod głosowanie.
[przypis tłumacza]

⁹⁹⁴z taką samą skargą — z taką samą, ak przeciw woǳom, czyli oskarża ich o zdradę. [przypis tłumacza]
⁹⁹⁵Lud krzyczał, by sąǳić tych, co nie zgaǳają się na głosowanie — domaga ą się dla nich tego samego sądu

albo żeby postąpić z nimi akby ze schwytanymi na gorącym uczynku zdrady ludu. [przypis tłumacza]
⁹⁹⁶Sokrates — znany filozof, nauczyciel Ksenofonta i Platona. We Wspomnieniach poda e autor, że Sokrates

był przewodniczącym (epistates) a nie zwykłym prytanem, co est ogromnie nieprawdopodobne: ego sprzeciw
ako przewodniczącego byłby wywołał dalsze konsekwenc e, gdyż nie byłoby przyszło do głosowania. [przypis
tłumacza]

⁹⁹⁷chcieli posłać pismo (…), że polecili Teramenesowi i Trazybulowi (…) ratować rozbitków, a oni tego nie wyko-
nali — po pierwszym piśmie, w którym donieśli o zwycięstwie i stratach, woǳowie mieli zamiar wystosować do
ludu pismo te treści, że powierzyli Teramenesowi i Trazybulowi ratowanie rozbitków. Pod wpływem Peryklesa
i Diomedonta zaniechali ednak tego i umożliwili tym, których chcieli uratować, atak przeciwko sobie. Pry-
watnie musieli niektórzy woǳowie pisać o tym do Aten, a gdy sprawa zaczęła być głośna, Teramenes i Trazybul
uważali, że ma ą prawo bronić się, choćby mnie honorowo, ale za to skutecznie, oskarżaniem swych woǳów.
Gdy gniew ludu skierował się w stronę woǳów, Teramenes znika z widowni ako oskarżyciel, a występu e
Kalliksenos. [przypis tłumacza]
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za błąd dwóch ednostek⁹⁹⁸ wszyscy wspólnie teraz odpowiada ą; za to, że wtedy okaza-
li uczucie luǳkości, czyha ą ǳiś na nich tamci i inni eszcze, i grozi im śmierć. Nie,
nic z tego, eśli mnie posłuchacie i postąpicie zgodnie z prawem luǳkim i boskim; to
na więce umożliwi wam na przyszłość znalezienie prawdy, to uchroni was przed tym,
żebyście kiedyś późnie nie przekonali się ze skruchą, iż popełniliście grzech na większy
wobec bogów i wobec siebie samych.

Otóż da ę wam radę, w które żadne oszustwo, ni z mo e strony, ni z niczy e in-
ne , mieścić się nie może, która pozwala wam winowa ców ukarać z pełną świadomością,
karą dowolną, wszystkich razem i każdego z osobna: przyzna cie im ǳień przyna mnie
eden, eżeli nie więce , na ich obronę, i nikomu nie wierzcie więce , ak swoim własnym
uszom. Wiecie, Ateńczycy, iż barǳo surowa est uchwała Kannona⁹⁹⁹, a która brzmi, że
eżeli ktoś skrzywǳi lud ateński, ma z więzienia stanąć przed sądem ludu¹⁰⁰⁰, a uzna-
ny winnym, ma ponieść śmierć przez strącenie go w przepaść¹⁰⁰¹, ma ątek przepada na
rzecz państwa, a bogini ma otrzymać z niego ǳiesięcinę. Domagam się, by na podsta-
wie te uchwały sąǳono woǳów i, na Zeusa, pierwszego mego krewniaka, Peryklesa,
eśli taka wola wasza; wstyd mi bowiem dbać więce o niego niż o całe państwo. A eśli
tego nie chcecie, to sądźcie według ustawy odnoszące się do świętokradców i zdra ców:
kto państwo zdraǳa lub własność świętą¹⁰⁰² kradnie, podpada pod sąd, a eśli bęǳie
uznany winnym, nie ma być pogrzebany w Attyce¹⁰⁰³, a mienie ego przepada na rzecz
państwa. Jedno z tych dwóch praw wybierzcie, panowie, i na podstawie tego prawa niech
się sąǳi tych mężów, każdego z osobna¹⁰⁰⁴; poǳieliwszy ǳień na trzy części, w pierw-
sze części musicie zebrać się i głosować nad tym, czy wyda e się wam, że istnie e tu
wina, czy nie¹⁰⁰⁵, drugą część dnia poświęci się oskarżeniu, na trzecią wypadnie obrona.
W takim razie winni otrzyma ą na surowszą karę, a niewinnych uwolnicie, panowie, i nie
będą wbrew sprawiedliwości ponosili kary śmierci. A wy stanowić bęǳiecie sąd zgodny
z ustawą, zbożny¹⁰⁰⁶, nie krzywoprzysiężny, i nie bęǳiecie prowaǳić wo ny po stronie
Lacedemończyków¹⁰⁰⁷, bez sądu i wbrew prawu zabĳa ąc tych, co ich zwyciężyli i odebrali
im siedemǳiesiąt okrętów.

I czegóż wam strach, że się tak barǳo śpieszycie? Czy obawiacie się, że nie bęǳiecie
skazywać na śmierć czy uwalniać wedle swo e woli, eżeli sąǳić bęǳiecie w sposób zgod-
ny z prawem — a zgoła nie ma te obawy, eśli bęǳiecie sąǳić wbrew prawu, zgodnie
z wnioskiem, który Rada za poduszczeniem Kallikse nosa ludowi przedstawiła, miano-
wicie ednym głosowaniem nad wszystkimi? Ale może i kogoś niewinnego skażecie na

⁹⁹⁸błąd dwóch jednostek — Diomedonta i Peryklesa, nie Teramenesa i Trazybula, gdyż mowa tu o woǳach.
[przypis tłumacza]

⁹⁹⁹uchwała Kannona — uchwała ma nazwę od wnioskodawcy. W praktyce „uchwała” znaczy tyle co „prawo”,
choć formalnie mięǳy uchwałą (psefisma) a prawem (nomos) est znaczna różnica. [przypis tłumacza]

¹⁰⁰⁰ma z więzienia stanąć przed sądem ludu — zwycza nie odpowiada się przed sądem z wolne stopy. [przypis
tłumacza]

¹⁰⁰¹śmierć przez strącenie go w przepaść — tzw. baratron [przepaść w Atenach w pobliżu Akropolu]. [przypis
tłumacza]

¹⁰⁰²własność świętą — sprzęt świątynny, dary wotywne lub zdeponowane w świątyni skarby. W starożytności
składano depozyty w świątyniach, tak ak ǳiś w bankach. [przypis tłumacza]

¹⁰⁰³nie ma być pogrzebany w Attyce — trupa zdra cy nie grzebie się w Attyce. [przypis tłumacza]
¹⁰⁰⁴Jedno z tych dwóch praw wybierzcie (…) i na podstawie tego prawa niech się sąǳi tych mężów, każdego z osobna

— mówca chce postępowanie przeciw woǳom oprzeć na akie ś prawne podstawie. Dale tłumaczy, że to
korzystne dla Ateńczyków, bo pozwoli im zbadać stan faktyczny i wymierzyć sprawiedliwość. Dla oskarżonych
est to oczywiście korzystne, bo ustawowy przebieg sprawy wyglądałby tak: przy ęcie skargi, oskarżenie, obrona,
gdy tymczasem teraz chcą głosować nad wszystkimi razem. W ustawie cytowane nie est oczywiście zaznaczone
wyraźnie: „każdego z osobna”, ale to rozumie się samo przez się; eżeli skarży się woǳów na podstawie akie ś
ustawy, pó ǳie sprawa zwykłym porządkiem sądowym, czyli przedłoży się sęǳiom przysięgłym co do każdego
obwinionego z osobna pytanie, czy winien. [przypis tłumacza]

¹⁰⁰⁵w pierwszej części musicie (…) głosować nad tym, czy wydaje się wam, że istnieje tu wina… — pierwsze owo,
przerwane przed wieczorem i odroczone zgromaǳenie, nie rozstrzygnęło pierwszego zasadniczego pytania, czy
postawić woǳów w stan oskarżenia, czy nie. To należy naprzód rozstrzygnąć. Kalliksenos niezgodnie z prawdą
przy mu e, akoby ta sprawa uż została rozstrzygnięta, przesłuchanie ukończone, a trzeba było eszcze tylko
wydać wyrok. [przypis tłumacza]

¹⁰⁰⁶zbożny (daw.) — pobożny, uczciwy, szlachetny. [przypis edytorski]
¹⁰⁰⁷nie bęǳiecie prowaǳić wojny po stronie Lacedemończyków — kto zabĳa woǳów zwycięskich, pogromców

Lacedemończyków, ten est sprzymierzeńcem Lacedemończyków i po ich stronie walczy przeciw Atenom.
[przypis tłumacza]

 Wybór pism 



śmierć. Pamięta cie, ak bolesna est późnie sza skrucha i ak uż bezużyteczna¹⁰⁰⁸, tym
barǳie eszcze, eśli tym dawnym błędem est spowodowanie śmierci człowieka¹⁰⁰⁹. Ta-
ki postępek z wasze strony byłby przecież niesłychany, eżeli Arystarchowi¹⁰¹⁰, który
naprzód pracował nad obaleniem demokrac i, a potem O noe¹⁰¹¹ w zdraǳiecki sposób
wydał Tebanom, wrogom państwa, daliście ǳień, by się bronił, ak zechce, i w ogóle
wyznaczyliście wszystko wedle prawa, a pozbawicie dobroǳie stwa prawa woǳów, któ-
rzy wam wszystko wedle waszego życzenia przeprowaǳili, którzy nieprzy aciół waszych
pokonali. Nie, Ateńczycy! Bądźcie sami swoimi panami¹⁰¹², przestrzega cie praw, którym
swą znaczną wielkość zawǳięczacie¹⁰¹³, bez nich nie stara cie się czynić niczego.

Przenieście się myślą do tych właśnie wypadków, z których powstały owe rzekome
przewinienia woǳów. Kiedy po odniesieniu zwycięstwa na morzu dopłynęli do lądu,
podał Diomedon wniosek, by wszystkie okręty wypłynęły długą linią, eden za drugim,
w celu zbierania rozbitych okrętów i rozbitków okrętowych¹⁰¹⁴, Erasinides zaś chciał,
by wszyscy ak na szybcie ruszyli na nieprzy aciół pod Mityleną. Trazyllos¹⁰¹⁵ natomiast
rzekł, że może się stać edno i drugie, eżeli edne okręty tu się zostawi, a z drugimi
popłynie się na nieprzy aciół. Skoro to postanowiono, polecił każdemu zostawić po trzy
okręty ze swego odǳiału; woǳów było ośmiu, prócz tego miało zostać ǳiesięć okrę-

¹⁰⁰⁸późniejsza skrucha […] już bezużyteczna — co się stało, uż się nie odstanie. [przypis tłumacza]
¹⁰⁰⁹tym barǳiej jeszcze, jeśli tym dawnym błędem jest spowodowanie śmierci człowieka — niesprawiedliwy wyrok

na grzywnę można przeboleć lub akoś potem złagoǳić, ale po wykonaniu wyroku śmierci nie można dać
żadnego odszkodowania. [przypis tłumacza]

¹⁰¹⁰Arystarch — zawzięty wróg demokrac i, radykalny oligarcha, wóǳ w  r. podczas oligarchicznego za-
machu stanu. Mianowicie w  r. wydawało się arystokratom, że łatwo można znieść demokrac ę, gdyż lud
zgoǳi się na każdą formę rządu, która mu zapewni pokó po dwuǳiestoletnie wo nie, a byli pewni, że Spar-
ta demokrac i nie dowierza, natomiast z nimi pokó zawarłaby natychmiast. Do kierowników ruchu należeli:
uczciwy, umiarkowany oligarcha, Antyfon z Ramnus, eden z na starszych mówców ateńskich, i zdolni ego-
iści Pe zandros i Frynichos, którzy zorientowawszy się w sytuac i, niepostrzeżenie dla ludu przeǳierzgnęli się
z radykalnych demokratów w radykalnych oligarchów. Sytuac a szczerych demokratów była niepewna; główne
ich siły były na flocie, stac onowane w Samos, oligarchiczna młoǳież sztyletami mordowała opozyc onistów,
śleǳtwa o te zabó stwa nie wytaczano, nikt nie wieǳiał, komu ma ufać, skoro tylu demokratów przeszło do
obozu przeciwników. Jeszcze w  r. w droǳe zupełnie legalne nałożono pewne więzy demokrac i, mianowi-
cie wybierano odtąd  (po ednym z li) ponadczterǳiestoletnich probulów, członków „rady poprzednie ”, na
których przeszły kompetenc e prytanów, t . przygotowanie wniosków na Zgromaǳenie Ludowe, załatwianie
bieżących spraw administracy nych, a szczególnie troska o flotę. Wobec nich Rada i prytanowie stracili swo e
dawne znaczenie. Pierwszymi probulami byli: Sofokles, znany poeta, i Hagnon ze Steirii, o ciec Teramenesa.
Cieszyli się oni powszechnym szacunkiem, ale mimo swego rozumu i doświadczenia, nie spełnili naǳiei, akie
w nich pokładano, bo byli zbyt starzy. Otóż w  r. podał Pitodor z Anaflystos wniosek, aby do owych 
probulów dodać eszcze ; tych  ma podawać wnioski, by była na większa możność wyboru. Pierwszym
wnioskiem owych trzyǳiestu było: prytanowie muszą każdy wniosek poddać pod głosowanie, skarżyć wnio-
skodawców o sprzeczność z prawami nie wolno. Po przy ęciu tego wniosku wystąpili z drugim: podczas wo ny
urzędy są bezpłatne, z wy ątkiem prytanii i archontatu, gdyż pienięǳy trzeba na wo nę. Uǳiał w rządach ma
mieć wybranych  obywateli (Zgromaǳenie Ludowe podczas wo ny pewnie nie liczyło znacznie więce ),
ako wyǳiał wybiera się po  z każde li. Do tego dodał Pe zander, że każdy ma kooptować  członków.
Tych Czterystu miało urzędować w budynku Rady i wedle swego uznania zwoływać zgromaǳenia owych Pię-
ciu Tysięcy. Dnia  czerwca ( Targeliona)  r. usunęli Radę gwałtem i ob ęli urzędowanie. Uchwalili, że na
przyszłość ma rząǳić „ ak za czasów o ców”, Rada Czterystu, po  z li, o szerokich kompetenc ach, i sa-
mi się ukonstytuowali  czerwca ako prowizoryczna Rada, wybierali strategów (mięǳy innymi Arystarcha
i Arystotelesa), zgromaǳenia Pięciu Tysięcy nie zwoływali, rząǳili samowolnie, dopuszczali się gwałtów na
roǳinach nieobecnych żołnierzy, skazywali na śmierć, wygnanie, więzienie. Flota przewrotu tego nie uznała
i rządy Czterystu upadły. [przypis tłumacza]

¹⁰¹¹Ojnoe — ważna twierǳa górska w zachodnie Attyce, blisko granicy beockie , wówczas oblegana przez
Beotów i Korynty czyków. Po upadku Czterystu uszedł Arystarch z odǳiałem barbarzyńskich łuczników do
O noe, porozumiał się z oblega ącymi i wezwał załogę do oddania Beotom miasta, gdyż taki est warunek poko u
zawartego właśnie w Atenach. Załoga, odcięta oblężeniem od świata, nie wieǳiała, co się stało w Atenach,
uwierzyła słowom stratega i zastosowała się do rozkazu woǳa. Arystarcha potem schwytano i skazano na śmierć.
[przypis tłumacza]

¹⁰¹²Bądźcie sami swoimi panami — nie idźcie na pasku wrogów swoich, Lacedemończyków, lub tych, co się
im w służbę zaprzedali. [przypis tłumacza]

¹⁰¹³przestrzegajcie praw, którym swą znaczną wielkość zawǳięczacie— Ateńczycy szczycą się, w przeciwstawieniu
do anarchistyczne Tesalii lub despotycznego Wschodu, że są państwem praworządnym. [przypis tłumacza]

¹⁰¹⁴podał Diomedon wniosek… — ǳiwne, że żaden z woǳów nie wpadł na myśl, by w te chwili za ąć się
ratunkiem, lecz tyle drogiego czasu stracono na naradę. Ale wynikało to ze zwycza u kolegialnego załatwienia
spraw i mówcy to nie ǳiwi. Zresztą sytuac a mogła tak wyglądać, że narada była konieczna (dla ratunku roz-
proszonych daleko po morzu rozbitków trudno było oderwać się od reszty floty i wziąć sporą liczbę okrętów,
wybiera ąc na szybsze i na mnie uszkoǳone). [przypis tłumacza]

¹⁰¹⁵Trazyllos — miał w owym dniu naczelną komendę. [przypis tłumacza]
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tów taksiarchów, ǳiesięć samĳskich i trzy nauarchów¹⁰¹⁶, wszystkiego razem czterǳieści
siedem, a więc wypadało po cztery okręty na każdy zaginiony, bo zaginęło okrętów dwa-
naście¹⁰¹⁷. Do pozostawionych należeli i Trazybul, i Teramenes, który na poprzednim
zgromaǳeniu oskarżał woǳów. Z resztą okrętów płynęli na nieprzy acielską flotę. Cóż
z tych zarząǳeń nie est odpowiednie i celowe? Zatem sprawiedliwość wymaga, by za
niepowoǳenia wobec nieprzy aciela byli odpowieǳialni ci, których na walkę odkomen-
derowano, a sąǳić w sprawie ratowania tych, co nie wykonali rozkazu woǳów, sąǳić
za to, że nie ratowali. Ale tyle mam do powieǳenia: burza nie dopuściła do wykonania
żadnego rozkazu woǳów¹⁰¹⁸. Świadkami tego ci, co się przypadkiem wyratowali; do nich
należy i eden z woǳów¹⁰¹⁹, który uratował się na zanurzonym okręcie, i tego każą sąǳić
tym samym głosowaniem, co tych, którzy nie spełnili rozkazów¹⁰²⁰, choć on sam wtedy
potrzebował ratunku.

Zatem¹⁰²¹, panowie, w zwycięstwie i szczęściu nie postępu cie wzorem tych, których
spotkała klęska i nieszczęście, nie dopatru cie się złe woli tam, gǳie ǳiałała wyższa ko-
nieczność z woli boże , nie uzna cie zdrady, gǳie była tylko bezsilność. Przecież o wiele
sprawiedliwsze byłoby wieńcami uczcić zwycięzców, aniżeli śmiercią ich karać, da ąc po-
słuch podszeptom złych luǳi”.

Po tym przemówieniu podał Euryptolemos na piśmie wniosek, by sąǳić tych mę-
żów według uchwały Kannona, każdego z osobna. Wniosek zaś Rady brzmiał, by ednym
głosowaniem sąǳić wszystkich razem. Przy głosowaniu uchwalili naprzód wniosek Eu-
ryptolema. A kiedy Menekles pod przysięgą podniósł zarzut przeciwko wynikowi gło-
sowania¹⁰²², uchwalili przy powtórnym głosowaniu wniosek Rady. Następnie skazali na
śmierć ośmiu woǳów, którzy brali uǳiał w bitwie morskie . Śmierć poniosło obecnych
sześciu. Niedługo potem pożałowali Ateńczycy tego kroku i uchwalili, by tych, co lud
oszukali, postawić w stan przedwstępnego oskarżenia¹⁰²³ i zażądać od nich poręczycie-
li¹⁰²⁴ aż do czasu, kiedy sąd się odbęǳie; Kallikse nos ma także należeć do oskarżonych.
Rozciągnięto przedwstępne oskarżenie eszcze na czterech innych, i poręczyciele uwięzili

¹⁰¹⁶prócz tego miało zostać ǳiesięć okrętów taksiarchów, ǳiesięć samĳskich i trzy nauarchów — na szukanie
rozbitków przeznaczono właśnie okręty samĳskie, nauarchów i taksiarchów, gdyż one, sto ąc w centrum (zob.
opis bitwy w ustępie ), nie brały większego uǳiału w bitwie i ako na mnie uszkoǳone nadawały się do tego
celu na lepie . [przypis tłumacza]

¹⁰¹⁷bo zaginęło okrętów dwanaście — zaginęło wedle Ksenofonta okrętów . Kiedy Euryptolemos mówił, liczba
okrętów musiała być ustalona urzędowo, więc nie miałoby sensu obniżać ą dla zmnie szenia winy woǳów.
Racze należy przy ąć, że  okrętów zatonęło zaraz na początku bitwy, po bitwie zaś na podstawie opowiadań
uratowanych rozbitków i tego, co eszcze wiǳiano na horyzoncie, wnioskowano, że tonie w te chwili  okrętów.
[przypis tłumacza]

¹⁰¹⁸burza nie dopuściła do wykonania żadnego rozkazu woǳów — temu pewnie przeczył był Teramenes. Może
powieǳiał, że woǳowie dali rozkaz za późno lub że go skutkiem burzy odwołali, choć ratunek był możliwy.
Bo eśli szybkożaglowiec spartański mógł dopłynąć do Eteonika do Mityleny (zob. koniec ustępu ), a pobita
flota uciec na Chios, to dlaczego spec alnie dla Ateńczyków miałaby burza żeglugę uniemożliwić. Świadków
Teramenesa z pewnością przesłuchano, świadków proponowanych przez Euryptolemosa nie badano. [przypis
tłumacza]

¹⁰¹⁹jeden z woǳów — est to któryś z woǳów lewego skrzydła, atakowanego przez prawe skrzydło lacede-
mońskie (zob. ust. ), gdyż wedle Diodora Kallikratidas na echał na okręt woǳa ateńskiego. Prawdopodobnie
był to Arystokrates. [przypis tłumacza]

¹⁰²⁰tych, którzy nie spełnili rozkazów — rozkazów nie spełnili Teramenes i Trazybul, ale mówca sta e na sta-
nowisku oskarżycieli i wyraża się tak o woǳach; nie spełnili rozkazu (ludu), czyli po wo skowemu tyle, co nie
spełnili swego obowiązku. [przypis tłumacza]

¹⁰²¹Zatem… — tu zaczyna się epilog mowy, które dyspozyc ę [t . plan] mówca sam podał. Mianowicie po-
ǳielił ą na trzy części: na skargę, obronę, radę, a następnie omawia, w zmienione kole ności, punkt , , ,
t . skarży Peryklesa i Diomedonta, że zaszkoǳili woǳom swą humanitarnością i przyzwoitością, poda e wnio-
ski, ak by proces oprzeć na podstawie ustawy, i uzasadnia e, wreszcie wygłasza obronę woǳów ( uż samo
formułowanie oskarżenia est ich obroną; podobnież i wnioski). [przypis tłumacza]

¹⁰²²Menekles pod przysięgą podniósł zarzut przeciwko wynikowi głosowania— widocznie twierǳił, że w obliczeniu
głosów zaszło akieś oszustwo lub akaś pomyłka, czy że oszukiwano przy głosowaniu. Wystąpienie ego rozwiało
przychylny nastró dla woǳów, wywołany mową Euryptolemosa. [przypis tłumacza]

¹⁰²³postawić w stan przedwstępnego oskarżenia — na razie wnosi się oskarżenie przed Zgromaǳenie Ludo-
we. Gdy to uzna sprawę za uzasadnioną, odda e się skargę odpowiedniemu sądowi do rozpatrzenia. [przypis
tłumacza]

¹⁰²⁴zażądać od nich poręczycieli — kto nie postawi trzech poręczycieli, musi pó ść do więzienia. [przypis tłu-
macza]
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ich. Jednakowoż późnie , wskutek akichś rozruchów, podczas których zginął Kleofon¹⁰²⁵,
uciekli, zanim sąd się odbył. Kallikse nos zaś wrócił, kiedy i ci wrócili do miasta, którzy
byli w Pireusie¹⁰²⁶, i tu, będąc przedmiotem powszechne nienawiści, umarł z głodu¹⁰²⁷.

.      

(II , –, )

Lizander¹⁰²⁸ sprowaǳił okręty, eńców¹⁰²⁹ i w ogóle wszelką zdobycz do Lampsaku;
po mał do niewoli, prócz innych woǳów, także Filoklesa i Ade manta¹⁰³⁰. W tymże dniu,
w którym to zrobił, posłał do Lacedemonu korsarza, Teopompa z Miletu, z wieścią o tym,
co się stało; zdążył on z wieścią w trzy dni. Następnie zwołał Lizander sprzymierzeńców na
zgromaǳenie, by naraǳić się nad losem eńców. Wiele skarg podnoszono na te naraǳie
przeciw Ateńczykom, wypominano bezprawia uż popełnione i gwałty, akie wykonywać
uchwalili, mianowicie uchwalili na wypadek zwycięstwa w bitwie morskie u wziętych
żywcem obcinać prawą rękę; przytoczono, że u ąwszy dwa okręty, eden z Koryntu i eden
z Andros¹⁰³¹, całą załogę wrzucili w morze. Filokles był tym woǳem ateńskim, który
kazał ich stracić. Wiele eszcze mówiono innych rzeczy i powzięto uchwałę, by wszystkich
po manych Ateńczyków zabić, z wy ątkiem Ade manta, gdyż on edyny na zgromaǳeniu
podniósł był sprzeciw przeciwko uchwale o obcinaniu rąk. Niektórzy wszakże obwiniali
go o zdradę floty¹⁰³². Filoklesa zaś Lizander spytał naprzód, na aką karę zasłużył, ako
ten, który zapoczątkował łamanie praw wobec Hellenów¹⁰³³, a potem kazał go ściąć.

¹⁰²⁵Kleofon — wóǳ radykalnych demokratów pod koniec wo ny peloponeskie , z zawodu fabrykant lir, ma-
łego wykształcenia, niskiego rodu, wcale dobry finansista, lecz krótkowzroczny polityk, w swych występach
gwałtowny i terrorystyczny. Po bitwie pod Kyzikos w  r. udaremnił pokó ze Spartą, która chciała zakończyć
wo nę pod warunkiem, że państwa prowaǳące wo nę zatrzyma ą to, co w dane chwili posiada ą; oczywiście
z Attyki (Dekele a) i Peloponezu wycofałyby się załogi z obsaǳonych miast. On też wprowaǳił diobelię [dwu-
obolówkę, zob. powyże ]. Podczas oblężenia Aten gardłował przeciwko warunkom lacedemońskim, t . przeciw
częściowemu zwaleniu murów. Podnoszący wtedy głowę arystokraci skazali go na śmierć, rzekomo za uchylanie
się od służby wo skowe . Stronnicy Kleofona wszczęli akieś rozruchy i wtedy przy pomocy arystokratów uciekł
Kalliksenos do Dekelei. Teramenesa nie skarżono, bo umiał się podczas procesu woǳów na czas wycofać, pod-
sunąwszy Kalliksenosa, ale po procesie w  r. wybrany woǳem, przepadł przy dokimazji (przy badaniu, czy
wybrany urzędnik nada e się do sprawowania danego urzędu). [przypis tłumacza]

¹⁰²⁶kiedy i ci wrócili do miasta, którzy byli w Pireusie — w  r., po upadku trzyǳiestu tyranów, pod ochroną
amnestii. Ci, którzy byli w Pireusie, to demokraci prowaǳeni przez Trazybula. [przypis tłumacza]

¹⁰²⁷przedmiotem powszechnej nienawiści, umarł z głodu — od nikogo nie dostał ani pożywienia, ani wody, ani
ognia. Amnestia chroniła go od odpowieǳialności sądowe , ale nie zapewniała mu nabycia środków żywności.
[przypis tłumacza]

¹⁰²⁸Lizander sprowaǳił okręty… — po klęsce u wysp Arginuz wysyła ą Spartanie ako admirała na rok /
Arakosa, dodawszy mu do boku ako sekretarza (epistoleus) Lizandra, z rozkazem, by naczelną komendę sprawo-
wał sekretarz. Albowiem nie można było tego samego człowieka dwukrotnie mianować admirałem, a Lizandra
koniecznie domagali się sprzymierzeńcy. Lizander zdobył naprzód Lampsakos, miasto w Az i nad Hellespon-
tem, a gdy Ateńczycy, którzy mieli stanowiska w Europie naprzeciw Lampsaku, u u ścia Kozie Rzeki (A -
gospotamo ), stanęli do bitwy, Lizander stawał w ordynku bo owym, ale walki nie przy mował. Wieczorem
Ateńczycy od echali na swe stanowiska. Powtarzało się to  dni. Lizander śleǳił Ateńczyków, a wiǳąc ich nie-
dbalstwo i niedocenianie wroga, piątego dnia (początek września ) przed wieczorem po echał niespoǳianie
do A gospotamo i za ął całą flotę ateńską. Tylko Konon, który zawsze był w pogotowiu, uciekł z  okrętami,
a zabrawszy duże żagle wroga z wybrzeża Az i (przed bitwą zde mu e się duże żagle i chowa się e na brzegu),
pożeglował na Cypr do swego przy aciela, króla Euagorasa. [przypis tłumacza]

¹⁰²⁹jeńców — z bitwy pod A gospotamo . [przypis tłumacza]
¹⁰³⁰prócz innych woǳów, także Filoklesa i Adejmanta — prócz Konona, Filoklesa i Ade manta, przy aciela

Alkibiadesa, wybrano potem eszcze woǳami Menandra, Tydeusa i Kefizodota, nieprzy aźnie usposobionych dla
Alkibiadesa; toteż ci odepchnęli go ze wzgardą, gdy przybył do A gospotamo , by służyć im swą radą. Wybrano
też Teramenesa, który ednak przepadł przy dokimaz i. W dniu bitwy miał Filokles naczelną komendę. [przypis
tłumacza]

¹⁰³¹Andros — Cyklada [t . edna z wysp w płd-zach. części M. Ege skiego] na wschód od Attyki, a na południe
od Eubei; dawnie należała do ateńskiego Związku Morskiego. [przypis tłumacza]

¹⁰³²obwiniali go o zdradę floty — zarzut naturalny i zrozumiały, ale niesłuszny. Wobec rozluźnienia panu ącego
na flocie ateńskie , nie było co zdraǳać. Fakt ten dla Lizandra nie był ta emnicą. [przypis tłumacza]

¹⁰³³zapoczątkował łamanie praw wobec Hellenów — w walce mięǳy Grekami przestrzegało się praw wo ennych
mięǳynarodowych (np. nie wycinać w pień ludności zdobytego miasta, nie mordować eńców, nie zasypywać
stuǳien), ale pod koniec wo ny peloponeskie strony walczące zǳiczały i nie prowaǳiły wo ny, lecz racze tępiły
się. [przypis tłumacza]

 Wybór pism 



Kiedy uporządkował stosunki w Lampsaku¹⁰³⁴, popłynął do Bizanc um i Kalchedo-
nu¹⁰³⁵. Przy ęli go tam¹⁰³⁶, zawarłszy poprzednio z ateńską załogą układ, mocą którego
mogli żołnierze¹⁰³⁷ opuścić miasto. Ci zaś, co swego czasu wydali Bizanc um w ręce Al-
kibiadesa¹⁰³⁸, uciekli wtedy do Pontu¹⁰³⁹, a późnie do Aten, i zostali Ateńczykami¹⁰⁴⁰.
Lizander żołnierzy z załóg ateńskich i w ogóle wszystkich Ateńczyków, akich tylko za-
uważył, wysyłał do Aten, poręcza ąc bezpieczeństwo w droǳe edynie tym, co tam chcieli
płynąć, a w innym kierunku nie; wieǳiał, że im więce luǳi nagromaǳi się w mieście
i w Pireusie, tym pręǳe nastąpi brak żywności. Pozostawiwszy Lakończyka Stenelaosa
ako harmostę¹⁰⁴¹ Bizanc um i Kalchedonu¹⁰⁴², wrócił do Lampsaku i starał się dopro-
waǳić do porządku swe okręty.

W Atenach zaś, kiedy „Paralos”¹⁰⁴³ przybył w nocy, zaczęto mówić o tym nieszczęściu
i ęk z Pireusu płynął wzdłuż długich murów¹⁰⁴⁴ aż do miasta, bo eden drugiemu wieść
podawał. Te nocy nikt nie zasnął; nie tylko poległych opłakiwali, ale racze siebie sa-
mych, w przekonaniu, że dozna ą tego samego losu, aki zgotowali Melĳczykom¹⁰⁴⁵, ko-
lonistom lacedemońskim, zmógłszy ich oblężeniem, Histia czykom¹⁰⁴⁶, Skiona czykom,
Torona czykom¹⁰⁴⁷, A ginetom¹⁰⁴⁸ i wielu innym Hellenom. Dnia następnego zwołali
Zgromaǳenie Ludowe, na którym postanowili w azdy wszystkich portów¹⁰⁴⁹, z wy ąt-
kiem ednego, zasypać u we ścia, mury odnowić i rozstawić straże, i w ogóle przygotować
miasto na oblężenie, którego należało się spoǳiewać.

Tym się więc oni za mowali. Tymczasem Lizander, przybywszy na czele dwustu okrę-
tów z Hellespontu na Lesbos, wprowaǳił swó ustró we wszystkich tamte szych mia-

¹⁰³⁴uporządkował stosunki w Lampsaku — wprowaǳił oligarchię. [przypis tłumacza]
¹⁰³⁵Kalchedon a. Chalkedon — w Az i, naprzeciw Bizanc um. [przypis tłumacza]
¹⁰³⁶Przyjęli go tam — oligarchowie, którzy zagarnęli właǳę po zwycięstwie Lacedemończyków nad A gospo-

tamo . W każdym mieście oligarchia sprzy a Sparcie, demokrac a trzyma z Ateńczykami. [przypis tłumacza]
¹⁰³⁷mogli żołnierze… — ateńscy. [przypis tłumacza]
¹⁰³⁸Bizancjum, gr. Byzantion — dorycka kolonia nad Bosporem, założona w r. /; miasto ważne ze

względów handlowych i komunikacy nych, przechoǳiło z rąk do rąk w walkach mięǳy Grekami a Persami,
Atenami a Spartą. W  r. przeszło Bizanc um na stronę Lacedemończyków. Harmostą był tam Klearch (zna-
ny z Anabazy), który odebrał cywilne ludności wszelką żywność dla swoich żołnierzy. Skutkiem tego niektórzy
mieszkańcy podczas ego nieobecności otworzyli bramy Alkibiadesowi w  r. i wpuścili Ateńczyków. [przypis
tłumacza]

¹⁰³⁹Pont — tak nazywa się kra w Az i Mnie sze , na wschód od rzeki Halys. [przypis tłumacza]
¹⁰⁴⁰uciekli (….) do Aten, i zostali Ateńczykami — dopiero po  r., po upadku trzyǳiestu tyranów. Uzy-

skali prawo obywatelstwa ateńskiego. Spartanie mnie ochotnie nadawali takie prawa, nawet na zasłużeńszym
sprzymierzeńcom. I Ksenofont takiego prawa nie dostał. [przypis tłumacza]

¹⁰⁴¹harmosta — w staroż. Grec i: dowódca garnizonu. [przypis edytorski]
¹⁰⁴²…Pozostawiwszy (…) Stenelaosa jako harmostę Bizancjum i Kalchedonu — Ateńczycy ma ą więc odcięty

dowóz żywności z wybrzeży Morza Czarnego, nie mówiąc o stracie ceł od okrętów przepływa ących Bosfor.
Zniszczona Attyka nie ma żadnych plonów. [przypis tłumacza]

¹⁰⁴³Paralos — służbowy okręt państwowy [Aten], który przybył z wieścią o klęsce poniesione nad A gospo-
tamo . [przypis tłumacza]

¹⁰⁴⁴długie mury — zbudowane za Peryklesa w latach –; dwa ramiona, długości prawie  km, północne
i środkowe, łączyły port Pireus z miastem, a droga z Faleronu do Aten zabezpieczona była trzecim ramieniem,
południowym. [przypis tłumacza]

¹⁰⁴⁵Melos — wyspa w połowie drogi mięǳy Eubeą a Kretą. Ponieważ Melĳczycy nie chcieli przyłączyć się do
Ateńczyków, ci w  r. po zdobyciu wyspy wycięli ich w pień, a kobiety i ǳieci sprzedali w niewolę. [przypis
tłumacza]

¹⁰⁴⁶Histiaia — w północne Eubei. Mieszkańców e Perykles w  r. wypęǳił z miasta. [przypis tłumacza]
¹⁰⁴⁷Skione, Torone — miasta na półwyspie Chalkidike [Płw. Chalcydycki], który wygląda ak dłoń z  palcami.

Na północnym palcu (Akte, ǳiś A ion Oros) est znana góra Athos, na środkowym (Sithonia, ǳiś Longos)
miasto Torone, na południowym (Pallene, ǳiś Kasandra) Skione. Mieszkańców tych miast spotkało w r. 
i  to samo co i Melĳczyków. [przypis tłumacza]

¹⁰⁴⁸Ajgina (gr.) — ǳiś: Egina, wyspa w Zatoce Sarońskie ,  km od Pireusu,  km od peloponezy skiego
półwyspu Metana, przed Atenami wielka potęga morska. A ginetów wypęǳono w pierwszym roku wo ny
(lato  r.) ako rzekomo ponoszących winę e wybuchu, a Lacedemończycy oddali im sieǳibę w Tyrei na
Peloponezie, nad Zatoką Argoliǳką, ok.  km na południe od Argos. Ale tu napadli ich Ateńczycy i wycięli
w pień. [przypis tłumacza]

¹⁰⁴⁹wszystkich portów — Ateny ma ą prócz Pireusu eszcze dwa małe porty, Zea i Munichia, i obszerną zatokę
Faleron. [przypis tłumacza]
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stach, mięǳy innymi także w Mitylenie¹⁰⁵⁰; do trackich zaś grodów posłał ǳiesięć trier¹⁰⁵¹
pod woǳą Eteonika, który wszystko tam przeciągnął na stronę lacedemońską. I reszta
Hellady odpadła wnet po te bitwie morskie od Ateńczyków, z wy ątkiem Samĳczyków;
ci, urząǳiwszy rzeź szlachty, ǳierżyli miasto w swe mocy¹⁰⁵². Następnie posłał Lizander
do Agisa w Dekelei¹⁰⁵³ i do Lacedemonu wieść, iż nadpływa z dwustu okrętami. La-
cedemończycy wyruszyli z pospolitym ruszeniem, a także i reszta Peloponezy czyków,
z wy ątkiem Argiwów¹⁰⁵⁴, na wezwanie drugiego króla¹⁰⁵⁵, Pauzaniasza¹⁰⁵⁶. Gdy w pełne
liczbie stanęli, powiódł ich pod miasto i rozłożył się obozem w Akademii¹⁰⁵⁷. Tymczasem
Lizander przybył do A giny i zebrawszy tak wielką liczbę A ginetów, ak tylko zdołał,
oddał im miasto, tak samo Melĳczykom i wszystkim innym, których pozbawiono o czy-
zny. Po czym, spustoszywszy Salaminę¹⁰⁵⁸, w sto pięćǳiesiąt okrętów stanął na kotwicy
przed Pireusem i odciął statkom do azd do portu.

Ateńczycy, oblegani od strony lądu i morza, nie wieǳieli w swe bezradności, co po-
cząć: brak było okrętów, brak sprzymierzeńców, brak żywności. Muszą — myśleli —
nie ma na to rady, wycierpieć to samo, co wyrząǳali innym, kiedy to nie za karę, lecz
z buty znęcali się nad małymi państwami, nie ma ąc ku temu żadne inne przyczyny ak
tę, że walczyły po tamte stronie. Dlatego przywróciwszy prawa tym, którzy byli skaza-
ni na pozbawienie praw obywatelskich¹⁰⁵⁹, trzymali się mocno i choć w mieście wielu
umierało z głodu, nie próbowano układów. A kiedy uż żywność zupełnie się wyczer-
pała, wyprawili posłów do Agisa¹⁰⁶⁰, chcąc zostać sprzymierzeńcami Lacedemończyków,
zatrzymu ąc mury warowne i Pireus¹⁰⁶¹, i prowaǳić rokowania na takie podstawie. Ale
ten kazał im udać się do Lacedemonu, ako że sam nie est uprawniony do prowaǳenia
układów. Gdy posłowie powtórzyli to Ateńczykom, wysłano ich do Lacedemonu. Kiedy
byli uż w Sellaz i¹⁰⁶² i eforowie¹⁰⁶³ dowieǳieli się o nich, z czym przybywa ą, mianowi-
cie z tym samym, z czym i do Agisa, kazali im stamtąd zawrócić; eśli chcą poko u, to

¹⁰⁵⁰wprowaǳił swój ustrój we wszystkich tamtejszych miastach, (…) także w Mitylenie — Metymnę za ął Kal-
likratidas (zob. ust. ), ale potem pewnie przeszła na stronę Aten. Lizander za ął całą wyspę i na ważnie sze
miasto Lesbos, obsaǳone przez Ateńczyków, i wszęǳie wprowaǳił ustró oligarchiczny. [przypis tłumacza]

¹⁰⁵¹triera — tró rzędowiec, staroż. grecki okręt wo enny z trzema rzędami wioseł na każde z burt. [przypis
edytorski]

¹⁰⁵²z wyjątkiem Samĳczyków; ci (…) ǳierżyli miasto w swej mocy — Ateńczycy w uznaniu wierności Samĳ-
czyków nadali wszystkim prawo obywatelstwa. [przypis tłumacza]

¹⁰⁵³do Agisa w Dekelei — od  r. obozu ą Lacedemończycy stale w Attyce, w warowni Dekele a, pod woǳą
króla Agisa [Agis II, z dynastii Eurypontydów, zm. ok.  p.n.e.]. [przypis tłumacza]

¹⁰⁵⁴reszta Peloponezyjczyków, z wyjątkiem Argiwów — przed Spartą było Argos na potężnie szym państwem
na Peloponezie i niechęć do Sparty oraz niezaspoko oną ambic ę zachowało na zawsze. Po poko u Nikiasza
w  r. kończącym pierwszy okres wo ny peloponeskie Argiwowie, niezadowoleni z takiego wyniku, tworzą
tró przymierze z Argos, Mantinei (w Arkadii) i Elidy i osobno zawiera ą w  r. stuletnie przymierze z Atenami,
z obowiązkiem orężne pomocy na wezwanie atakowanego państwa. Nie wzrośli Arge czycy skutkiem tego
związku w potęgę, ak się spoǳiewali, ednak nie złamali układu. [przypis tłumacza]

¹⁰⁵⁵na wezwanie drugiego króla — na czele państwa spartańskiego (Lacedemonu) stało ednocześnie dwóch
ǳieǳicznych królów, z dwóch rodów królewskich. [przypis edytorski]

¹⁰⁵⁶Pauzaniasz (zm.  p.n.e.) — król Sparty (– p.n.e.) z dynastii Agidów. [przypis edytorski]
¹⁰⁵⁷Akademia — tak, od imienia półboga Akademosa, zwie się gimnaz um (zakład gimnastyczny) oddalone

około  km od murów Aten. Król Agis został w Dekelei, gdyż wedle praw spartańskich nie wolno obu królom
wyruszać z wo skiem. [przypis tłumacza]

¹⁰⁵⁸Salamina — wyspa w Zat. Sarońskie , oddalona o ok.  km od wybrzeża Attyki; w  p.n.e. rozegrała
się przy nie zwycięska dla floty greckie bitwa z Persami; tę samą nazwę nosi główne miasto te wyspy. [przypis
edytorski]

¹⁰⁵⁹przywróciwszy prawa tym, którzy byli skazani na pozbawienie praw obywatelskich — wrócili więc do praw
dłużnicy świątyń i państwa, np. oligarchowie z  r. skazani na wysokie kary pieniężne i wpisani na listy
dłużników państwowych, skazani za postępki w służbie u oligarchów lub nawet za samą służbę; zastanowio-
no procesy o zdawanie rachunków z pienięǳy państwowych i ze sprawowania urzędów. Nie ob ęto amnestią
skazanych za zdradę, zbiegłych do nieprzy aciela, potępionych w procesach o morderstwo. [przypis tłumacza]

¹⁰⁶⁰wyprawili posłów do Agisa — do Dekelei. Pokazało się, że wielkie wo sko do oblegania Aten zbyteczne, wy-
starczy blokada morska i załoga w Dekelei. Pogoda zaczynała dokuczać (Lizander zamknął Pireus w listopaǳie
), zaprowiantowanie liczne armii było utrudnione, skutkiem czego Pauzaniasz wrócił z wo skiem do domu.
[przypis tłumacza]

¹⁰⁶¹chcąc zostać sprzymierzeńcami Lacedemończyków, zatrzymując mury warowne i Pireus — czyli, innymi słowy,
chcą uznać hegemonię Sparty, a zachować swą niezależność, które gwaranc ą są długie mury i obwarowany port
Pireus. [przypis tłumacza]

¹⁰⁶²Sellazja — graniczne miasto Lakonii, na północ od Sparty. [przypis tłumacza]
¹⁰⁶³eforowie — na wyżsi spartańscy urzędnicy (w liczbie ), sprawu ący dozór nawet nad królami, wybierani

w na dawnie szych czasach przez króla, późnie przez lud. Posiada ą na wyższą właǳę sądowniczą i admini-
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niech się lepie namyślą, nim przy dą. Skoro posłowie wrócili i dali tę odpowiedź rządowi,
zwątpienie opanowało wszystkich: przypuszczali bowiem, że pó dą w niewolę, a zanim
wyśle się drugie poselstwo, wielu wymrze z głodu. Jednakowoż zburzenia murów nie
chciał doraǳać nikt, gdyż Archestratos, który w Raǳie wyraził się, że na lepie by było
z Lacedemończykami zawrzeć pokó na warunkach, akie proponowali, poszedł do wię-
zienia. Mianowicie proponowali zburzyć długie mury na ǳiesięć sta ¹⁰⁶⁴ z edne i drugie
strony¹⁰⁶⁵; powzięto wtedy uchwałę, że nie wolno nad tym raǳić¹⁰⁶⁶.

W takim stanie rzeczy Teramenes oświadczył na zgromaǳeniu, że eśli go chcą wy-
słać do Lizandra, wróci z dokładną wiadomością, czy Lacedemończycy obsta ą przy swym
żądaniu co do murów z tego powodu, że chcą całe miasto zaprzedać w niewolę, czy tylko
dla pewności. Posłany do Lizandra bawił u niego trzy miesiące i więce ¹⁰⁶⁷, czatu ąc na
tę chwilę, kiedy Ateńczycy z powodu zupełnego braku żywności zgoǳą się na wszyst-
ko, co tylko kto powie¹⁰⁶⁸. Wróciwszy w czwartym miesiącu, opowieǳiał, że go Lizander
zatrzymał do te pory¹⁰⁶⁹, a potem kazał mu pó ść do Lacedemonu, bo nie on est upoważ-
niony w te sprawie, o którą go pytał, lecz eforowie. Po czym wybrano go pełnomocnym
posłem do Lacedemonu wraz z ǳiewięciu innymi. Lizander posłał eforom przez kilku
Lacedemończyków i wygnańca ateńskiego, Arystotelesa¹⁰⁷⁰, wiadomość, iż odpowieǳiał
Teramenesowi, że oni są upoważnieni do rozstrzygania o wo nie i poko u¹⁰⁷¹.

Skoro Teramenes z resztą posłów doszedł do Sellaz i, pytano ich, z akim słowem
przybywa ą; powieǳieli, że ako pełnomocni w sprawie poko u. Wtedy eforowie kaza-
li ich wezwać. Po ich przybyciu zwołali zgromaǳenie, na którym przeciwko Ateńczy-
kom przemawiali na więce Korynty czycy i Tebanie, a i z innych Hellenów wielu żądało,
by nie zawierać poko u z Atenami, lecz zniszczyć e doszczętnie. Lacedemończycy ed-
nak oświadczyli, że nie zgoǳą się na zaprzedanie w niewolę miasta helleńskiego, które
podczas na większych niebezpieczeństw okazało się pewną osto ą dla Hellady¹⁰⁷², i byli
gotowi zawrzeć pokó na następu ących warunkach: Ateńczycy zburzą długie mury i Pi-
reus, wydaǳą wszystkie okręty prócz dwunastu, wygnańców przy mą z powrotem, na
ląǳie i morzu pó dą za przewodem Lacedemończyków, wspólnych z nimi ma ąc wrogów
i wspólnych przy aciół.

Z takimi warunkami wracali do Aten posłowie i Teramenes. Gdy weszli do miasta,
płynęły ku nim tłumy ludu i otaczały ich w strachu, że może przychoǳą z kwitkiem.

stracy ną, prowaǳą obrady geruz i (senatu) i zgromaǳenia ludowego, kieru ą polityką zewnętrzną. [przypis
tłumacza]

¹⁰⁶⁴staja — [daw. miara odległości, w różnych okresach i okolicach licząca od ok.  do ok.  m; w ory-
ginale miara grecka: stadion, zależnie od regionu odpowiada ąca ok. – m.; red. WL]; sta a olimpĳska
=  m, ateńska =  m. zburzyć długie mury na ǳiesięć staj: żąda ą więc / murów, bo mur północny ma
sta ań , południowy . [przypis tłumacza]

¹⁰⁶⁵zburzyć długie mury (…) z jednej i drugiej strony — z trzech ramion należy uczynić wyłom w obu zewnętrz-
nych; albo też ma ą na myśli mur północny i środkowy, a faleroński uż est podupadły. [przypis tłumacza]

¹⁰⁶⁶powzięto wtedy uchwałę, że nie wolno nad tym raǳić — za sprawą demagoga Kleofona, który groził, że
utnie szy ę każdemu, kto wspomni o poko u. [przypis tłumacza]

¹⁰⁶⁷trzy miesiące i więcej — od początku stycznia mnie więce do  kwietnia. [przypis tłumacza]
¹⁰⁶⁸czatując na tę chwilę, kiedy Ateńczycy z powodu zupełnego braku żywności zgoǳą się na wszystko… — Tera-

menes był wrogiem demokrac i, swego czasu należał do Rady Czterystu, ale chytrze się wycofał. Postępowanie
ego est perfidne, tak ak w procesie woǳów (zob. ust. ). Żądał dla siebie zupełnego zaufania, nie mówił, akim
sposobem chce prze rzeć zamiary Lizandra. Jeżeli otrzymał taki dowód zaufania, świadczyło to, że oligarchowie
wzrośli na siłach; skutkiem amnestii szeregi ich pomnożyły się; a eszcze niedawno Teramenes, wybrany strate-
giem, przepadł przy dokimaz i ako politycznie nieprawomyślny. Podczas nieobecności Teramenesa towarzysze
ego usuwa ą podpory demokrac i i wrogów poko u, mianowicie doprowaǳa ą do skazania Kleofona. Jak w 
r., wielu demokratów przechoǳi do partii przeciwne , wreszcie przewagę w Raǳie zysku ą oligarchowie, np.
Satyros (zob. o nim ust. , koniec). [przypis tłumacza]

¹⁰⁶⁹opowieǳiał, że go Lizander zatrzymał do tej pory… — Lizander nie zatrzymywał go pod Atenami. Był on
daleko, w Jonii (na Samos), nie pod Atenami, co do których blokady był spoko ny. [przypis tłumacza]

¹⁰⁷⁰Arystoteles — wybrany w  r. strategiem przez Radę Czterystu. [przypis tłumacza]
¹⁰⁷¹odpowieǳiał Teramenesowi, że oni [eforowie] są upoważnieni do rozstrzygania o wojnie i pokoju— by wieǳieli,

że naczelny wóǳ i kierownik wo ny żadnych obietnic nie czynił, ani ze swe strony nie ma żadnych zastrzeżeń
i żądań natury wo skowe czy polityczne . [przypis tłumacza]

¹⁰⁷²miasta helleńskiego, które podczas największych niebezpieczeństw okazało się pewną ostoją dla Hellady — wo ny
perskie. W bitwie pod Maratonem sami, bez Spartan, pobili Persów, w trzecie wo nie perskie Salamina, Pla-
te e, Mykale głosiły zasługi Ateńczyków. Korzystnie też było Ateny zatrzymać ako sprzymierzone (opanowane
przez oligarchów, zorganizowanych lub wspieranych przez Lizandra), niż stanąć wobec wzrostu potęgi Teb przy
male ące wciąż liczbie Spartan. [przypis tłumacza]
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Dłuże bowiem czekać uż nie uchoǳiło z powodu wielkie liczby umiera ących z gło-
du. Naza utrz zdawali posłowie sprawę z warunków, pod akimi Lacedemończycy byli
gotowi do poko u, a przemawiał za nich Teramenes, stwierǳa ąc konieczność poddania
się woli Lacedemończyków i burzenia murów. Wobec sprzeciwu niektórych, a zgody
znaczne większości, uchwalono pokó przy ąć. Na skutek tego wpłynął Lizander¹⁰⁷³ do
Pireusu, powrócili wygnańcy, a mury przez podkopanie obalono wśród głośne radości,
przy dźwiękach muzyki fletnistek, w przekonaniu, że ten ǳień est początkiem wolności
dla Hellady¹⁰⁷⁴.

.     

(II –, )

Następnego roku¹⁰⁷⁵ uchwalił lud wybrać trzyǳiestu mężów celem spisania konsty-
tuc i, wedle które mieli się rząǳić na przyszłość¹⁰⁷⁶. Z wyborów wyszli następu ący:
Polichares, Kritias¹⁰⁷⁷, Melobios, Hippolochos, Eukleides, Hieron, Mnesilochos, Chre-
mon, Teramenes, Aresias, Diokles, Fa drias, Chaireleos, Anaitios, Pe son, Sofokles, Era-
tostenes, Charikles, Onomakles, Teognis, A schines, Teogenes, Kleomedes, Erasistratos,
Fe don, Drakontides, Eumates, Arystoteles, Hippomachos, Mnesiteides. Po dokonaniu
tego odpłynął Lizander na Samos, a Agis odprowaǳił piesze wo sko z Dekelei i rozpuścił
sprzymierzeńców, każdego do swego miasta.

Około tego czasu, mnie więce równocześnie z zaćmieniem słońca¹⁰⁷⁸, Likoon z Fe-
ra , dążący do opanowania całe Tesalii, pobił w otwarte walce tych Tesalczyków, co mu
opór stawiali, Laryse czyków¹⁰⁷⁹ i innych, i wielu z nich zabił.

Samĳczycy, ze wszech stron ściśnięci przez Lizandra oblężeniem, nie chcieli zrazu
przystać na ego warunki, ale kiedy Lizander gotował się do szturmu, przystali na to, by
każdy z wolnych wyszedł w edne szacie, wszystko inne mieli oddać; i tak wyszli ¹⁰⁸⁰.
Lizander zaś oddał miasto z tym wszystkim, co tam było, dawnie szym ego mieszkań-
com¹⁰⁸¹ i ustanowiwszy rządy ǳiesięciu¹⁰⁸², odesłał flotę sprzymierzeńców do ich miast,
a sam z lakońskimi okrętami odpłynął do Lacedemonu, zabiera ąc ze sobą ǳioby u ę-
tych okrętów i triery z Pireusu, wieńce otrzymane ako dary osobiste od miast i czterysta
siedemǳiesiąt talentów srebra, ako resztę z podatków, akie mu Cyrus wyznaczył na
prowaǳenie wo ny, i w ogóle co tylko zdobył na wo nie. To wszystko oddał Lacede-
mończykom z końcem lata¹⁰⁸³.

Tych trzyǳiestu wybrano bezpośrednio po zburzeniu długich murów i zniszczeniu
obwarowań Pireusu. Wybrano ich celem spisania konstytuc i, wedle które mieli się
Ateńczycy rząǳić na przyszłość, ale oni ze spisywaniem praw i przedstawieniem ich cią-

¹⁰⁷³wpłynął Lizander — który tymczasem wrócił do floty bloku ące Ateny. [przypis tłumacza]
¹⁰⁷⁴w przekonaniu, że ten ǳień jest początkiem wolności dla Hellady — około  kwietnia . Arystokraci

uważali cały rozwó polityczny demokrac i ateńskie za szkodliwy. Ich ideałem była wolność każdego państew-
ka i trzymanie się Sparty, gdy tymczasem demokrac a dążyła do stworzenia wielkiego państwa i gdyby takie
przykłady ak nadanie prawa obywatelstwa Samĳczykom były wcześnie sze i częstsze, byliby Ateńczycy zorga-
nizowali wielkie państwo, ostali się w wo nie peloponeskie i wiele więce dodali do skarbu kultury światowe ,
niż to uczynili. [przypis tłumacza]

¹⁰⁷⁵Następnego roku — rok /. Attycki rok zaczyna się w lecie (w lipcu), miesiącem Hekatombaion.
[przypis tłumacza]

¹⁰⁷⁶spisania konstytucji, wedle której mieli się rząǳić na przyszłość — lud uznał demokrac ę za formę nieod-
powiednią. Obecność Lizandra i Spartan ułatwiła nabycie takiego przekonania; nikt nie śmiał się sprzeciwić.
Formalnie Sparta do rządów wewnętrznych się nie mieszała. [przypis tłumacza]

¹⁰⁷⁷Kritias — syn Kala schrosa, brat stry eczny Periktione, córki Glaukona, a matki Platona. [przypis tłumacza]
¹⁰⁷⁸mniej więcej równocześnie z zaćmieniem słońca — w dniu  września  p.n.e. [przypis edytorski]
¹⁰⁷⁹Larysa a.Laryssa— staroż. miasto w środkowe Grec i, na Nizinie Tesalskie ; ob. Larisa. [przypis edytorski]
¹⁰⁸⁰Samĳczycy (…) tak wyszli — dopiero po u arzmieniu Samos można uznać Ateny za zupełnie zwyciężone.

[przypis tłumacza]
¹⁰⁸¹oddał miasto (…) dawniejszym jego mieszkańcom — w  r. Samĳczycy zabili około  ze szlachty, posia-

daczy ma ątków ziemskich, a  wypęǳili, zabrawszy ich dobra. Ci z arystokratów, co zostali i po zwycięstwie
Lizandra nad A gospotamo zaczęli podnosić głowy, padli pod nożami ludu. Teraz Lizander wraca wygnańcom
ich dawne posiadłości. [przypis tłumacza]

¹⁰⁸²ustanowiwszy rządy ǳiesięciu — oligarchie z ǳiesięciu organizu e Lizander wszęǳie i zostawia załogę
z harmostą. W Atenach było , ale w Pireusie . [przypis tłumacza]

¹⁰⁸³z końcem lata — wrzesień  r. [przypis tłumacza]
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gle zwlekali¹⁰⁸⁴, a tymczasem obsaǳili Radę i urzędy według własnego wiǳimisię¹⁰⁸⁵.
Naprzód po mali tych, o których powszechnie wieǳiano, że za czasów demokrac i żyli
z donosicielstwa i byli ciężarem dla wielu porządnych luǳi¹⁰⁸⁶; tych oskarżali o sprawy
gardłowe, a Rada z ochotą ich skazywała na śmierć¹⁰⁸⁷, podczas gdy wszyscy inni, którzy
nie poczuwali się do żadne wspólnoty z nimi, wcale na to nie sarkali¹⁰⁸⁸. A kiedy zaczęli
naraǳać się nad tym, akby to można postępować z państwem wedle swego wiǳimisię,
wtedy przede wszystkim posłali do Lacedemonu A schinesa i Arystotelesa¹⁰⁸⁹ i namówili
Lizandra, by wpływem swym pomógł im do uzyskania stamtąd załogi aż do czasu, kiedy
usunąwszy z drogi złych obywateli, ustanowią konstytuc ę. Żywić załogę obiecywali sami.
Ten, na skutek ich namowy¹⁰⁹⁰, wpływem swym pomógł do tego, że wysłano im zało-
gę z harmostą Kallibiosem. Kiedy ci dostali załogę, Kallibiosowi dogaǳali na wszelakie
sposoby, aby pochwalał wszelkie ich kroki. Ten dawał im pomoc z załogi, a oni więzili
teraz, kogo chcieli, nie tylko podłych i nic wartych, ale uż takich, o których myśleli, że
na mnie będą znosili spychanie siebie na drugi plan, a na więce znaleźliby ochotnych
pomocników, w razie gdyby usiłowali stawić w czymś opór.

Z początku był Kritias ednego zdania z Teramenesem, i byli przy aciółmi¹⁰⁹¹. Gdy
Kritias sam był pochopny do częstych wyroków śmierci, także i z tego powodu, że lud
skazał go dawnie na wygnanie¹⁰⁹², stawał mu na zawaǳie Teramenes, tłumacząc, że nie
goǳi się skazywać na śmierć, eśli lud szanu e kogoś, co nic złego nie wyrząǳił luǳiom
wytwornym i szlachetnym¹⁰⁹³: „Bo i a, i ty nie edno uż powieǳieliśmy dla przypodoba-

¹⁰⁸⁴ze spisywaniem praw i przedstawieniem ich ciągle zwlekali — bo nie chcieli, by się skończyła ich właǳa
prawodawcza, administracy na i sądownicza. [przypis tłumacza]

¹⁰⁸⁵obsaǳili Radę i urzędy według własnego wiǳimisię — archontem był Pitodoros, który należał do Rady
Czterystu, a teraz był posłusznym narzęǳiem w rękach „trzyǳiestu”. Ateńczycy liczą lata według archonta
(archon eponymos), ale r. / nazywali anarchią. Do Rady należeli prawie wszyscy byli członkowie Czterystu.
[przypis tłumacza]

¹⁰⁸⁶za czasów demokracji żyli z donosicielstwa i byli ciężarem dla wielu porządnych luǳi — tzw. sykofanci.
Oskarżali zwłaszcza należących do Rady Czterystu lub ich sympatyków („porządni luǳie”, dosłownie „piękni
i dobrzy”, czyli arystokraci). Nie eden ednak wróg demokrac i, który się im porządnie opłacił, był niezaczepiany.
Ale i „trzyǳiestka” nie zaczepiała tych sykofantów, którzy zrobili ma ątek na donosicielstwie i mogli sobie
pozwolić na arystokratyczne przekonania. [przypis tłumacza]

¹⁰⁸⁷Rada z ochotą ich skazywała na śmierć — z zawieszeniem demokrac i sądy ludowe (heliaja) nie funkc onu ą.
Sądownictwo kryminalne ma Rada pod przewodnictwem „trzyǳiestki”, która terroryzu e głosu ących, gdyż
głosowanie est awne, nie ta ne ak w demokrac i. [przypis tłumacza]

¹⁰⁸⁸sarkać — wyrażać głośno niezadowolenie z czegoś, narzekać. [przypis edytorski]
¹⁰⁸⁹posłali do Lacedemonu Ajschinesa i Arystotelesa — dwóch spomięǳy siebie; Arystoteles posłował raz od

Lizandra do eforów (zob. wcześnie ). [przypis tłumacza]
¹⁰⁹⁰Ten, na skutek ich namowy — Lizander, zwycięski wóǳ i wpływowy polityk, chciał wielkości Sparty, ale

nie ako wykonawca woli swego rządu, lecz ako mąż pożerany ambic ą rząǳenia całą Grec ą za pośrednic-
twem Sparty. Wszyscy harmostowie byli ego kreaturami [daw.: protegowanymi, osobami zawǳięcza ącymi
mu stanowisko]. Oligarchiczne rządy i oligarchiczne (ta ne) towarzystwa były posłusznymi narzęǳiami w ego
ręku. Chętnie popierał nawet ich wybryki i okrucieństwa, gdyż im byli gorsi, tym więce byli zależni od Sparty
(Lizandra), tym wiernie si e , a i mnie samoǳielni. Oligarchowie nie myśleli poważnie o rządach; choǳiło
im o pełne wyzyskanie właǳy i o zemstę nad ludem. Lizander, zna ąc niesumienność i krańcowość Kritiasa,
chętnie spełnił prośbę „trzyǳiestki”. Wolał mieć w Atenach zależnych od siebie okrutników aniżeli arysto-
krac ę wedle wyobrażeń spartańskich, np. króla Pauzaniasza, swego przeciwnika w polityce. O takie drobiazgi
ak honor i sumienie nie dbał wcale. Polityka Lizandra niebawem zbankrutowała. Prócz Pauzaniasza i eforo-
wie późnie si, ako też Spartanie podobni do Kallikratidasa (zob. ust. II) ǳiałali przeciw niemu, gdyż honor
i cześć Sparty były im drogie. Następca Agisa, Agesilaos, mimo że poǳielał polityczne zapatrywania Lizandra,
ignorował ego rady i prośby, by mu dać do zrozumienia, kto est królem, a kto nie. Intrygi nie pomogły mu
zachować wymarzonego stanowiska, rząǳiła Sparta, nie Lizander. [przypis tłumacza]

¹⁰⁹¹był Kritias jednego zdania z Teramenesem, i byli przyjaciółmi — w Raǳie Czterystu byli oba barǳo umiar-
kowani i często ǳiałali w porozumieniu. [przypis tłumacza]

¹⁰⁹²lud skazał go dawniej na wygnanie — po upadku Czterystu początkowo skazano Antyfona i takich, którzy
dopuścili się zdrady, późnie ednak prześladowano członków Czterystu i ich stronników; były nawet wyroki
śmierci, wydane przez Zgromaǳenie Ludowe bez sądu. Ci, co nie mogli zapłacić ogromnych grzywien, wpisani
na listę dłużników państwowych stracili prawa obywatelskie (atimia). Część praw utracili też rycerze i hoplici,
stronnicy Czterystu. Za sprawą demagoga Kleofona skazano w  r. na wygnanie Kritiasa, na niesłusznie
w świecie, gdyż w porę porzucił Czterystu i w swych występach przeciw nim okazywał wielką gorliwość. [przypis
tłumacza]

¹⁰⁹³luǳiom wytwornym i szlachetnym — dosłownie: luǳiom pięknym i dobrym. Wyrazami „piękny i dobry”,
kalos k’agathos, wyraża się grecki ideał przyzwoitego człowieka; est to grecki gentleman. Gentlemanem est
„naturalnie” tylko arystokrata. [przypis tłumacza]
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nia się obywatelom¹⁰⁹⁴”. Na to tamten — bo był eszcze w zażyłych stosunkach z Terame-
nesem — upiera ąc się przy swoim, podnosił, że dążącym do zdobycia właǳy nie wolno
nie usuwać takich, co na skutecznie mogliby stawiać przeszkody. „Jeśli zaś myślisz, że
mnie trzeba troszczyć się o tę właǳę niż o tyranię, bo nas est trzyǳiestu, a nie eden,
toś barǳo naiwny”. A kiedy wielu ginęło niesprawiedliwą śmiercią i widoczne było, że
luǳie gromaǳą się i ǳiwu ą, co to bęǳie z państwem¹⁰⁹⁵, znowu mówił Teramenes, że
nie bęǳie można utrzymać oligarchii, o ile się nie przybierze odpowiednich wspólników
do prowaǳenia spraw państwowych.

Otóż wtedy Kritias i reszta z trzyǳiestu, uż w strachu, zwłaszcza o to, by się oby-
watele nie skupili około Teramenesa¹⁰⁹⁶, wybiera ą trzy tysiące takich, co uż ma ą mieć
uǳiał w prowaǳeniu spraw państwowych¹⁰⁹⁷. A Teramenes znowu na to mówił, że nie-
dorzeczne się to wyda e, przyna mnie emu; po pierwsze to, że chcąc dopuścić do uǳiału
w rządach na lepszych z obywateli, wybrali trzy tysiące, akby ta liczba z akie ś koniecz-
ności przedstawiała wytwornych i dobrych i akby było niemożliwe znaleźć porządnych
poza nimi, a mięǳy nimi złych¹⁰⁹⁸. „A po drugie, wiǳę, że dążymy do dwóch celów
na zupełnie z sobą sprzecznych: chcemy doprowaǳić do panowania siły i do tego, by
panu ący byli siłą słabsi od opanowanych”.

Tak to on mówił. Ci zaś, urząǳiwszy przegląd owych trzech tysięcy na rynku, a in-
nych obywateli spoza listy gǳie inǳie , wezwali swoich pod broń, a podczas gdy tamci¹⁰⁹⁹
odeszli, posłali żołnierzy z załogi i tych z obywateli, co byli edne z nimi myśli, i odebrali
broń wszystkim, prócz owych trzech tysięcy¹¹⁰⁰; zniósłszy ten oręż na akropolis¹¹⁰¹, zło-
żyli go w świątyni. Kiedy się to stało, w przekonaniu, że uż im wszystko wolno, co by im
się tylko żywnie podobało, zabili wielu z nienawiści, a wielu dla ma ątku. Postanowili,
celem zyskania pienięǳy na żołd dla załogi, także i meto ków¹¹⁰² u ąć, po ednemu na
każdego, ich samych zabić, a ma ątek skonfiskować. Kazali też i Teramenesowi wziąć,
kogo zechce, ale on odpowieǳiał: „Nie wyda e mi się chlubne mówić o sobie, że się est
na lepszym¹¹⁰³, a postępować gorze niż sykofanci. Oni bowiem tym, od których brali

¹⁰⁹⁴niejedno już powieǳieliśmy dla przypodobania się obywatelom — tzn. ludowi. Tak na przykład wnet po
upadku Czterystu postawił Kritias w porozumieniu z Teramenesem wniosek skasowania banic i Alkibiadesa
i towarzyszy z nim skazanych. On postawił wniosek, by zdraǳieckiego Frynichosa, ednego z głównych przed-
stawicieli Czterystu, który padł z ręki żołdaka eszcze przed skasowaniem Rady Czterystu, po śmierci oddać
pod sąd. Uznano go winnym, ma ątek skonfiskowano, dom zburzono, trupa wykopano i wyrzucono za granicę
(zdra cy nie chowa się w ziemi o czyste ). Wyrok przeciw niemu wyryto na słupie, a morderców ego uznano
za dobroczyńców ludu. [przypis tłumacza]

¹⁰⁹⁵luǳie gromaǳą się i ǳiwują, co to bęǳie z państwem— początkowo nie tylko do partii należący arystokraci,
ale w ogóle rycerze i obywatele średnich warstw byli zadowoleni z rządów „trzyǳiestu”. Ale ostatnie gwałty
i bezprawia zraziły i przeraziły wszystkich. [przypis tłumacza]

¹⁰⁹⁶w strachu, zwłaszcza o to, by się obywatele nie skupili około Teramenesa — pamiętali, iż upadek Czterystu
zaczął się od tego, że Teramenes krytykował ich postępowanie i stanął na czele niezadowolonych. Teramenes
dwa razy obalił demokrac ę, w  i  r., raz oligarchię we wrześniu . [przypis tłumacza]

¹⁰⁹⁷trzy tysiące takich, co już mają mieć uǳiał w prowaǳeniu spraw państwowych — za czasów Rady Cztery-
stu miało być takich . Odpowiednio do zmnie szenia się ludności skutkiem wo ny, zmnie szono liczbę
pełnouprawnionych obywateli. [przypis tłumacza]

¹⁰⁹⁸wybrali trzy tysiące, jakby ta liczba z jakiejś konieczności przedstawiała wytwornych i dobrych… — Teramenes,
w przeciwieństwie do towarzyszy, miał swó ideał polityczny, o którym mówi niże . Prawa obywatelskie pra-
gnął uzależnić od pewnych warunków, a ilu Ateńczyków odpowie tym warunkom, nie można z góry obliczyć.
O przy ęciu do równouprawnionych nie rozstrzyga, czy liczba ich est uż wyczerpana, czy nie, lecz to, czy dany
człowiek potrafi się własnym kosztem uzbroić do służby przy ciężkozbro ne piechocie lub w eźǳie. [przypis
tłumacza]

¹⁰⁹⁹tamci — niezapisani do listy owych trzech tysięcy. [przypis tłumacza]
¹¹⁰⁰…i odebrali broń wszystkim, prócz owych trzech tysięcy — podczas gdy niezapisani do katalogu odeszli, zapi-

sani zostali pod bronią, by w razie niepoko u ewentualny opór stłumić siłą. Spartańscy żołnierze i „sympatycy”
„trzyǳiestki” spoza owych  rozbili obywateli. Taką odpowiedź da e „trzyǳiestka” na uwagę Teramenesa,
że słabsi () nie mogą gwałcić woli silnie szych (ogółu Ateńczyków). [przypis tłumacza]

¹¹⁰¹akropolis (gr.) — akropol; w staroż. Grec i warownia zna du ąca się na wysokim wzgórzu, obe mu ąca część
lub całość miasta. Akropol w Atenach oprócz tego, że pełnił funkc ę obronną, służył celom kultowym; zna dował
się tam także skarbiec państwowy. [przypis edytorski]

¹¹⁰²metojkowie (współmieszkańcy) — obcy, mieszka ący w Atenach; bez praw politycznych, ale obowiązani
do pewnych ciężarów, nawet służby wo skowe , za mowali się głównie handlem i przemysłem i dochoǳili do
wielkich bogactw. Meto kiem był mówca Liz asz, któremu poszczęściło się uciec z Aten uż z rąk siepaczy
„trzyǳiestki”, ale brat ego został zabity. [przypis tłumacza]

¹¹⁰³mówić o sobie, że się jest najlepszym — rządy trzyǳiestu tyranów są oznaką arystokratycznego ustro u pań-
stwa. Arystokracja znaczy po grecku: „panowanie na lepszych”. [przypis tłumacza]
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pieniąǳe, pozwalali żyć, my zaś bęǳiemy zabĳali niewinnych, aby zabierać pieniąǳe?
Czyż nie est to pod każdym względem gorsze od ich postępowania?”¹¹⁰⁴

Ci więc, rozumie ąc, że stanowi dla nich przeszkodę w wykonywaniu tego, co by się
im podobało, kopią pod nim dołki i z osobna oczernia ą go przed członkami Rady, każdy
przed innym, że zniesławia istnie ący ustró państwowy. I zapowieǳiawszy młoǳieniasz-
kom, którzy im się wydawali na zuchwalsi, by się awili ze sztyletami pod pachą, zwołali
Radę¹¹⁰⁵. Skoro nadszedł Teramenes, powstał Kritias i przemówił w następu ący sposób:
„Wysoka Rado! Jeśli ktoś z was sąǳi, że umiera więce luǳi, niżby tego okoliczności
wymagały, niech zważy, iż ǳie e się to wszęǳie tam, gǳie zmienia się forma rządu.
Z konieczności musi tu być na więce wrogów zmieniania formy rządu w oligarchię, gdyż
miasto to est na ludnie sze w Hellaǳie¹¹⁰⁶, a lud przez na dłuższy czas wychowywał się
w wolności. A my, w rozumieniu, że dla takich ak my i wy demokrac a est uciążliwą
formą rządu, a dale w rozumieniu, że Lacedemończykom, którzy nas wybawili, nigdy lud
nie mógłby zostać przy acielem, natomiast na lepsi zawsze by im dochowywali wierności,
wprowaǳamy dlatego w porozumieniu z Lacedemończykami taką formę rządu. I eże-
li zauważymy, że ktoś est przeciwny oligarchii, staramy się go wedle sił naszych usunąć
z drogi. Zaś w znacznie większe mierze uważamy za sprawiedliwe, że eśli ktoś spomięǳy
nas samych podkopu e ustanowione w kra u stosunki, to taki powinien ponieść karę.

Teraz więc wiǳimy, że ten oto tu obecny Teramenes wedle sił swoich pracu e na
zgubę naszą i waszą. Że to prawda, na to, eśli się zastanowimy, zna ǳiecie dowód w tym,
iż nikt więce od tego oto tu obecnego Teramenesa nie gani istnie ących stosunków ani
nie sprzeciwia się, eśli chcemy usunąć z drogi któregoś z demagogów. Otóż gdyby od
początku był takiego zapatrywania, byłby nieprzy acielem, to prawda, wszelako za podłego
nie można by go było ze słusznością uważać. Tymczasem on sam zapoczątkował so usz
i przy aźń z Lacedemończykami¹¹⁰⁷, on sam obalenie demokrac i, on na więce zachęcał
was do wymierzania kary tym, których tu z początku wprowaǳano ako oskarżonych,
a teraz, kiedy i wy, i my staliśmy się awnymi wrogami ludu, uż mu się to, co się ǳie e,
nie podoba, znowu chce stanąć na bezpiecznym mie scu, a nas zostawić, byśmy pokutowali
za to, co się stało. Toteż wypada, by nie tylko ako wróg edynie ponosił karę, ale i ako
zdra ca, zdra ca nas i was. Wszakże o tyle zdrada est strasznie sza od wo ny, o ile trudnie
est ustrzec się przed czymś nieznanym niż przed znanym, i o tyle nienawistnie sza, że est
możliwe, by luǳie z wrogami zawierali układy i znowu stawali się wiernymi przy aciółmi,
ale kogo na zdraǳie przyłapią, to z tym nikt nigdy ani układów nie zawiera, ani nie ufa
mu na przyszłość.

Abyście zaś wieǳieli, że to nic nowego w tym, co on teraz czyni, lecz że z natury est
zdra cą, przypomnę wam ego dotychczasowe postępki. Otóż on, zażywa ąc powagi u lu-
du, tak ak o ciec ego Hagnon¹¹⁰⁸, był na pochopnie szy do zmiany demokrac i w rządy
czterystu¹¹⁰⁹ i był pierwszym mięǳy nimi. Ale skoro zauważył, że rośnie opór przeciw
oligarchii, pierwszy stanął na czele ludu przeciwko nim¹¹¹⁰. Stąd to bez wątpienia otrzy-

¹¹⁰⁴Nie wydaje mi się chlubne (…) Czyż nie jest to pod każdym względem gorsze od ich postępowania? — oligar-
chowie sami teraz posługu ą się sykofantami, którzy sta ą się znowu plagą w Atenach. [przypis tłumacza]

¹¹⁰⁵zwołali Radę — trzyǳiestu tyranów zwołu e Radę i przewodniczy, podobnie ak dawnie prytanowie, eśli
była zwołana cała Rada. Rada ma teraz właǳę sądowniczą. [przypis tłumacza]

¹¹⁰⁶miasto to jest najludniejsze w Hellaǳie — obok Syrakuz na Sycylii. [przypis tłumacza]
¹¹⁰⁷sam zapoczątkował sojusz i przyjaźń z Lacedemończykami — por. ustęp . [przypis tłumacza]
¹¹⁰⁸Hagnon ze Steirii — brał uǳiał w układach z Lacedemończykami w  r. Siedemnastu ateńskich peł-

nomocnych posłów, mięǳy innymi Hagnon, Nikiasz, Lamachos, Laches, Demostenes, prowaǳiło w Sparcie
układy, zakończone  Elafebolionu ( kwietnia)  r. poko em. Drugim dowodem szacunku ludu dla niego
est wybór na probulosa. Mianowicie po klęsce sycylĳskie postanowiono w  r. oddać kierownictwo państwa
w ręce luǳi do rzałych, doświadczonych i roztropnych. W tym celu wybrano  probulów (po ednym z li);
ci ob ęli funkc e prytanów (którzy nadal istnie ą), przygotowawcze dla narad, kierownicze i administracy ne,
zwłaszcza w zakresie budowania floty. Rada była losowana, ulegała prądom i hasłom dnia, wpływom radyka-
łów, nie miała autorytetu ni energii. Ale energii nie mieli i probulowie, starcy, ak Hagnon lub poeta Sofokles.
[przypis tłumacza]

¹¹⁰⁹najpochopniejszy do zmiany demokracji w rządy czterystu — ǳiałał barǳo gorliwie ako przywódca umiar-
kowanych oligarchów. [przypis tłumacza]

¹¹¹⁰skoro zauważył, że rośnie opór przeciw oligarchii, pierwszy stanął na czele ludu przeciwko nim — Teramenes,
ma ąc uspokoić hoplitów buntu ących się przeciw Czterystu, przyznał żołnierzom po upomnieniu, że ma ą rac ę,
i ǳiałał przeciw Raǳie, w które żywioły radykalne wzięły górę. Gdy flota spartańska za ęła Eubeę, oburzeni
na Radę obywatele zebrali się na zgromaǳenie i uchwalili skasować Radę Czterystu. Za wpływem Teramenesa
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mał przezwisko: koturn¹¹¹¹. Nie, Teramenesie, człowiek, co wart żyć, powinien umieć nie
doprowaǳać towarzyszy do kłopotów i nie przerzucać się zaraz na drugą stronę, skoro
tylko coś stanie na przeszkoǳie, ale akby na okręcie pracować z mozołem, aż okręt pod
wiatr pomyślny podprowaǳą. Bo w przeciwnym razie akżeby kiedyś do celu przybyli,
gdyby za lada przeszkodą natychmiast płynęli w kierunku przeciwnym? I niewątpliwie
wszystkie przewroty w formie rządów przynoszą ze sobą śmierć, więc ty, ǳięki swe ła-
twości przerzucania się z edne strony na drugą, wobec barǳo wielu ponosisz, wspólnie
z innymi, winę za to, że zginęli z woli ludu przy przemianie oligarchii¹¹¹², i wobec barǳo
wielu, że zginęli przy przemianie demokrac i z woli lepszych¹¹¹³. On ci to est tym, co,
otrzymawszy od woǳów rozkaz ratowania z morza ateńskich rozbitków z bitwy u wyspy
Lesbos, sam nie ratował, a przecież woǳów o to skarżył i skargą swą ich zabił, ażeby
sam ocalał¹¹¹⁴. Zaiste, eśli ktoś tak widocznie zawsze o swo ą dba korzyść wyłącznie, bez
oglądania się na honor i przy aciół, to akżeby takiego kiedykolwiek należało oszczęǳać?
Jakżeby nie należało się przed nim ustrzec, zna ąc te ego przerzucania się, by i nam tego
samego nie potrafił urząǳić?

My więc oskarżamy go tu o zdraǳieckie knowania przeciwko nam i wam. A że słusz-
nie postępu emy, niech wam starczy za dowód następu ące rozumowanie. Za na lepszą
mianowicie formę rządu uchoǳi bez wątpienia konstytuc a Lacedemończyków. Jeśliby
tam któryś z eforów zamiast słuchać większości usiłował ganić właǳę i stawiać opór za-
rząǳeniom¹¹¹⁵, czyż nie uznaliby go — ak myślicie? — i sami eforowie, i w ogóle całe
państwo za godnego na wyższe kary? Więc i wy, eśli zechcecie mieć rozum, nie e-
go, lecz siebie samych szczęǳić bęǳiecie, rozumie ąc, że gdyby on uszedł cało, dodałby
tym otuchy wielu takim, co żywią wprost przeciwne przekonania ak my, a zguba ego
podetnie naǳie e wszystkich, i tych, co w mieście, i tych, co za granicą.

To powieǳiawszy, usiadł. Teramenes zaś powstał i przemówił: „Ale a, panowie, za-
cznę od tego, co on na końcu przeciwko mnie powieǳiał. Powiada mianowicie, że a
woǳów zabiłem swoim oskarżeniem. A a nie rozpocząłem przecież przeciwko nim wy-
stępować, lecz oni mówili, że mimo rozkazu z ich strony nie ratowałem¹¹¹⁶ nieszczęśników
z bitwy morskie pod Lesbos. Ja swo ą obroną, że skutkiem burzy nie można było nawet
puścić się na morze, a tym mnie ratować tych luǳi, znalazłem u państwa wiarę, a kie-
dy mo e usprawiedliwianie się wydało się państwu uzasadnione, wyglądało na to, akby
się woǳowie sami oskarżyli. Albowiem mimo że możliwym było, wedle ich twierǳenia,
ocalić tych luǳi, poniechali ich i dali im zginąć, odpływa ąc precz z flotą¹¹¹⁷. Jednakowoż
nie ǳiwię się, że się Kritias myli: bo kiedy się to ǳiało, właśnie wtedy go tu nie było, ale

oddali rządy w ręce pięciu tysięcy, do których należeli wszyscy mogący się własnym kosztem uzbroić. Pod
kierownictwem Teramenesa łatwo doszło do porozumienia z flotą, która przewrotu nie uznała. Teramenes ako
strateg oskarżył Antyfona, zacnego starca, ale radykalnego oligarchę, o zdradę i stał się przyczyną ego śmierci.
Wkrótce potem przywrócono pełną demokrac ę. [przypis tłumacza]

¹¹¹¹koturn — but z wysokimi cholewami, późnie (od A schylosa) z wysokimi podeszwami, noszony przez
aktorów tragicznych na scenie. But ten można wǳiewać zarówno na lewą, ak i na prawą nogę; więc przezwisko
koturn znaczy tyle co polskie „kurek na kościele” [osoba o zmiennych poglądach, głosząca na dogodnie sze
w dane sytuac i]. [przypis tłumacza]

¹¹¹²przy przemianie oligarchii — mowa o upadku Rady Czterystu. [przypis tłumacza]
¹¹¹³przy przemianie demokracji z woli lepszych — np. strategowie i taksiarchowie (pułkownicy) ateńscy, którzy

sprzeciwiali się przy ęciu haniebnego poko u ze Spartą i wprowaǳeniu rządów „trzyǳiestu”. Oskarżeni, zginęli
z wyroku nowego rządu w tym czasie, kiedy tępił sykofantów. Ksenofont ten fakt pominął. [przypis tłumacza]

¹¹¹⁴sam nie ratował, a przecież woǳów o to skarżył i skargą swą ich zabił, ażeby sam ocalał — moralnie na barǳie
druzgocący zarzut (zob. ustępy  i , koniec), choć politycznie biorąc, oligarchowie wǳięczni powinni być za
to, że Teramenes tym postępkiem utorował drogę zwycięstwu Sparty i oligarchii. [przypis tłumacza]

¹¹¹⁵Jeśliby tam któryś z eforów zamiast słuchać większości usiłował ganić właǳę i stawiać opór zarząǳeniom —
porównanie trafne nie est. Sparta imponu e dlatego, że wszyscy, nawet królowie, podporządkowu ą się prawu.
Trzyǳiestu tyranów zaś dopuszcza się edynie gwałtów, co nie est dopuszczalne w żadne konstytuc i. [przypis
tłumacza]

¹¹¹⁶lecz oni mówili, że mimo rozkazu z ich strony nie ratowałem — ale tylko prywatnie i nie w formie oskarżenia.
Prawda, że z tego wynikła alternatywa: albo winien est Teramenes, albo woǳowie, i Teramenes we własne
obronie wystąpił z oskarżeniem swych woǳów, ale ego przedstawienie sprawy nie est całkiem ścisłe (zob. ust.
). [przypis tłumacza]

¹¹¹⁷dali im zginąć, odpływając precz z flotą — z mie sca bitwy. Rozkaz dali dopiero potem, kiedy wykonanie
ego było niemożliwe. Tak rzekomo bronił się Teramenes. [przypis tłumacza]
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w Tesalii razem z Prometeuszem przygotowywał grunt pod demokrac ę i penestów¹¹¹⁸
zbroił przeciwko ich panom. Broń boże, by się tu stało coś z tego, co on tam gotował.
Przecież zgaǳam się z nim przyna mnie w tym, że eśli ktoś chce kres położyć wasze
właǳy, a doda e sił tym, co na was goǳą, to taki zasługu e na na wyższą karę. Wszakże
kto est tym, co to robi, sami, ak myślę, na lepie poznać możecie, eżeli zastanowicie się
nad tym, co się uczyniło i co teraz każdy z nas czyni.

Nieprawdaż, że do czasu ustanowienia was członkami Rady, obsaǳenia urzędów
i oskarżenia sykofantów, powszechnie ako takich uznanych, wszyscy byliśmy tego sa-
mego zdania? Kiedy ednak ci zaczęli brać luǳi cnotliwych, wtedy i a zacząłem mieć
odmienne zdanie niż oni. Wieǳiałem bowiem, że wobec skazania Leona z Salaminy¹¹¹⁹,
który i był tęgim¹¹²⁰ człowiekiem, i wydawał się taki, i nic a nic nie zawinił, podobni emu
będą się obawiali, i z obawy będą przeciwnikami te formy rządu. Rozumiałem także, że
wobec aresztowania Nikerata¹¹²¹, Nikiaszowego syna — choć to był bogacz i nigdy nic
nie zrobił dla przypodobania się ludowi, ani on sam, ani o ciec ego¹¹²² — wszyscy emu
podobni staną się dla nas nieżyczliwi.

Ale i wtedy zaiste, gdy ginął z naszego wyroku Antyfon, który podczas wo ny wy-
stawił dwie chyże triery¹¹²³, wieǳiałem, że i ci, co okazali swó gorliwy patriotyzm, będą
się do nas odnosili pode rzliwie. Sprzeciwiłem się także i wtedy, gdy mówili, że każdy
musi wybrać sobie ednego z meto ków: asne bowiem było, że po ich śmierci i meto -
kowie wszyscy wrogami będą dla tego rządu. Sprzeciwiłem się i wtedy, kiedy odbierano
broń ludowi, uważa ąc, że nie powinno się osłabiać miasta. Miarkowałem¹¹²⁴ bowiem, że
i Lacedemończycy nie chcieli nas ocalić w zamiarze doprowaǳenia nas do tak skromne
liczby, byśmy im w niczym pomagać nie mogli. Mogli bowiem, gdyby im tego było po-
trzeba, ni ednego nawet nie zostawić, krótki eszcze czas przycisnąwszy głodem. I branie
straży na żołd nie podobało mi się, kiedy można było spomięǳy samych obywateli tyluż
sobie przybrać, do czasu, aż my, rząǳący, moglibyśmy rząǳonymi kierować bez trud-
ności. A kiedy wiǳiałem, że w mieście wielu est nieżyczliwych dla nasze właǳy i wielu
iǳie na wygnanie, znowu nie wydawało mi się wskazane skazywać na wygnanie ani
Trazybula, ani Anytosa¹¹²⁵, ani Alkibiadesa¹¹²⁶. Wieǳiałem bowiem, że tym sposobem
wzmocni się stanowisko przeciwników, eżeli do tłumu dołączą się zdolni przewodnicy,
a tym, co pragną przewoǳić, ukażą się liczni sprzymierzeńcy. Czy ten, kto otwarcie da e
takie przestrogi, zasługu e na miano życzliwego przy aciela czy zdra cy? Nie, Kritiasie,

¹¹¹⁸penestowie — chłopi tesalscy, stanowiskiem [położeniem] swym przypomina ący helotów spartańskich.
Teramenes, ironicznie usprawiedliwia ąc brak wiadomości co do te sprawy Kritiasa, piętnu e „stałość przekonań
arystokratycznych” arystokraty, planu ącego rzeź panów. [przypis tłumacza]

¹¹¹⁹Leon z Salaminy— przeciwnik Czterystu, były strateg z r. / i /, ma ętny i poważany. Za trzyǳiestu
tyranów przeniósł się na mieszkanie do Salaminy. Ci wezwali do siebie kilku obywateli, mięǳy nimi Sokratesa,
i kazali sprowaǳić Leona z Salaminy do Aten, na śmierć. Podobne rozkazy wydawali często, ma ąc na celu nie
tylko uśmiercenie bogatego i poważanego demokraty, ale i skompromitowanie wielu obywateli do tego stopnia,
by siłą konieczności bronili istnie ącego rządu przed restytuc ą demokrac i, bo powrót demokrac i groziłby im
sądem i śmiercią. Sokrates odmówił posłuszeństwa owe postrach sie ące właǳy, ale ego towarzysze nie mieli
na tyle odwagi. [przypis tłumacza]

¹¹²⁰tęgi — mocny, ǳielny, dobry w swo e ǳieǳinie. [przypis edytorski]
¹¹²¹Nikerat — szlachetny arystokrata; występu e w Sympozjonie. [przypis tłumacza]
¹¹²²ojciec jego— Nikiasz, o ciec Nikerata, eden z na bogatszych Ateńczyków, znany ze swe ho ności, wpływowy

polityk (pokó Nikiasza  r.) przekonań zachowawczych. Był wielokrotnie strategiem, np. w  r. wyruszył
przeciw Melos (wyspa na wschód od Lakonii) i Tanagrze w Beoc i,  przeciw Koryntowi,  przeciw Kyterze
(wyspa na południe od Lakonii),  na Skione. W  r. razem z Alkibiadesem i Lamachosem ob ął dowóǳtwo
nad wyprawą sycylĳską; po początkowych dużych powoǳeniach pobity i zmuszony do kapitulac i, dostał się do
niewoli i został ścięty w  r. [przypis tłumacza]

¹¹²³Antyfon, który podczas wojny wystawił dwie chyże triery— bliże nieznany, ale musiał być ma ętny. Uzbro enie
i uposażenie triery kosztu e w owych czasach, nie licząc kosztów utrzymania okrętu w porządnym stanie, około
 min [t , ok. , kg srebra; red WL]. [przypis tłumacza]

¹¹²⁴miarkować (daw.) — rozumieć, orientować się, wnioskować. [przypis edytorski]
¹¹²⁵Anytos syn Antemiona — eden z trzech oskarżycieli Sokratesa, zamożny garbarz, polityk obozu demokra-

tycznego. Razem z Trazybulem prowaǳił wo nę przeciw trzyǳiestu tyranom. [przypis tłumacza]
¹¹²⁶skazywać na wygnanie (…) Alkibiadesa — Alkibiades, złożony z dowóǳtwa, przebywał w swych dobrach

w Trac i. Po zwycięstwie Lizandra zamierzał udać się do króla perskiego i pozyskać go wskazaniem buntu
grożącego mu od Cyrusa, wspieranego przez Lizandra, i uż był u Farnabazosa, satrapy Frygii Hellesponckie .
Był on ostatnią naǳie ą demokratów i postrachem dla Sparty. Trzyǳiestka skazała go na banic ę, a Lizander
na rozkaz eforów domagał się od Farnabazosa śmierci Alkibiadesa. Satrapa nie śmiał się sprzeciwić i Alkibiades
zginął z rąk morderców we Frygii. [przypis tłumacza]

 Wybór pism 



ci, którzy stara ą się nie dopuścić do pomnożenia wrogów, i ci, którzy uczą zyskiwać ak
na więce sprzymierzeńców, ci nie wzmaga ą sił nieprzy aciół, lecz racze ci, co niespra-
wiedliwie zabiera ą ma ątki i zabĳa ą takich, którzy w niczym nie zawinili, ci są tymi, co
mnożą przeciwników i zdraǳa ą nie tylko przy aciół, ale i siebie samych, z brudne chęci
zysku¹¹²⁷.

Jeśli zaś inacze nie można poznać, że mówię prawdę, to zastanówcie się w następu-
ący sposób. Czy myślicie, że Trazybul i Anytos i reszta wygnańców woleliby, by tu się
ǳiało tak, ak a mówię, czy tak, ak oni robią? Bo a myślę, że teraz oni są tego zdania,
iż wszystko tu przepełnione ich sprzymierzeńcami. Gdyby zaś główna siła społeczeństwa
odnosiła się do nas z życzliwością, to uważaliby za rzecz niewykonalną nawet stopą do-
tknąć gǳieś pięǳi¹¹²⁸ nasze ziemi. A co się tyczy ego powieǳenia, że a zawsze akoś
potrafię się przerzucać z edne strony na drugą, to pomyślcie i nad tym. Mianowicie
ową formę rządu z Radą Czterystu sam lud przecież także uchwalił, kiedy mu tłuma-
czono, że Lacedemończycy racze do każdego innego rządu będą mieli zaufanie aniżeli
do demokrac i. Ale kiedy oni nic nie folgowali¹¹²⁹, a woǳowie z otoczenia Arystotelesa,
Melantiosa i Arystarcha awnie na grobli¹¹³⁰ obwarowywali zamczysko, by wpuściwszy
tam nieprzy aciół, wziąć pod swe stopy miasto — otóż eśli a, spostrzegłszy to, przeszko-
ǳiłem temu¹¹³¹, to czyż znaczy to zdraǳać przy aciół?

Przezywa mnie koturnem, bo niby staram się być wygodny dla obu stron. A kto żad-
ne stronie się nie podoba, to, na bogów, akże nareszcie i nazwać takiego? Ty przecież
podczas ludowłaǳtwa¹¹³² uchoǳiłeś za na nienawistnie szego wroga ludu, a podczas pa-
nowania na lepszych stałeś się na nienawistnie szym wrogiem na szlachetnie szych. Tym-
czasem a, Kritiasie, zawsze sto ę na stopie wo enne z tymi, którzy są tego przekonania,
że mielibyśmy doskonałą demokrac ę dopiero wtedy, kiedy by i niewolnicy, i tacy, co
z ubóstwa za edną drachmę państwo by sprzedali, mieli uǳiał w rząǳie, i znowu za-
wsze estem przeciwnikiem tych, których zdaniem nie można mieć doskonale oligarchii,
aż państwo pod arzmo tyranii kilku ednostek wtłoczą¹¹³³. Natomiast, że na lepie pro-
waǳić rządy przy pomocy tych, co zdoła ą czy konno, czy z tarczą stawać na pożytek

¹¹²⁷ci, co niesprawiedliwie zabierają majątki (…) zdraǳają nie tylko przyjaciół, ale i siebie samych, z brudnej chęci
zysku — Teramenes ma rac ę. Wybryki oligarchii wykopały e grób w Atenach i w innych miastach Grec i.
[przypis tłumacza]

¹¹²⁸piędź — dawna ednostka długości równa ok.  cm; pierwotnie odległość mięǳy końcem kciuka i małego
palca rozwarte dłoni; tu: na mnie szy nawet skrawek ziemi. [przypis edytorski]

¹¹²⁹kiedy oni nic nie folgowali — ob ąwszy rządy, posłała Rada Czterystu do króla Agisa (do Dekelei) posłów
w sprawie poko u. Agis nie miał zaufania do nowych rządów i spoǳiewał się, że wobec takiego przewrotu
łatwo za mie Ateny. Podstąpił więc pod miasto i sprowaǳił wielkie wo sko ze Sparty, ale nie powiodło mu się.
Drugie więc poselstwo przy ął grzecznie i raǳił wyprawić posłów do Sparty. Oligarchowie wysłali trzech do
Sparty okrętem, ale uż wtedy flota na Samos wystąpiła przeciw nowemu rządowi. Marynarze transportowego
statku, zapaleni demokraci, zawieźli posłów nie do Sparty, lecz do… Argos. Z trzecim poselstwem po echał
sam Antyfon i Frynichos, chcąc zawrzeć pokó pod każdym warunkiem. Równocześnie zaczęto obwarowywać
Eetone ę ([przylądek naprzeciw portu w Pireusie], zob. przypis poniże ). I ci posłowie wrócili z kwitkiem.
[przypis tłumacza]

¹¹³⁰na grobli — grobla usypana w pobliżu Eetionei. [przypis tłumacza]
¹¹³¹…spostrzegłszy to, przeszkoǳiłem temu — Arystoteles i towarzysze zaczęli obwarowywać wąski skalisty pół-

wysep Eetone ę, zamyka ący port tak, że tylko wąski dostęp był od morza otwarty. Tam były ogromne spichrze
państwowe, zbudowane przez Peryklesa. Od strony lądu i morza był ten półwysep obwarowany, oligarchowie
przystąpili do zamknięcia go murem od strony portu (wschodnie ), tak by powstała zamknięta w sobie mała
twierǳa, panu ąca nad portem, ǳięki które mogliby, kogo zechcą, wpuścić do przystani, a aprowizac ę Aten
mieliby w swym ręku (spichrze). Teramenes dorozumiał się, że radykalni oligarchowie za cenę utrzymania się
przy właǳy zrezygnu ą nawet z niepodległości i wpuszczą do portu Spartan. Flota spartańska ruszyła w kierun-
ku Eubei — wyglądało to, akby ą oligarchowie wezwali do Pireusu. Teramenes rozpoczął silnie szą opozyc ę.
Pracu ący nad zbudowaniem muru hoplici zbuntowali się i aresztowali nawet swego stratega, radykalnego oli-
garchę Aleksyklesa. Teramenes, zagrożony przez radykałów, dopatru ących się w tym ego roboty, uniknął
niebezpieczeństwa w ten sposób, że oświadczył, iż iǳie na pomoc koleǳe. Zła ał hoplitów, ale na ich pytanie,
czy w dobrym celu budu e się tę twierǳę i czy nie lepie byłoby ą zburzyć, odrzekł, iż poǳiela ich zdanie,
że zburzyć byłoby lepie . Mur więc zburzono, Aleksyklesa wypuszczono. Chwilowo doszło mięǳy hoplitami
a rządem do zgody. Ale prze azd floty lacedemońskie przez Zatokę Sarońską wzdłuż Salaminy i za ęcie przez
Lacedemończyków Eubei położyły kres rządom Czterystu (zob. str. , uw. ). [przypis tłumacza]

¹¹³²podczas ludowłaǳtwa — demokrac i. [przypis tłumacza]
¹¹³³zawsze stoję na stopie wojennej z tymi, którzy… — umiarkowany polityk przedstawia swe zapatrywania.

[przypis tłumacza]
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państwa, tego zdania byłem dawnie i teraz się nie przerzucam¹¹³⁴. A eżeli możesz, Kri-
tiasie, wymienić, przy akie to a sposobności usiłowałem wydrzeć rządy wytwornym
i dobrym, sta ąc po stronie demokratów, czy tyranów, to mów¹¹³⁵. Albowiem, eśli mi
się wykaże, iż teraz to czynię lub kiedyś przedtem robiłem coś podobnego, zgaǳam się
w takim razie, że zasługu ę na na ostatecznie szy wymiar kary, na śmierć”.

Gdy skończył tymi słowami, z wyraźnych okrzyków przychylności ze strony Rady po-
znał Kritias, iż eśli dopuści do głosowania w Raǳie, u ǳie Teramenes cało. Prze ęty my-
ślą, że nie przeżyłby takiego obrotu sprawy, przystąpił do „trzyǳiestu” i porozmawiawszy
z nimi chwilę, wyszedł i kazał tym, co mieli sztylety, przystąpić do bariery w sposób dla
Rady widoczny. Wróciwszy, rzekł: „Ja, Rado, uważam, że kierownik państwa, eśli est
taki, akim być powinien, wiǳąc, ak się przy aciół wywoǳi w pole, ma obowiązek nie
dopuścić do tego. A więc i a tak zrobię. I trzeba wieǳieć, iż ci, co tu sto ą, oświadcza ą,
że nie zniosą tego, byśmy wolno puścili człowieka podkopu ącego tak otwarcie oligar-
chię. W myśl nowych praw¹¹³⁶ nikogo z liczby owych trzech tysięcy nie można skazywać
na śmierć bez waszego głosowania, co zaś do tych spoza obrębu listy, »trzyǳiestka« est
uprawniona do wydawania wyroków śmierci. Ninie szym tego tu obecnego Teramenesa
wymazu ę z katalogu na mocy ednomyślnego naszego postanowienia. I ego — mówił
dale — my skazu emy na śmierć”.

Usłyszawszy to, Teramenes skoczył do ołtarza¹¹³⁷ i rzekł: „Błagam was, panowie,
o rzecz na słusznie szą w świecie, niech nie bęǳie w mocy Kritiasa wymazywać ni mnie,
ni was, według swego wiǳimisię, ale akie prawo oni spisali odnośnie do tych, których
umieszczono w liście, niech według takiego nad wami i nade mną sąd się odbywa. I co
do tego, na bogów — mówił dale — nie łuǳę się, że mi żadną obroną nie bęǳie ten
ołtarz, ale chcę i tym pokazać, że oni nie tylko wobec luǳi dopuszcza ą się na większe
niesprawiedliwości, ale i na większe bezbożności wobec bogów. Wszakoż wam — mó-
wił dale — moi wytworni i dobrzy luǳie, ǳiwu ę się, że nie chcecie śpieszyć z pomocą
sobie samym; rozumiecie chyba, że mo e imię wcale nie est łatwie sze do wymazania niż
każdego z was¹¹³⁸”.

Tymczasem herold „trzyǳiestu” wezwał „ edenastkę”¹¹³⁹ przeciw Teramenesowi. Gdy
ci weszli z pachołkami pod woǳą Satyrosa, na zuchwalszego z nich¹¹⁴⁰ i na bezczelnie -
szego, przemówił Kritias: „Odda emy w wasze ręce tego tuta Teramenesa, osąǳonego
według prawa. Weźcie go i zaprowadźcie dokąd należy i czyńcie to, co dale czynić wypa-
da”. Kiedy to powieǳiał, zaczął go Satyros odrywać od ołtarza¹¹⁴¹, a pomagali mu odrywać
pachołkowie. A Teramenes, ak to naturalne, bogów i luǳi wzywał na świadków tego,
co się ǳie e. Rada zaś zachowywała się spoko nie, wiǳąc przy barierze podobnych do
Satyrosa¹¹⁴², a plac przed ratuszem pełny zbro ne straży, i nie było im ta ne, że przyszli
ze sztyletami. Odprowaǳili więc przez rynek tego człowieka, obwieszcza ącego wielkim
głosem, aką krzywdę cierpi. Przytacza ą także takie edno ego powieǳenie. Gdy mu
Satyros powieǳiał, że eśli nie zamilknie, to bęǳie źle, spytał: „A eżeli zamilknę, to nie

¹¹³⁴najlepiej prowaǳić rządy przy pomocy tych, co zdołają (…) stawać na pożytek państwa, tego zdania byłem
dawniej i teraz się nie przerzucam — taki program przypomina konstytuc ę Solona z VI wieku i słusznie może
nazywać się powrotem do „praw o ców”. Oligarchowie powoływali się na to, że chcą rządów ak za czasów o ców.
[przypis tłumacza]

¹¹³⁵przy jakiej to ja sposobności usiłowałem wydrzeć rządy wytwornym i dobrym, stając po stronie demokratów…
— za Czterystu broniłem nie demokrac i, lecz niepodległości Aten. [przypis tłumacza]

¹¹³⁶W myśl nowych praw — opracowanych przez dwóch na skra nie szych oligarchów, Kritiasa i Chariklesa.
[przypis tłumacza]

¹¹³⁷skoczył do ołtarza — w lokalu Rady stał ołtarz, przy którym zaprzysięgało się członków Rady. Grzechem
było targnąć się na człowieka, który się schronił pod opiekę ołtarza. [przypis tłumacza]

¹¹³⁸moje imię wcale nie jest łatwiejsze do wymazania niż każdego z was — Teramenes ironizu e w na większym
niebezpieczeństwie i nie traci humoru nawet w obliczu śmierci. [przypis tłumacza]

¹¹³⁹wezwał „jedenastkę” — [ edenastu komisarzy, wylosowanych na Zgromaǳeniu Ludowym, zarząǳa ących
więzieniem i naǳoru ących wykonanie wyroków śmierci]. Tym razem pewnie nie była edenastka wylosowy-
wana, ak za demokrac i, lecz dobrana z na skra nie szych oligarchów. [przypis tłumacza]

¹¹⁴⁰pod woǳą Satyrosa, najzuchwalszego z nich — w  r., więc przed pani miesiącami eszcze, był Satyros
członkiem Rady. [przypis tłumacza]

¹¹⁴¹zaczął go Satyros odrywać od ołtarza — nie wstyǳił się, on, arystokrata, ma ący monopol pobożności,
przyzwoitości i dobrego wychowania, były członek Rady, plamić się niewolniczą czynnością posiepaki [siepacza,
oprawcy]. [przypis tłumacza]

¹¹⁴²podobnych do Satyrosa — równie bezczelnych. [przypis tłumacza]
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bęǳie źle?” A kiedy musząc umierać, napił się szale u¹¹⁴³, miał ostatkiem na dnie pry-
snąć, ak przy zabawie w kottabos¹¹⁴⁴, ze słowami: „To dla pięknego Kritiasa”¹¹⁴⁵. Nie est
to mi nieznane, że takie zdania nie zasługu ą na umyślną wzmiankę, ale uważam za rzecz
godną poǳiwu u tego męża to właśnie, że dusza ego mimo sto ące nad nią śmierci nie
straciła przytomności umysłu i żartobliwe weny.

Tak więc zginął Teramenes. „Trzyǳiestu” zaś, w myśli, akoby mogli uż bez obawy
sprawować tyranię, zakazało nieumieszczonym w katalogu wstępu do miasta¹¹⁴⁶, a z po-
zamie skich okolic uprowaǳali ich do więzienia, chcąc posiąść ich dobra ziemskie lub
oddać e przy aciołom. A kiedy ci uciekli do Pireusu, to i stąd wielu uprowaǳali, i na-
pełnili Megarę i Teby zbiegami¹¹⁴⁷.

.   

(VII ,  i n.)

Podczas gdy to się ǳiało¹¹⁴⁸, Epaminondas¹¹⁴⁹ wyruszył na czele wszystkich Be-
otów¹¹⁵⁰ i Eube czyków¹¹⁵¹ i wielu wo sk tesalskich, bądź to Aleksandra, bądź to ego
przeciwników¹¹⁵².

Foke czycy natomiast nie szli z nim razem, poda ąc, iż umowa ich brzmi, że ma ą
śpieszyć z pomocą, eśliby ktoś szedł na Teby; iść zaś z Tebami przeciw innym nie są
obowiązani, bo o tym nie ma nic w układach. Epaminondas liczył na to, że i w Pe-

¹¹⁴³musząc umierać, napił się szaleju — o ile ustawa nie kazała za pewne przestępstwa strącić do baratronu
(przepaści), uśmiercano skazanego trucizną z rośliny zwane po łacinie cicuta. [przypis tłumacza]

¹¹⁴⁴kottabos — są różne formy zabawy kottabos, uprawiane przez Greków podczas uczt z wielką namiętnością.
Na zwykle szy sposób zabawy był następu ący: na figurce metalowe (naczyniu metalowym) ustawia się słupek
kształtu kandelabra, na którym balansu ą szalki albo płytki. Pozostałą w kieliszku resztą wina należy prysnąć
tak zręcznie, by trafioną szalkę czy płytkę strącić na dół i wywołać ak na głośnie szy dźwięk ze zderzenia się
z ową metalową podstawką. Inny sposób, zda e się tu naśladowany, polega na wylaniu resztki wina z pucharu
w naczynie metalowe (miednicę) tak, by kropli nigǳie obok nie uronić i wywołać dźwięk. Przy tym myśli się
o kochane osobie lub wymawia się e imię, a dźwięk uderza ącego o metal wina est wróżbą uczuć pomyślane
osoby. Trudnie szą sztuką było pryskanymi kroplami obalić kubki pływa ące po woǳie w miednicy z pułapu
zwieszone . Wygrywał, kto na więce takich kubków strącił. [przypis tłumacza]

¹¹⁴⁵ze słowami: „To dla pięknego Kritiasa” — to znaczy: życzę i wróżę pięknemu (słownictwo zakochanych)
Kritiasowi śmierci (na wzór: przepĳam do kogoś kochanego na ego zdrowie). [przypis tłumacza]

¹¹⁴⁶zakazało nieumieszczonym w katalogu wstępu do miasta — wydalili z miasta przeszło  obywateli. [przy-
pis tłumacza]

¹¹⁴⁷napełnili Megarę i Teby zbiegami — Spartanie zakazali przy mowania zbiegów i polecili wydać ich w ręce
„trzyǳiestu”, co Ksenofont pomĳa milczeniem. Miasta greckie rozkaz ten zupełnie zignorowały, a Teby na-
wet wyznaczyły karę ednego talentu, eśli ktoś odmówi pomocy prześladowanym wygnańcom, i popierały ich
zbro enia. [przypis tłumacza]

¹¹⁴⁸Podczas gdy to się ǳiało — rok  przed Chr. Arkadia, sprzymierzona z Tebami, za ęła Elidę i urząǳiła
tam igrzyska olimpĳskie, wnet ednak zawarła pokó z Ele czykami i oddała im świątynię Zeusa. Poko u tego nie
uznały Teby i Epaminondas postanowił wyprawić się na Peloponez. Mantine czycy, mieszkańcy na większego
miasta wschodnie Arkadii, wraz z kilkoma państwami arkady skimi, Arge czycy i Elĳczycy proszą o pomoc
Ateny. Proszono także o poparcie Sparty. [przypis tłumacza]

¹¹⁴⁹Epaminondas (ok. – p.n.e.) — wybitny wo skowy i polityk z Teb, wprowaǳił nowatorskie roz-
wiązania taktyczne, zreformował armię, złamał potęgę militarną Sparty i e dominac ę wśród państw greckich.
[przypis edytorski]

¹¹⁵⁰na czele wszystkich Beotów — Beoc a est związkiem kilkunastu miast, założonym przez Teby w r. /;
prawo bicia monety przysługiwało wyłącznie Tebom aż do  r. Związek ǳieli się na  okręgów, czasem okręg
równa się miastu z okolicą, czasem nawet trzy państwa (miasta) tworzą eden okręg. Każdy okręg da e ednego
„rządcę Beoc i” (bojotarcha) i  radnych do Wspólne Rady Beotów. Prócz tego rząǳą w każdym mieście
 Rady, po  radnych liczące. [przypis tłumacza]

¹¹⁵¹Eubejczyków — Eubea est po Krecie na większą wyspą grecką. Sławnie sze e miasta są Chalkis i Eretria.
Do pierwszego attyckiego Związku Morskiego należało około  państw eube skich. Gdy odpadły od Aten,
Ateny podbiły wyspę i wysłały tam kolonistów (kleruchów) w  r. przed Chr. W  r. podniosły eube skie
miasta bunt i pod wpływem Sparty założyły związek państw eube skich. W r.  i  sprzymierzyła się Eubea
z Beoc ą. [przypis tłumacza]

¹¹⁵²wojsk tesalskich, bądź to Aleksandra, bądź to jego przeciwników — Tebanie prowaǳili wo nę z Aleksandrem,
tyranem miasta Fera w Tesalii. W  r. padł w walce z nim Pelopidas, przy aciel Epaminondasa. Tebanie
pomścili śmierć ego, pobili Aleksandra i uwolnili od ego panowania szereg miast. Cała Tesalia zawarła przy-
mierze z Tebami. Idą więc na wo nę i uwolnione od Aleksandra miasta (przeciwnicy), i wo ska Aleksandra.
[przypis tłumacza]
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loponezie ma ą Tebanie sprzymierzeńców, mianowicie Argos, Mesenię¹¹⁵³ i te państwa
arkady skie, które sprzy a ą Tebom. Były to: Tegea, Megalopolis, Asea i Pallantion¹¹⁵⁴
i te miasta, które ako małe i leżące mięǳy tamtymi, były zmuszone do tego samego.
Otóż Epaminondas ruszył z mie sca szybkim marszem, a kiedy znalazł się w Nemei¹¹⁵⁵,
zatrzymał się tam przez czas dłuższy, w naǳiei, że zaskoczy Ateńczyków w przemarszu.
Rozumował, że to so uszników barǳo podniesie na duchu, a u przeciwników wywo-
ła zwątpienie, czyli krótko mówiąc, każda strata Aten wy ǳie Tebom bezwzględnie na
dobre. Podczas tego wyczekiwania zebrali się wszyscy ednakowo myślący sprzymierzeń-
cy w Mantinei¹¹⁵⁶. Skoro ednak Epaminondas dowieǳiał się, że Ateńczycy odstąpili
od zamiaru maszerowania lądem i przygotowu ą się do przewozu wo sk morzem¹¹⁵⁷, aby
przez Lacedemon przy ść Arkadii z pomocą, wtedy dopiero ruszywszy z Nemei, przybył
do Tegei. Że się mu w dowóǳtwie na te wo nie szczęściło, tego nie powiem, ale pod
względem przewidywania i śmiałości mąż ten, mym zdaniem, niczego nie zaniedbał. Po
pierwsze, uważam za chwalebne u niego to, że stanął obozem w murach Tegei, gǳie miał
stanowisko bezpiecznie sze, niż gdyby był obozował na zewnątrz, poza murami, a wróg
pozostawał w większe nieświadomości co do ego kroków. A także, ponieważ był w mie-
ście, było mu zawsze łatwie postarać się o coś, eśli czego było trzeba. U tamtych zaś,
którzy trzymali wo sko poza murami, można było wiǳieć każdy krok, roztropny lub
błędny. Mimo że górował nad przeciwnikami liczbą¹¹⁵⁸, przecież nigdy nie dał porwać się
do napadu, ilekroć wiǳiał, że teren da e im przewagę.

Wiǳąc, że żadne miasto nie przechoǳi na ego stronę, a czas upływa, uznał, że trze-
ba ǳiałać, w przeciwnym razie zamiast dawnie sze sławy okry e się wielką hańbą. Skoro
więc z wolna zdał sobie sprawę z tego, że przeciwnicy za mu ą pod Mantine ą mocno
obronne stanowiska i wzywa ą do siebie Agesilaosa¹¹⁵⁹ z wszystkimi Lacedemończyka-
mi, i zauważył, że Agesilaos wyprawił się i est uż w Pellenie¹¹⁶⁰, rozkazał wo sku eść
obiad i natychmiast zaczął e prowaǳić na Spartę. I gdyby z zrząǳenia boskiego nie był
przybył do Agesilaosa akiś Kreteńczyk z wieścią o posuwa ącym się naprzód wo sku,
byłby wziął miasto, ogołocone z obrońców, niczym gniazdo z pisklętami. Gdy ednak
Agesilaos, w porę przedtem dowieǳiawszy się o wszystkim, uprzeǳił go w przy ściu do
miasta, Spartanie rozstawili się i strzegli grodu. Było ich barǳo mało, bo i cała konnica
była daleko w Arkadii, i całe wo sko zaciężne, i z batalionów¹¹⁶¹ piechoty — których
ogółem było dwanaście — aż trzy. A skoro Epaminondas dostał się do miasta Spartan,
nie wtargnął tamtędy, gǳie byłoby mu przyszło walczyć na równinie i być narażonym na
pociski z dachów domów¹¹⁶², ani też tędy, gǳie by mimo swe większe liczby nie mo-
gli rozwinąć swe liczebne przewagi nad słabszymi liczbą¹¹⁶³. Za ął to mie sce, z którego
spoǳiewał się mieć przewagę, i szedł do miasta na dół, nie do góry. Następny rozwó
wypadków można przypisać woli boże , a można też powieǳieć, że zrozpaczonym nikt

¹¹⁵³Mesenia — kraina w płd.-zach. Peloponezie, zdobyta w VIII w. przed Chr. przez Spartan, próbowała
trzykrotnie w krwawych wałkach zrzucić arzmo na eźdźców. Szczególnie długa i zawzięta była walka około
twierǳy Itome w trzecim powstaniu. Spartanom przyszli w  r. na pomoc Ateńczycy pod Kimonem. Po
bitwie pod Leuktrami (), więc w r. /, założył Epaminondas miasto Messene naokoło Itome ako akro-
poli (warownego zamku) i przywrócił Meseńczykom wolność. Z tym stanem rzeczy Sparta nie pogoǳiła się
nigdy. [przypis tłumacza]

¹¹⁵⁴Tegea, Megalopolis, Asea i Pallantion — wszystkie w płd.-wsch. kącie Arkadii; Tegea, pierwotnie większa
od Mantinei, zawsze z nią w nieprzy aznych stosunkach; Megalopolis zbudowane w  r. ako stolica Związku
Arkady skiego [Ligi Arkady skie ]. [przypis tłumacza]

¹¹⁵⁵Nemea — [miasto] w płn.-wsch. Peloponezie, mięǳy Kleona a Fliuntem. [przypis tłumacza]
¹¹⁵⁶zebrali się wszyscy jednakowo myślący sprzymierzeńcy w Mantinei — t . Arkady czycy, przeciwko którym

wyprawiał się Epaminondas. [przypis tłumacza]
¹¹⁵⁷dowieǳiał się, że Ateńczycy odstąpili od zamiaru maszerowania lądem i przygotowują się do przewozu wojsk

morzem — wieść ta, ak się późnie okazało, była fałszywa. [przypis tłumacza]
¹¹⁵⁸górował nad przeciwnikami liczbą — miał podobno   piechoty i  azdy, kiedy przeciwnik miał

  piechoty i  azdy. [przypis tłumacza]
¹¹⁵⁹Agesilaos — król Sparty. [przypis tłumacza]
¹¹⁶⁰Pellene — [mie scowość] w Lakonii, na płn.-zach. od Sparty, nad rzeką Eurotasem, na droǳe do Arkadii.

Odróżnić należy inną Pellene w Achai. [przypis tłumacza]
¹¹⁶¹batalion — w oryg.: lochos; całość sił zbro nych Sparty ǳieliła się na  tzw. mor, po cztery lochy każda.

[przypis edytorski]
¹¹⁶²na pociski z dachów domów — miotane przez ǳieci i kobiety. [przypis tłumacza]
¹¹⁶³ani też tędy, gǳie by (…) nie mogli rozwinąć swej liczebnej przewagi… — t . nie zapuszczał się w ciasne ulice

lub place. [przypis tłumacza]
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się nie oprze. Bo kiedy wóǳ Archidamos¹¹⁶⁴ na czele nawet nie stu luǳi, przekroczyw-
szy akąś tam przeszkodę, ruszył pod stromą górę na przeciwników, to wtedy właśnie te
smoki ogniem zie ące, ci pogromcy Lacedemończyków, ma ący pod każdym względem
przewagę, a w dodatku za mu ący nader dogodny teren, nie dotrzymali placu żołnierzom
Archidama, lecz poda ą tył. I pierwsze szeregi Epaminondasa ścielą się trupem. Upo eni
zwycięstwem puścili się w pościg z miasta, zapęǳa ąc się dale , niż to było dopuszczalne.
Teraz znowu ci ścielą się trupem. Albowiem pisane było, ak się zda e, wolą bożą, ak
daleko ma sięgać ich zwycięstwo. Otóż więc Archidamos postawił pomnik zwycięstwa
na tym mie scu, na którym e osiągnął, i tych wrogów, co tam padli, wydał na podstawie
układu¹¹⁶⁵. Epaminondas, rozumie ąc, że Arkady czycy pośpieszą na pomoc Lacedemo-
nowi, nie chciał walczyć z połączonymi siłami ich i wszystkich Lacedemończyków, tym
barǳie , że im się poszczęściło, a on nie miał szczęścia. Wróciwszy do Tegei, ak mógł
na szybcie ¹¹⁶⁶, kazał hoplitom spocząć, a konnicę posłał do Mantinei¹¹⁶⁷, prosząc, by i tu
eszcze okazali wytrzymałość, i poucza ąc, że wszystko bydło Mantine czyków est poza
miastem i wszyscy luǳie także, tym barǳie , że to żniwa. I ci poszli.

A ateńska konnica, ruszywszy z Eleusis¹¹⁶⁸, spożyła obiad na Istmie¹¹⁶⁹ i przemaszero-
wawszy przez Kleona ¹¹⁷⁰, właśnie wtedy przyszła do Mantinei i stanęła kwaterą wewnątrz
murów po domach. Kiedy było widać, że nieprzy aciele nadciąga ą¹¹⁷¹, prosili Mantine -
czycy azdę ateńską o pomoc, eśli to w ich mocy, wskazu ąc na to, że poza murami est
wszystko bydło i robotnicy, a także wielu wolnych, niedorosłych i starców. Ateńczy-
cy, wysłuchawszy tego, rusza ą z miasta z pomocą, choć byli bez rannego posiłku i oni
sami, i konie. I tuta , czyż można odmówić poǳiwu ich ǳielności? Mimo że wiǳieli
znacznie większą liczbę nieprzy aciół i mimo niepowoǳenia, które spotkało azdę pod
Koryntem¹¹⁷², nie dbali o to, ani też nie zważali na to, iż mieli walczyć z Tebańczykami
i Tesalczykami¹¹⁷³, znanymi z posiadania na starsze konnicy, lecz w tym poczuciu, że
byłby to wstyd, gdyby, choć obecni, nie pomogli, na pierwszy widok nieprzy aciół star-
li się z nimi, gorąco pragnąc zachować bez uszczerbku o czystą sławę. ǲięki te walce
uratowali Mantine czycy wszystko, co było poza miastem, ale z Ateńczyków padło dość
ǳielnych mężów¹¹⁷⁴, a est asne, że i oni niemało równych sobie położyli trupem. Nikt
bowiem po obu stronach nie miał tak krótkie broni, żeby nią nie można było dosię-
gnąć wroga. I trupów swoich nie zostawili, a i dość nieprzy acielskich wydali na mocy
układów.

Epaminondas znowu zaczął brać pod rozwagę, że w ciągu kilku dni bęǳie musiał
wrócić, ponieważ czas przeznaczony na wyprawę uż ubiegał¹¹⁷⁵, że eśli pozostawi osa-
motnionych tych, do których przybył ako sprzymierzeniec, przeciwnicy będą ich ob-
legali, że sam rzuci na czarnie szą plamę na swą sławę, albowiem na czele liczne cięż-
kozbro ne piechoty¹¹⁷⁶ doznał w Lacedemonie porażki od małe garstki, doznał porażki
w bitwie konnicy pod Mantine ą, a swo ą wyprawą na Peloponez spowodował połączenie

¹¹⁶⁴Archidamos — syn Agesilaosa. [przypis tłumacza]
¹¹⁶⁵wrogów, co tam padli, wydał na podstawie układu — celem urząǳenia pogrzebu. Świętym obowiązkiem est

pochować poległych. Wedle po ęć greckich ten, który poległych wyda e, est zwycięzcą; kto o wydanie prosi,
zwyciężonym. [przypis tłumacza]

¹¹⁶⁶Wróciwszy do Tegei, jak mógł najszybciej — przeszło  km drogi. [przypis tłumacza]
¹¹⁶⁷konnicę posłał do Mantinei — około  km; tę drogę mieli odbyć, zrobiwszy do Sparty i z powrotem 

km, i to po stoczone walce. [przypis tłumacza]
¹¹⁶⁸Eleusis — nad morzem, na zachód od Aten. [przypis tłumacza]
¹¹⁶⁹Istm — Przesmyk Koryncki, łączący półwysep Peloponez z główną częścią Grec i. [przypis edytorski]
¹¹⁷⁰Kleonaj — [staroż. miasto] na płd.-zachód od Koryntu. [przypis tłumacza]
¹¹⁷¹Kiedy było widać, że nieprzyjaciele nadciągają — gdy konnica ateńska rozkwaterowała się, byli Tebanie

oddaleni od miasta więce niż na  km. [przypis tłumacza]
¹¹⁷²niepowoǳenia, które spotkało jazdę pod Koryntem— Ksenofont, mieszka ący w Koryncie, nie chce widocznie

podać bliże , co to było za niepowoǳenie. [przypis tłumacza]
¹¹⁷³z Tebańczykami i Tesalczykami, znanymi z posiadania najstarszej konnicy — na równinach tesalskich można

było hodować konie. W Tebach Epaminondas zorganizował konnicę zdyscyplinowaną, co tym barǳie zasługu e
na poǳiw, że nawet w nowożytnych armiach zdarzały się trudności w utrzymaniu dyscypliny w kawalerii.
[przypis tłumacza]

¹¹⁷⁴z Ateńczyków padło dość ǳielnych mężów — padł tam również syn Ksenofonta, Gryllos. [przypis tłumacza]
¹¹⁷⁵czas przeznaczony na wyprawę już ubiegał — widocznie miał określony pewien czas na tę wyprawę. Właǳa

ego ako beotarchy eszcze się nie kończyła. [przypis tłumacza]
¹¹⁷⁶ciężkozbrojnej piechoty — hoplitów. [przypis tłumacza]
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się Arkadii, Achai, Elidy i Aten z Lacedemończykami. Toteż mniemał, że niemożliwe est
wracać bez walki, rozumu ąc, że w razie wygrane zwycięstwo naprawi wszystko, a eśli
padnie, to śmierć bęǳie pięknym zakończeniem życia dla tego, który starał się o czyźnie
zostawić panowanie nad Peloponezem. Że snuł takie myśli, to mi się zupełnie nie wyda e
ǳiwne, luǳie ambitni bowiem żywią takie myśli. To wszakże, iż sobie wo sko tak uro-
bił, że nigdy nie poddawało się uczuciu zmęczenia przy żadnym truǳie, ni w ǳień, ni
w nocy, nie cofało się przed żadnym niebezpieczeństwem i choć z żywnością było skąpo,
przecież słuchało ochotnie — to mi się wyda e znacznie więce godne poǳiwu. Kiedy
mianowicie dał w końcu rozkaz przygotowywania się do przyszłe bitwy, malowała azda
z ochotą na ego rozkaz hełmy na biało, a nawet arkady scy hoplici malowali sobie ma-
czugi, tak akby byli Tebanami¹¹⁷⁷, a wszyscy ostrzyli groty i miecze i czyścili tarcze aż do
połysku. Kiedy ich po takim przygotowaniu wyprowaǳił, znowu warto zwrócić uwagę
na to, co zrobił. Przede wszystkim, ak to est naturalne, ustawił się w szyku. Tym dawał,
ak się zdawało, do poznania, że się gotu e do walki. A kiedy uż miał wo sko uszykowane
wedle swe woli, nie prowaǳił go na krótszą drogą na nieprzy aciół¹¹⁷⁸, lecz wiódł na za-
chód, do gór¹¹⁷⁹ ciągnących się naprzeciw Tegei. Skutkiem tego wzbuǳił u nieprzy aciół
przekonanie, że tego dnia nie stoczy walki. Kiedy uż był pod górą, kazał pod wzgórza-
mi — po poprzednim rozwinięciu falangi¹¹⁸⁰ — stanąć tak, że to wyglądało, akby miał
obozować. Takim postępowaniem osłabił u większości nieprzy aciół duchowe pogoto-
wie do walki i rozluźnił gotowy szyk bo owy. Następnie kazał kompaniom zachoǳić na
ont, edna za drugą¹¹⁸¹, i utworzywszy koło siebie silny klin, dał rozkaz podnieść broń
i prowaǳił naprzód. A oni szli za nim. Skoro nieprzy aciele wbrew swemu oczekiwaniu
zobaczyli nadchoǳących, to uż nikt z nich nie mógł zachować spoko u: edni biegli na
swe stanowiska, druǳy szykowali się, inni kiełzali konie, inni znowu wǳiewali pancerze,
a wszyscy wyglądali na takich, co racze biernie coś wycierpią, niż czynnie czegoś doko-
na ą. On zaś prowaǳił wo sko coraz bliże , akby okręt bo owy ǳiobem zwrócony na
nieprzy aciela, sąǳąc, że zniszczy całe wo sko przeciwników, eśli e gǳiekolwiek swym
uderzeniem przełamie. Jakoż¹¹⁸² gotował się uderzyć na silnie szą częścią swego wo ska,
a na słabszą¹¹⁸³ odstawił daleko, wieǳąc, że e klęska wywoła u swoich zwątpienie, a doda
odwagi nieprzy aciołom.

Nieprzy aciele ustawili konnicę akby hoplitów, ednego za drugim na głębokość fa-
langi, bez domieszanych pieszych¹¹⁸⁴. Epaminondas natomiast i z konnicy utworzył moc-
ny klin, i pieszych domieszał mięǳy ich szeregi, uważa ąc, że eśli przełamie konnicę, to
zostanie zwycięzcą nad całą stroną przeciwną. Barǳo trudno bowiem est znaleźć takich,
co by chcieli stawić czoło, skoro będą wiǳieli mięǳy sobą ucieka ących. A żeby Ateń-
czycy z lewego skrzydła nie śpieszyli z pomocą przytyka ącym do nich odǳiałom¹¹⁸⁵,
ustawił na akichś pagórkach, wprost im naprzeciw, konnicę i ciężkozbro ną piechotę,
chcąc i ich przerazić pewnością, że o ile pośpieszą na pomoc, ci na nich napadną z tyłu.
W ten sposób urząǳił starcie i nie zawiódł się w swe naǳiei. Zwyciężywszy bowiem

¹¹⁷⁷arkadyjscy hoplici malowali sobie maczugi, tak jakby byli Tebanami — Tebanie mieli na tarczach malowane
maczugi, ako że pozostawali pod opieką Heraklesa. Spartanie (Lacedemończycy) malowali duże L greckie [t .
literę lambda (Λ), co miało oznaczać Lacedemon (Λακεδαίμων)]. [przypis tłumacza]

¹¹⁷⁸najkrótszą drogą na nieprzyjaciół — około  km. [przypis tłumacza]
¹¹⁷⁹do gór — Góry Menalĳskie (Ma nalon [częście : Ma nalos]). [przypis tłumacza]
¹¹⁸⁰falanga — szyk bo owy; kolumny w marszu są, przeciwnie, wąskie a głębokie. [przypis tłumacza]
¹¹⁸¹kazał kompaniom zachoǳić na front, jedna za drugą — z rozwinięte linii falangi, w które kompanie stały

obok siebie, utworzył Epaminondas głębokie kolumny, kompania za kompanią. Zwykle falanga liczy  luǳi
w głąb; Epaminondas ustawiał zwykle na lewym skrzydle aż  luǳi w głąb, na prawym mnie , co z daleka
wyglądało na szyk ukośny. W Grec i zazwycza prawe skrzydło zwyciężało, ale gdy pod Leuktrami  żołnie-
rzy prawego skrzydła Spartan zaatakowało  z lewego Teban, wbrew wszelkie tradyc i zwyciężyło oczywiście
tebańskie lewe. [przypis tłumacza]

¹¹⁸²jakoż (przestarz.) — spó nik akcentu ący, że coś, o czym mowa wcześnie , est prawǳiwe, zaszło lub spełniło
się: i rzeczywiście, i w same rzeczy. [przypis edytorski]

¹¹⁸³najsłabszą [część wojska] — prawe skrzydło, przeciw któremu stało lewe nieprzy aciela, nie barǳo groź-
ne. Sam Epaminondas ǳierżył tym razem także lewe tebańskie, ale ustawił e eszcze głębie niż na  luǳi
i sformował z nich klin. [przypis tłumacza]

¹¹⁸⁴konnicę (…) bez domieszanych pieszych — piesi walczący mięǳy konnicą nazywa ą się po grecku hamippoi.
[przypis tłumacza]

¹¹⁸⁵żeby Ateńczycy z lewego skrzydła nie śpieszyli z pomocą przytykającym do nich odǳiałom — Ateńczycy byli na
lewym skrzydle Spartan; była tam i piechota, o które przybyciu Ksenofont nie wspomniał. Na przytyka ące do
posiłków ateńskich wo ska ako na na słabszy punkt ontu rozpoczął atak ów klin konnicy. [przypis tłumacza]
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tam, gǳie uderzył, całą przeciwną stronę doprowaǳił do ucieczki. Ale kiedy padł, to
reszta uż nawet nie potrafiła zwycięstwa należycie wykorzystać, lecz hoplici z ucieka ą-
ce falangi przeciwników nikogo nie zabili ani nie posunęli się naprzód z tego mie sca,
gǳie nastąpiło starcie. A skoro i konnica rzuciła się przed nimi do ucieczki, to nawet
i ściga ąca azda nie zabiła nikogo, ni z konnicy, ni z ciężkozbro ne piechoty, lecz akby
pobici przemykali w popłochu wśród ucieka ących¹¹⁸⁶. Domieszani zaś do konnicy piesi
i peltaści¹¹⁸⁷, którzy pomogli eźǳie do zwycięstwa, dotarli do lewego skrzydła¹¹⁸⁸ ako
zwycięzcy, ale tam Ateńczycy większość ich wycięli.

Po tych wypadkach stało się coś wręcz przeciwnego, niż sobie wszyscy luǳie przed-
stawiali. Albowiem kiedy cała prawie Hellada tam się zeszła i stanęli przeciw sobie w szy-
ku bo owym, każdy bez wy ątku był przekonany, że o ile do ǳie do walki, to zwycięzcy
będą panowali, a zwyciężeni będą poddanymi. A bóg tak zarząǳił, że obydwie strony
postawiły pomnik zwycięstwa i żadna strona drugie w tym nie przeszkaǳała, obie stro-
ny, akby zwycięskie, wydały poległych na podstawie układu i obie strony starały się na
mocy układu odebrać poległych, akby były pobite. A choć obie twierǳiły, że odniosły
zwycięstwo, pokazało się, że ani edna strona, ani druga nie zyskała ani żadnego obszaru,
ani miasta, ani większe właǳy, niż przed stoczeniem te bitwy. A zamęt i niepokó był
w Hellaǳie eszcze większy po te bitwie niż przedtem¹¹⁸⁹.

Na tym kończę; późnie szymi czasami za mie się może ktoś inny.

¹¹⁸⁶przemykali w popłochu wśród uciekających — by się dostać z powrotem do swego lewego skrzydła. [przypis
tłumacza]

¹¹⁸⁷peltaści — lekkozbro na piechota, zaopatrzona w małe, lekkie tarcze (pelty) i oszczep do rzucania. [przypis
tłumacza]

¹¹⁸⁸dotarli do lewego skrzydła — przeciwników, nie swego. [przypis tłumacza]
¹¹⁸⁹zamęt i niepokój był w Hellaǳie jeszcze większy po tej bitwie niż przedtem — Sparta straciła zupełnie swe

znaczenie na zawsze, ale nie zawarła poko u. Inne państwa peloponeskie prowaǳiły z sobą lub ze Spartą walki.
Teby bez Epaminondasa nie miały powagi, Ateny były słabe. Tak ta bitwa właściwie Grec ę zniszczyła. [przypis
tłumacza]
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Z MNIEJSZYCH PISM
.   
. O wychowaniu młoǳieży spartańskie

(I – i II –)

Przyszło mi raz na myśl, że Sparta należy do na słabie zaludnionych państw, a prze-
cież za aśniała ako na potężnie sze i na sławnie sze państwo w Hellaǳie. Ze zǳiwieniem
zadałem sobie pytanie, akim sposobem to się stało. Kiedy ednakowoż poznałem spo-
sób życia Spartan, nie ǳiwiłem uż się więce . A prawodawcę ich Likurga¹¹⁹⁰, którego
ustawy, posłusznie wykonywane, zapewniły im szczęście, i poǳiwiam, i uważam za mę-
drca wprost naǳwycza nego. On bowiem nie naśladował żadnego innego państwa, lecz
świadomie poszedł wprost przeciwną drogą niż większość z nich i uczynił o czyznę bar-
ǳo szczęśliwą. Albowiem inni Hellenowie, którzy twierǳą, że doskonale wychowu ą ǲieciństwo
swych synów, skoro tylko ǳieci rozumie ą, co się do nich mówi, zaraz odda ą e pod
naǳór niewolników zwanych pedagogami¹¹⁹¹, zaraz posyła ą do szkół na naukę pisania
i muzyki, i gimnastyki¹¹⁹². A do tego stopy chłopaków wydelikaca ą obuwiem, a ciało
wypieszcza ą ciągłą zmianą oǳieży. W eǳeniu zaś za miarę uważa ą po emność brzucha.
Likurg tymczasem zamiast by każdy z osobna wyznaczał sobie niewolnika na pedagoga
dla chłopców, ustanowił dla kierowania nimi obywatela spośród tych, z których wybiera
się na na wyższe urzędy, a który też zwie się chłopięcym opiekunem¹¹⁹³. Ten ma nadane
prawo gromaǳenia chłopców, naǳorowania, a eżeli ktoś coś zbroi, ma prawo dotkliwie
go ukarać. Spomięǳy dorosłych młoǳieńców dodał mu biczowników, by karali w razie
potrzeby. Toteż est tam wielki rygor i wielkie posłuszeństwo. Zamiast wydelikacania
stóp obuwiem polecił hartować e choǳeniem boso, w przekonaniu, że po takim ćwi-
czeniu się łatwie można wspinać się po stromym stoku i bezpiecznie po spaǳistości
schoǳić. Bosy, o ile ma wyćwiczone nogi, także i skoczy w dal lub w górę lub pobiegnie
pręǳe niż obuty. A zamiast wypieszczać różną oǳieżą uważał za stosowne przyzwycza-
ać do ednego okrycia wierzchniego przez cały rok, w te myśli, że tak można się lepie
przyuczyć i do mrozów, i do skwarów. Młoǳieniec zaś ma przychoǳić — wedle ego
zlecenia — na zebranie z takim zapasem adła, żeby nigdy nie czuł się ociężały z powodu
nasycenia się i żeby z doświadczenia wieǳiał, co znaczy skąpe odżywianie się. Był bo-
wiem przekonany, że ǳięki takiemu wychowaniu nawet przy braku żywności zdolnie si
będą do wysiłku i pręǳe potrafią na dany rozkaz tą samą ilością żywności obchoǳić się
przez czas dłuższy, łatwie poprzestaną na samym chlebie i zadowolą się wszelkim adłem,
i wy ǳie im to barǳie na zdrowie. Uważał, że na wysoki wzrost skutecznie ǳiała spo-
sób żywienia da ący ciału smukłość niż taki, który pokarmami doprowaǳa do otyłości.
Ażeby zaś głód ich zanadto nie przyciskał, pozwolił im brać, eśli im do tego, co ma ą, Kraǳież, Obycza e,

ǲieciństwoeszcze czego bęǳie trzeba, choć, co prawda, nie bez trudu: mianowicie dopuścił kraǳież
tego i owego dla zaspoko enia głodu. Zda e mi się, że chyba każdy zrozumie, iż dopuścił
do starania się własnym sprytem o wyżywienie nie dlatego, akoby nie miał co dać. To
asne, że ten, kto zamierza kraść, musi i w nocy nie spać, a w ǳień zwoǳić i w zasaǳce
się skrywać, i szpiegów mieć gotowych, eśli ma coś pochwycić. Z tego wszystkiego uż
est widoczne, że przepisał takie wychowanie, by wykształcić w chłopcach większy spryt
w staraniu się o żywność i większą zdolność do wo ny. Powie tu ktoś może: „Dlaczegóż
w takim razie, eśli uważał kraǳież za coś wskazanego, polecił przyłapanego na nie karać
potężną chłostą?”. Bo — powiadam — czegokolwiek tylko luǳie uczą, to zawsze karzą
tego, który nie wywiązu e się dobrze ze swego zadania. Więc i oni przyłapanych karzą za

¹¹⁹⁰Likurg — wielu uczonych uważa Likurga za postać mityczną. [przypis tłumacza]
¹¹⁹¹pedagog — po grecku paidagogos, „wiodący chłopców”, który prowaǳił ich do szkoły. Było to rzeczywiście

grzechem przeciw wychowaniu. Niewolnik, który wiǳiał w ǳiecku swego przyszłego pana, nie mógł okazać
potrzebne stanowczości, nawet gdyby miał potrzebne dla swego zadania zrozumienie. [przypis tłumacza]

¹¹⁹²posyłają do szkół na naukę (…) gimnastyki — nauki gimnastyki uǳielano w gimnaz um lub palestrze.
Palestrą zwie się często część gimnaz um przeznaczona do ćwiczeń w mocowaniu się. [przypis tłumacza]

¹¹⁹³chłopięcy opiekun — po grecku paidonomos. [przypis tłumacza]
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to, że źle kradną. Określiwszy ako coś chlubnego skraǳenie ak na większe ilości serów
z świątyni bogini Ortii¹¹⁹⁴, polecił innym ich smagać. Przez to chciał wskazać także i to,
że po krótkotrwałym bólu można mieć przez długi czas sławę i radość¹¹⁹⁵. A pokazu e się
tu także i to, że leniwy tam, gǳie trzeba pośpiechu, odnosi na mnie korzyści, a naraża się
na na większe kłopoty. Ażeby na wypadek nieobecności chłopięcego opiekuna nie zostali
chłopcy bez kierownika, zarząǳił, by każdy obywatel, który w dane chwili est obecny,
miał prawo wydawać im rozkazy wedle swego uznania i karać za przewinienia. ǲięki
temu wzmógł u chłopców poczucie respektu, bo przed niczym ani chłopcy, ani mężowie
nie ma ą takiego respektu, ak przed właǳą. By zaś chłopcy nie byli sami bez właǳy,
eśliby przypadkiem nie było żadnego mężczyzny, ustanowił, by nad każdym odǳiałem
właǳę sprawował na zwinnie szy z młoǳieńców. W ten sposób nigdy tam chłopcy nie
są pozostawieni sami, bez kierownictwa.

. O poszanowaniu właǳy w Sparcie

(VIII)

Że w Sparcie istnie e na większy posłuch dla właǳy i dla praw, to o tym wiemy wszy- Właǳa, Prawo
scy. Ale a sąǳę, że Likurg nawet nie próbował wprowaǳić tego ładu, zanim nie zyskał
sobie zgody na możnie szych obywateli w państwie. A wniosku ę to z tego, że we wszyst-
kich innych państwach wpływowsi nawet nie chcą zachowywać pozorów, akoby się bali
właǳy, lecz uważa ą, że to nie est godne wolnego człowieka, w Sparcie natomiast na -
możnie si okazu ą właǳy na więce pokornego uszanowania i szczycą się swą uległością,
a na wezwanie słucha ą w cwał, nie stępa¹¹⁹⁶, w tym przekonaniu, że eżeli oni pierw-
si daǳą przykład natychmiastowego bezwzględnego posłuszeństwa, to za nimi pó ǳie
i reszta. Jakoż¹¹⁹⁷ i tak się stało. Prawdopodobne też est, że to oni właśnie¹¹⁹⁸ ustanowili
właǳę eforów¹¹⁹⁹, zrozumiawszy, że posłuszeństwo est na większym dobrem dla państwa
i dla wo ska, i dla domu; albowiem im większą moc ma właǳa, tym barǳie siłą strachu
zmusi obywateli do posłuszeństwa. Eforowie więc ma ą możność karania wedle swe woli
i ma ą prawo dokonywać kary natychmiast, a nawet ma ą prawo urzędników usunąć od
urzędowania i zamknąć do więzienia, i wytoczyć im proces gardłowy¹²⁰⁰. Posiada ąc tak
wielką właǳę, nie pozwala ą każdorazowym wybrańcom rok cały samowolnie rząǳić¹²⁰¹,
ak to się w innych państwach ǳie e, lecz na wzór absolutnych panu ących lub kierow-
ników igrzysk gimnicznych¹²⁰² natychmiast karzą każde dostrzeżone bezprawie. Likurg
wymyślił i wiele innych środków skutecznych do buǳenia u obywateli ochotnego posłu-
szeństwa wobec praw, ale na skutecznie szy wyda e mi się ten, że nie oddał swych praw
gminowi, zanim z na możnie szymi nie przybył do Delf i nie spytał boga¹²⁰³, czy wy -

¹¹⁹⁴Ortia — przydomek Artemidy [ǳiewicze bogini łuczniczki, opiekunki zwierzyny łowne ] w Lakonii.
[przypis tłumacza]

¹¹⁹⁵po krótkotrwałym bólu można mieć przez długi czas sławę i radość — kto podczas smagania okazał na większą
wytrzymałość i cierpliwość, zdobywał sobie poważanie. [przypis tłumacza]

¹¹⁹⁶w cwał, nie stępa — t . ak na pręǳe ; cwał to na szybszy bieg konia, zaś stępa to określenie na powolnie -
szego, regularnego chodu końskiego. [przypis edytorski]

¹¹⁹⁷jakoż (przestarz.) — spó nik akcentu ący, że coś, o czym mowa wcześnie , est prawǳiwe, zaszło lub spełniło
się: i rzeczywiście, i w same rzeczy. [przypis edytorski]

¹¹⁹⁸oni właśnie ustanowili właǳę… — oczywiście w porozumieniu z Likurgiem. [przypis tłumacza]
¹¹⁹⁹eforowie — pięciu eforów kolegialnie sprawowało kierownictwo nad całą polityką państwa, wewnętrzną

i zewnętrzną. Przewodniczyli Raǳie Starców (geruz i) i Zgromaǳeniu Ludowemu, kontrolowali urzędników
i samego króla nawet podczas wo ny. Odpowieǳialni byli edynie przed swymi następcami. Kiedy ten urząd
powstał, nie wiadomo. Tyle pewne, że właǳa ich z czasem urosła; pierwotnie byli dodani królom do pomocy.
Niesnaski mięǳy oboma królami znakomicie przyczyniły się do wzrostu właǳy eforów. [przypis tłumacza]

¹²⁰⁰proces gardłowy — t . z wnioskiem o karę śmierci. [przypis edytorski]
¹²⁰¹nie pozwalają każdorazowym wybrańcom rok cały samowolnie rząǳić, jak to się w innych państwach ǳieje —

w Atenach urzędnik po roku urzędowania zdawał sprawę ze swego postępowania przed komis ą złożoną z 
członków, a ich orzeczenie szło do zbadania przed sąd przysięgłych. Dopiero po pomyślnym wyroku sądowym
mógł dostać uznanie od Zgromaǳenia Ludowego za swą ǳiałalność. Jednak i w czasie urzędowania mogło
nastąpić zawieszenie urzędnika w służbie, aż do rozstrzygnięcia ego sprawy przez sąd. ǲiało się to na życze-
nie Zgromaǳenia Ludowego, które kilkakrotnie co roku pytało, czy ktoś ma coś urzędnikom do zarzucenia.
[przypis tłumacza]

¹²⁰²igrzyska gimniczne — [w których rywalizac a wymaga sprawności fizyczne , np. biegi, zapasy, walka na
pięści], prócz nich są eszcze wyścigi konne i zawody muzyczne. [przypis tłumacza]

¹²⁰³zanim (…) nie przybył do Delf i nie spytał boga — Apollina delfickiego. [przypis tłumacza]
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ǳie Sparcie na większą korzyść i lepsze dobro słuchać praw, które on właśnie ustanowił.
A kiedy otrzymał odpowiedź, że pod każdym względem wy ǳie to na lepsze, wtedy nadał
prawa, ustaliwszy, że brak posłuszeństwa dla praw przez Pytię¹²⁰⁴ wywróżonych est nie
tylko bezprawiem, ale i bezbożnością.
. 
. Rolnictwo i wo sko podstawą państwa

(IV –)

— Czyż — rzekł Sokrates — mamy się wstyǳić naśladować króla perskiego? Jego
zdaniem ponoć do na pięknie szych i na koniecznie szych za ęć należy rolnictwo i rze-
miosło wo enne i o te obie rzeczy mocno się troszczy.

A Kritobulos¹²⁰⁵, usłyszawszy to, powieǳiał:
— I ty wierzysz w to, Sokratesie, że perski król osobiście także troszczy się coś o rol- Państwo

nictwo?
— Może przekonamy się, Kritobulu, czy się także osobiście coś o nie troszczy, e-

śli zastanowimy się w następu ący sposób. Że się o rzemiosło wo enne troszczy mocno,
to przyzna emy, bo z akich tylko narodów pobiera podatki, wyznaczył każdemu wład-
cy, ile trzeba z nich łożyć na utrzymanie azdy, łuczników, procarzy i lekkozbro nych,
zaopatrzonych w plecione tarcze, tak by ta siła zdolna była utrzymywać w ryzach podda-
nych i bronić kra u na wypadek wkroczenia nieprzy aciół. Prócz tego ma ą utrzymywać
w zamkach straże. Załogom tym da e utrzymanie urzędnik wyznaczony do tego celu,
a król co roku odbywa przegląd wo sk zaciężnych i obowiązanych do służby¹²⁰⁶, którym
nakazu e się uzbroić. Kiedy król zbiera ich wszystkich razem, prócz załóg zamkowych,
to nazywa się to wtedy zbiórka. Blisko swo e rezydenc i sam uda e się na przegląd, a do
odległych kra ów posyła swych powierników celem dokonania przeglądu. Kto z komen-
dantów załóg, generałów, satrapów wykaże przepisaną pełną liczbę i do tego zaopatrzoną
w doskonałe konie i w oręż, to takich dowódców podnosi zaszczytami i bogaci wielkimi
podarunkami; a eśli zna ǳie mięǳy dowódcami takich, którzy się w służbie zaniedbu ą
albo z nie ciągną zyski, takich ciężko karze, usuwa z urzędu i ustanawia innych w ich
mie sce. Chyba uż bezsprzecznie uznamy, że o rzemiosło wo skowe się troszczy.

Do tego eszcze cały kra , przez aki tylko podczas swego przeglądu prze eżdża, sam
bada, a każdy kra , gǳie sam przeglądu nie odbywa, bada za pośrednictwem wysyłanych
powierników. Jeżeli zauważy, że namiestnik ma kra gęsto zaludniony, ziemię dobrze
uprawną i pełną drzew i plonów, akie tam ziemia wyda e, to takiemu doda e eszcze in-
ny kra , wyposaża darami i wyróżnia zaszczytnym mie scem do sieǳenia. Jeśli zaś wiǳi
u kogoś kra nieuprawny i słabo zaludniony z powodu okrucieństwa, butnych wybryków
czy niedbalstwa, to takiego karze i odbiera ąc mu urząd, ustanawia innego. Czy ci się
zda e, że tak czyniąc, mnie się stara o to, by ziemia była uprawiona przez mieszkańców,
niż żeby była dobrze strzeżona przez załogi wo skowe? A dla obu zadań ma wyznaczonych
urzędników nie tych samych¹²⁰⁷, lecz edni sprawu ą właǳę nad mieszkańcami i robot-
nikami rolnymi i pobiera ą od nich podatki, a inni włada ą zbro nymi załogami. Jeżeli
dowódca sił zbro nych nie strzeże kra u w dostateczny sposób, to ten, który sprawu e
właǳę nad mieszkańcami i troszczy się o roboty, skarży na dowódcę, że z powodu nie-
dbalstwa strażu ące załogi luǳie nie mogą wykonywać swe roboty. Jeżeli zaś dowódca
zapewnia spokó robotom, a mimo to namiestnik ma kra słabo zaludniony i nieupraw-
ny, to znowu na niego skarży dowódca. Bo mnie więce tak bywa, że ci, co źle obrabia ą

¹²⁰⁴Pytia — kapłanka delficka, która wygłaszała wróżby. [przypis tłumacza]
¹²⁰⁵Kritobulos — syn Kritona, bogatego ziemianina, przy aciela Sokratesa. Występu e także w Sympozjonie.

[przypis tłumacza]
¹²⁰⁶wojsk zaciężnych i obowiązanych do służby — t . Persów i kontyngentów narodów podległych. Wo ska

zaciężne rekrutu ą się z Greków. [przypis tłumacza]
¹²⁰⁷dla obu zadań ma wyznaczonych urzędników nie tych samych — urzędnik sprawu ący właǳę cywilną nie

posiada właǳy wo skowe ; tę sprawu e bezpośrednio od króla zależny dowódca. Właǳa cywilna nie est zależna
od wo skowe . [przypis tłumacza]
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ziemię, nie da ą utrzymania dla załogi ani nie mogą płacić podatków. A tam, gǳie est
ustanowiony satrapa, ten troszczy się o edno i drugie¹²⁰⁸.

— Zatem — rzekł na to Kritobulos — eśli rzeczywiście król tak postępu e, to, moim
zdaniem, nie mnie troszczy się o rolnictwo niż o rzemiosło wo enne.

— A eszcze także — dodał Sokrates — w które krainie mieszka i do które tyl-
ko przybywa, wszęǳie stara się o założenie ogrodów, zwanych po persku paradeisoi¹²⁰⁹,
pełnych wszelakich dóbr i wszelakich piękności, akie tylko ziemia chce roǳić, i w nich
przepęǳa na więce czasu, kiedy mu pora roku tego nie wzbrania.

— Na Zeusa — rzecze Kritobulos — w takim razie, eśli sam tam przebywa, musi się
starać o to, by ogrody były ak na pięknie urząǳone, żeby były pełne drzew i wszelakich
piękności, akie tylko ziemia roǳi.

— Niektórzy powiada ą — rzekł Sokrates — Kritobulu, że król, kiedy rozda e dary,
wzywa naprzód tych, co się oǳnaczyli na wo nie, bo nie masz¹²¹⁰ pożytku z na starannie -
sze orki, eśli nie stanie¹²¹¹ obrońców. Następnie wzywa tych, którzy na lepie uprawia ą
i użyźnia ą ziemię, mówiąc, że nawet wo ownicy nie mogliby żyć, gdyby nie było robot-
ników rolnych.

. Pochwała rolnictwa

(V –)

Bez rolnictwa nie mogą się obe ść nawet barǳo szczęśliwi luǳie. Albowiem za mo- Ziemia
wanie się nim wygląda i na przy emność, i pomnażanie dobytku domowego, i ćwicze-
nie cielesne prowaǳące do wszelakich uzdolnień odpowiednich dla wolnego człowieka.
Przede wszystkim ziemia przynosi pracu ącym to, z czego luǳie ży ą, a w dodatku przy-
nosi i to, z czego ma ą przy emność, a w dalszym ciągu i to, czym ołtarze stro ą i posągi,
a nawet i siebie samych przystra a ą ozdobą pełną woni i krasy¹²¹². Następnie ziemia wie-
le przysmaków, które spożywamy do chleba, bądź to roǳi, bądź hodu e¹²¹³: mianowicie
i hodowla bydła est związana z rolnictwem, i ǳięki niemu ma ą luǳie z czego i ofiarami
się przypodobać bogom, i sami odnosić pożytek. Mimo że rolnictwo dostarcza dóbr bar-
ǳo ho nie, nie pozwala brać ich w gnuśne wygoǳie, lecz przyzwycza a do wytrzymałości
na mrozy zimowe i skwary letnie. Tym, którzy sami własnymi rękoma wykonu ą pracę,
doda e sił ǳięki ćwiczeniu, a tych, którzy naǳór sprawu ą, hartu e na mężów przez to, że
buǳi ich rano i przymusza szparko¹²¹⁴ udawać się do swego za ęcia. Albowiem i na wsi,
i w mieście na istotnie sze za ęcia ma ą swo ą porę. Dale , eśli ktoś chce służyć państwu
swemu na koniu, to rolnictwo na barǳie może przyczynić się do wyżywienia konia, e-
śli zaś chce służyć ako piechur, rolnictwo użycza krzepkości ego ciału. I zamiłowanie
do polowania buǳi ziemia, dostarcza ąc ogarom obficie pożywienia i hodu ąc zarazem
ǳikie zwierzęta. Konie i psy, które ma ą korzyści z rolnictwa, odwǳięcza ą się polu ko-
rzyściami: koń rankiem niesie naǳoru ącego do ego za ęcia i da e mu możność późnego
powrotu, a psy nie pozwala ą ǳikim zwierzętom na niszczenie plonów i porywanie bydła,
a także zapewnia ą bezpieczeństwo w samotności.

Ziemia zachęca również rolników do niesienia orężne pomocy swemu kra owi, bo
roǳi plony na widocznym mie scu, tak że może e brać, kto ma przewagę. A biec i ciskać,
i skakać zręcznie, akaż inna sztuka potrafi lepie nauczyć niż rolnictwo? A akaż sztuka
est wǳięcznie sza dla pracownika? Jakaż uprze mie przy mu e tego, co się e poświęca,
wyciąga ąc dłoń ku zbliża ącemu się, by brał, czego mu trzeba? Jakaż ho nie przy mu e
gości? Gǳie łatwie zimować przy ogniu, któremu nie żału e się drzewa, i gorących ką-
pielach niż gǳieś na wsi? Gǳie mile przepęǳić lato przy woǳie, wietrzyku i cieniu niż

¹²⁰⁸tam, gǳie jest ustanowiony satrapa, ten troszczy się o jedno i drugie — dopiero w późnie szych czasach, za
Dariusza II (–), odstąpiono od zasady Dariusza I (–), że właǳa cywilna i wo skowa muszą być
odrębne. Jednak ǳiało to się tylko wy ątkowo i tylko w prowinc ach granicznych satrapa bywał i woǳem
(Cyrus Młodszy, Tissafernes). [przypis tłumacza]

¹²⁰⁹paradeisoi — pairidaēza (ogroǳenie); ogród taki est zarazem parkiem i zwierzyńcem. [przypis tłumacza]
¹²¹⁰nie masz (daw.) — nie ma. [przypis edytorski]
¹²¹¹nie stanie (daw.) — nie bęǳie. [przypis edytorski]
¹²¹²krasa (daw.) — uroda, piękno. [przypis edytorski]
¹²¹³ziemia wiele przysmaków (…) hoduje — ziemia hodu e zwierzęta, z których mamy mięso. [przypis tłumacza]
¹²¹⁴szparko — szybko, żwawo. [przypis edytorski]
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na roli? Kto dostarcza bogom odpowiednie szych pierwocin na ofiarę, kto pełnie sze uro-
czystości urząǳa? Kto est dla służby milszy, dla pani przy emnie szy, dla ǳieci barǳie
utęskniony, dla przy aciół barǳie pożądany? Mnie wyda e się ǳiwne, eśli akiś wolny
człowiek posiada coś milszego na własność niż to lub znalazł akieś za ęcie milsze nad to
i pożytecznie sze dla życia.

Ziemia także eszcze — ako bogini — uczy sprawiedliwości tych, którzy potrafią się Ziemia
czegoś nauczyć. Albowiem tym, którzy ą na więce pielęgnu ą, odpłaca się na większą
ilością dóbr. A eżeli nawet ci, co się odda ą rolnictwu, a są wychowani mocno i po
męsku, skutkiem przemocy wrogich wo sk zostaną pozbawieni plonów swe pracy, to
mogą, ako dobrze przygotowani i na duchu, i ciele, eśli akiś bóg nie przeszkoǳi¹²¹⁵,
wkroczyć w krainę tych, co im przeszkoǳili w zbieraniu plonów pracy, i brać, co im
do wyżywienia est potrzebne. Na wo nie często bezpiecznie szukać żywności z bronią
w ręku niż z narzęǳiami rolniczymi.

Rolnictwo uczy także władać innymi. Bo i przeciw nieprzy aciołom trzeba iść z ludź-
mi, i na roli pracu e się z ludźmi. Kto chce być dobrym gospodarzem, musi urobić w ro-
botnikach gorliwość i ochotne posłuszeństwo. Ten, co prowaǳi na nieprzy aciół, musi
starać się to samo uskutecznić obdarowywaniem pełniących służbę tak, ak powinien ą
pełnić dobry żołnierz, i karaniem niesfornych. I często musi gospodarz robotników za-
chęcać wcale nie gorze niż wóǳ żołnierzy. A dobre naǳiei potrzebu ą niewolnicy nie
mnie niż wolni, ale racze więce niż oni, ażeby chętnie pozostawali¹²¹⁶. Pięknie wyraził Ziemia
się ów, który powieǳiał, że rolnictwo est matką i żywicielką wszystkich innych sztuk. Bo
eśli dobrze rozwĳa się rolnictwo, to wzmaga się także rozwó wszystkich innych sztuk;
gǳie zaś ziemia musi leżeć odłogiem, tam prawie całkiem gasną wszystkie inne sztuki na
ląǳie i na morzu.
. 
Ogólne znaczenie myślistwa

(XII –)

Wiele korzyści odniosą ci, co będą mieli ochotę do polowania. Zyska ą zdrowie dla Polowanie, Wo na
ciała, bystrze szy wzrok i słuch, i mnie się będą starzeli, a na barǳie kształci polowa-
nie w rzeczach koniecznych na wo nie. Przede wszystkim kiedy będą odbywali uciążliwe
marsze po trudnych do przebycia drogach, nie ustaną z wyczerpania, bo zniosą trudy
skutkiem tego, że wśród nich przywykli łowić zwierzęta ǳikie. Dale , będą mogli sypiać
na twardym legowisku i dobrze strzec rzeczy, które nakazano pilnować. Przy maszero-
waniu na wroga potrafią równocześnie iść i spełniać rozkazy ǳięki temu, że tak także oni
właśnie łowią zwierza. Ustawieni w pierwszych szeregach, nie opuszczą swych stanowisk,
skutkiem tego, że umie ą wytrwać na mie scu. Podczas ucieczki nieprzy aciół będą ści-
gali należycie i pewnie przeciwników na każdym terenie ǳięki przyzwycza eniu. A kiedy
własne wo sko spotka nieszczęście, to w mie scach zalesionych i spaǳistych zdoła ą się
i sami bez hańby ratować, i dawać ratunek drugim. Bo przyzwycza enie do łowieckie-
go ǳieła doda im więce zaradności. Już się zdarzyło nieraz, że niektórzy z takich luǳi,
mimo że większość współwalczących tłumnie rzuciła się do ucieczki, wzorową swą po-
stawą i odwagą zmusili do ucieczki zwycięskich uż nieprzy aciół, pode mu ąc walkę na
nowo, kiedy wróg popełnił akiś błąd na trudnym terenie. Zawsze bowiem ci, co ma ą
zdrowe ciało i zdrową duszę, są bliscy powoǳenia. I przodkowie nasi wieǳieli, że ǳięki
temu szczęściło im się przeciw wrogom, i dlatego dbali o młoǳież. Mianowicie, choć
początkowo skąpo było u nich plonów rolnych, to przecież uznali za zwycza nigǳie nie
wzbraniać myśliwym polowania wśród zbóż i warzyw, akie ziemia roǳi. Na przestrzeni

¹²¹⁵jeśli jakiś bóg nie przeszkoǳi, wkroczyć w krainę tych… — przed bitwą bada ą Grecy wnętrzności złożonego
na ofiarę zwierzęcia i obserwu ą ego drgania. Jeśli wieszczek wywniosku e z tego, że wola bogów sprzeciwia się
wyprawie, a powtórzone ofiary wypadną tak samo, zaniecha się wyprawy. [przypis tłumacza]

¹²¹⁶naǳiei potrzebują (…) ażeby chętnie pozostawali— niewolnik niespoǳiewa ący się lepsze doli na przyszłość
ucieknie od swego pana. [przypis tłumacza]
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wielu sta ań¹²¹⁷ nie pozwolili polować w nocy, ażeby ci, co się tym zawodowo za mu ą,
nie pozbawiali ich ǳikiego zwierza. Wiǳieli bowiem, że sama owa zabawa młodszych
przynosi wiele dobrych skutków. Sta ą się oni skromni i sprawiedliwi, bo wychowu e ich
prawda¹²¹⁸. A eśli chcą się oddać akiemuś innemu zaszczytnemu za ęciu, łowiectwo żad-
nemu nie przeszkaǳa¹²¹⁹, nie tak ak inne, nikczemne zabawy, z którymi nie trzeba się
zazna amiać. Z takich młoǳieńców wyrasta ą ǳielni żołnierze i woǳowie. Albowiem ci
są na lepsi, u których trudy wypęǳiły z duszy i ciała nikczemność i swawolę, a wzmogły
pragnienie cnoty; tacy bowiem nie będą obo ętnie patrzyli na krzywdę swego państwa
i cierpienia swego kra u.

Powiada ą niektórzy, że nie należy rozmiłowywać się namiętnie w polowaniu, by nie
zaniedbywać własnego gospodarstwa. Nie wieǳą, że wszyscy ci, co państwom i przy-
aciołom wyświadcza ą dobre usługi, więce okazu ą starania o własne gospodarstwa niż
oni sami. Jeśli więc zamiłowani myśliwi stara ą się przynieść o czyźnie pożytek w na po-
ważnie szych sprawach, przez to nie zaniedbu ą chyba własnego gospodarstwa; albowiem
razem z państwem dźwiga się lub przepada gospodarstwo każdego. Toteż tacy luǳie
prócz swoich gospodarstw podnoszą eszcze i własność innych, zwycza nych ednostek.
Wielu zaś z tych, co tak mówią, zaślepionych zazdrością, woli zginąć skutkiem własne
nikczemności, niż cuǳe ǳielności zawǳięczać ocalenie. Przy emności bowiem w więk-
szości są złe; ulega ąc im, da ą się oni porwać do słów lub czynów gorszych. Wobec tego
głupią gadaniną robią sobie wrogów, a złe postępowanie ściąga na nich choroby, szkody,
śmierć ich samych, ich ǳieci i przy aciół. Nieszczęść tych nie dostrzega ą, a tylko wiǳą
przy emności, które przesłania ą im widok wszelkich innych rzeczy. Któż by użył takich
luǳi do zbawiania państwa? Natomiast wszystkie te nieszczęścia omĳać będą człowieka
rozmiłowanego namiętnie w tym, co a zalecam. Albowiem dobre wychowanie uczy sto-
sować się do praw i rozmawiać o sprawiedliwości, i słuchać takich rozmów¹²²⁰. Więc ci,
którzy zawsze są gotowi truǳić się i uczyć się, dla siebie będą mieli mozolną i wymaga ą-
cą ćwiczeń naukę, a dla swych państw zbawienie. A ci, co nie chcą uczyć się wśród trudu,
lecz chcą wieść życie w nieodpowiednie przy emności, ci są z natury na gorsi. Bo nie słu-
cha ą ani praw, ani dobrego rozumowania. Skutkiem tego, że się nie truǳą, nie umie ą
do ść do tego, aki powinien być człowiek dobry; toteż nie potrafią być ni bogobo ni, ni
mądrzy, a w braku odpowiedniego wykształcenia podnoszą rozliczne zarzuty przeciw wy-
kształconym. Oni nie mogą niczego dokonać ak należy, natomiast dobrym zawǳięcza
luǳkość wszelkie pożyteczne wynalazki. Lepsi zatem są ci, co chcą się truǳić¹²²¹.
.  
O bogactwie Attyki

(I)

Od dawna mam to przekonanie, że acy są kierownicy, takie są i państwa. O na-
czelnych kierownikach ateńskich mówiono, że wyzna ą się na sprawiedliwości nie gorze
niż wszyscy inni luǳie, oni zaś utrzymywali, że z powodu nęǳy ludu wiǳieli się zmu-
szeni do niesprawiedliwszego postępowania wobec państw sprzymierzonych¹²²². Wobec

¹²¹⁷stajanie — [starop. miara odległości licząca ok.  m; red. WL] po grecku stadion, około  m. [przypis
tłumacza]

¹²¹⁸sama owa zabawa [łowiectwo] młodszych przynosi wiele dobrych skutków. Stają się oni skromni i sprawiedliwi,
bo wychowuje ich prawda — kto spęǳa młodość na łowach, tego uczy prawda i sama przyroda. Kto uczęszcza
do szkoły sofistów, uczy się wykrętów, blagi i szumnych azesów. [przypis tłumacza]

¹²¹⁹łowiectwo żadnemu nie przeszkaǳa — łowiectwo nie przeszkaǳa, ak np. pĳaństwo lub gra w kości, od-
dawaniu się literaturze, polityce lub innemu za ęciu. [przypis tłumacza]

¹²²⁰dobre wychowanie uczy stosować się do praw i rozmawiać o sprawiedliwości, i słuchać takich rozmów — człowiek
dobrze wychowany i wykształcony bęǳie na wzór Sokratesa stawiał sobie i innym pytanie, na czym polega
sprawiedliwość. Tak ciągle bęǳie się doskonalił w sprawiedliwości, teoretycznie i praktycznie. [przypis tłumacza]

¹²²¹…Lepsi zatem są ci, co chcą się truǳić — wnioskowanie wygląda tak: wszystkie wynalazki są dokonane
przez luǳi lepszych. Wszyscy luǳie, którzy się chcą truǳić, dokonywu ą wynalazków. Wniosek: Luǳie chcący
się truǳić są lepsi. [przypis tłumacza]

¹²²²niesprawiedliwszego postępowania wobec państw sprzymierzonych — pierwszy Związek Morski, zawarty pod-
czas trzecie wo ny perskie po zwyciężeniu Persów, zamienił się w panowanie Aten nad związkowymi. Po wo nie
peloponeskie rozwiązano związek, a wnet założył Konon drugi Związek Morski (), który istniał do poko u
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tego spróbowałem zastanowić się, czyby obywatele nie mogli wyżywić się ze swych wła-
snych dochodów, co by też było na zgodnie sze ze sprawiedliwością. Jestem przekonany,
że eśliby się tak stało, to i zapobiegłoby się nęǳy, i równocześnie położyłoby się kres
pode rzeniom buǳącym się u Hellenów¹²²³. Kiedym tak zgodnie z swym zamierzeniem
zastanawiał się, to zaraz z początku było mi asne, że kra ten ǳięki swe przyroǳie est
w stanie dawać z siebie ak na większe dochody. Że tu pory roku są na łagodnie sze, na to
wskazu ą uż same płody: rośliny, które gǳie inǳie i kiełkować nie mogą, tuta wyda ą
owoce. I podobnie ak ziemia, tak i morze otacza ące kra est barǳo płodne. I co tylko
dobrego bogowie w różnych porach roku da ą, to wszystko zaczyna się tu barǳo wcze-
śnie, a kończy się barǳo późno. Ale nie tylko góru e ten kra tym, co w przeciągu roku
rozkwita i więdnie, ale posiada także skarby trwałe. Mianowicie rośnie tam w wielkie
ilości kamień¹²²⁴, z którego budu e się na pięknie sze świątynie, na pięknie sze ołtarze
i rzeźbi się na wspanialsze posągi bogów. I u Hellenów, i u barbarzyńców¹²²⁵ est wielki
nań popyt. A est także i ziemia, która eśliby ą zasiano, nie dałaby plonu, a eśli się w nie
kopie, to żywi znacznie więce luǳi, niżby to mogła uczynić, roǳąc zboże¹²²⁶. A srebro
kry e w głębi wyraźnie z bożego zrząǳenia, bo choć wiele państw sąsiadu e z Attyką i od
strony lądu, i morza, to przecież do żadnego z nich nawet malutka żyłka srebronośna
nie dochoǳi. Nie bez uzasadnienia można by mniemać, że Ateny założono blisko środka
Hellady i całe ziemi. Bo im ktoś więce od nich oddalony, to natrafia na tym uciążliw-
sze mrozy lub upały. Wszyscy zaś, którzy chcą się dostać z ednego krańca Hellady na
drugi, muszą — niby przez środek koła — przepływać lub przechoǳić mimo¹²²⁷ Aten.
A chociaż Attyka nie est morzem oblana, to przecież, niby wyspa, z wszystkimi wia-
trami sprowaǳa sobie wszelkie towary, akich e trzeba, i wysyła wszelkie, akie chce.
Jest bowiem otoczona morzem z dwu stron. Ale i drogą lądową otrzymu e wiele towa-
ru, gdyż est lądem. Doda my eszcze, że większości miast da ą się we znaki sąsiadu ący
z nimi barbarzyńcy¹²²⁸, Ateńczycy zaś ma ą sąsiadów, którym samym barǳo daleko do
barbarzyńców.

Antalkidasa (). Trzeci związek założono /; osłabiła go wo na Aten ze związkowymi (sprzymierzonymi)
państwami (), tak że prócz drobnych wysepek należała do związku Eubea. W  r. skończył się ten związek.
Ateńczycy przywykli żyć na koszt państwa; wo ny sprowaǳiły powszechne ubóstwo, braki skarbu ateńskiego
musieli uzupełniać sprzymierzeńcy, którzy wzbraniali się to czynić i nie chcieli schoǳić do roli poddanych.
[przypis tłumacza]

¹²²³położyłoby się kres podejrzeniom buǳącym się u Hellenów — sprzymierzeńcy nienawiǳili Aten, tym barǳie
że wystąpienie ze związku wywoływało wo nę z Atenami. Miasta niesprzymierzone obawiały się, że się e zmusi
do przystąpienia, państwa większe pode rzliwie śleǳiły rozszerzanie się związku. Postępowanie Aten nie miało
uznania ani u sprzymierzeńców, ani u reszty Greków. [przypis tłumacza]

¹²²⁴rośnie tam w wielkiej ilości kamień — na cennie szy marmur dobywano z kamieniołomów na górze Pente-
likon, mnie cenny, szaro-niebieski, na górze Hymettos. [przypis tłumacza]

¹²²⁵barbarzyńca (z gr. bárbaros) — u staroż. Greków określenie nie-Greka, człowieka należącego do obce
kultury i posługu ącego się ęzykiem innym niż grecki; początkowo słowo to miało charakter neutralny, do-
piero późnie zaczęło oznaczać przedstawiciela niższe kultury, niecywilizowanego, prymitywnego i okrutnego.
[przypis edytorski]

¹²²⁶jeśli się w niej [ziemi] kopie, to żywi znacznie więcej luǳi, niżby to mogła uczynić, roǳąc zboże — autor ma
na myśli kopalnię srebra w Laurion, w płd.-wsch. Attyce. [przypis tłumacza]

¹²²⁷mimo (daw.) — obok. [przypis edytorski]
¹²²⁸sąsiadujący z nimi barbarzyńcy — np. Trakowie. [przypis tłumacza]
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