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7

Słowo wstępne

Książka, którą oddajemy do rąk czytelnika, obejmuje przekład zacho
wanych dzieł i wybranych fragmentów autorstwa trzech mówców ateń
skich  — Antyfonta, Dejnarchosa i  Likurga  — oraz towarzyszące mu 
wprowadzenia i  komentarz. Za podstawę tłumaczenia zachowanych 
mów Antyfonta przyjęliśmy najnowsze wydanie autorstwa Mervina Dilt
sa i Davida Murphy’ego (2018); pominięte w nim oratorskie fragmenty 
tego mówcy z kolei przełożyliśmy za edycją Teodora Thalheima (1914); 
sofistyczne fragmenty wreszcie, przypisywane niekiedy innemu autoro
wi o tym samym imieniu (Antyfont Sofista), przetłumaczone zostały na 
podstawie opatrzonego wyczerpującym komentarzem wydania Gerarda 
Pendricka (2002). Jedyna zachowana w całości mowa Likurga, Przeciwko 
Leokratesowi, a także fragmenty zaginionych dzieł tego autora, przełożone 
zostały na podstawie wydania Nikosa Conomisa (1970). Ten sam uczony 
jest również autorem edycji mów i fragmentów pióra Dejnarchosa (1975), 
którą posługiwaliśmy się, tłumacząc dzieła tego ostatniego. W formie 
apendyksów uwzględniliśmy również wybrane fragmenty autorstwa 
dwóch „niekanonicznych” mówców: Demadesa i Democharesa.

Towarzyszący przekładowi komentarz obejmuje szereg zagadnień, od 
problemów natury tekstualnej, poprzez objaśnienia osobliwości lingwi
stycznych (zwłaszcza tam, gdzie wymogi polszczyzny wymuszają dalej 
idące odstępstwo od frazeologii tekstu greckiego), aż po kwestie histo
ryczne i literackie. Uwagi poświęcone tym ostatnim zagadnieniom mają 
na celu z jednej strony ukazanie warsztatu retorycznego oraz idiolektu 
każdego z tłumaczonych autorów, z drugiej zaś — kontekstowe umoco
wanie przedstawianych w jego mowach argumentów poprzez objaśnie
nie istotnych dla nich problemów prozopograficznych, społecznych oraz  



instytucjonalnych. W komentarzu czytelnik znajdzie również odniesie
nia do źródeł oraz literatury przedmiotu, na których opieramy dyskusję 
poświęconą omawianym problemom.

Przekład każdej mowy — a są to wyłącznie mowy sądowe lub styli
zowane na takie — poprzedzony został szczegółowym wprowadzeniem, 
w którym omawiamy sylwetki stron sporu, istotę sprawy, której dotyczy, 
jej formalno-prawny charakter oraz zastosowaną przez autora strategię re
toryczną. Każdemu z trzech mówców ponadto poświęcone zostały wpro
wadzenia obejmujące jego biografię, styl oraz zarys epoki historycznej, 
w której tworzył. Całość wreszcie poprzedzona została ogólnym wpro
wadzeniem, w którym zawarta została garść podstawowych informacji 
dotyczących genezy retoryki greckiej, kanonu dziesięciu oratorów oraz 
osobliwości ateńskiego prawa. Odniesienia do literatury przedmiotu po
dane zostały w formacie skróconym; ich pełny opis zawiera bibliografia. 
Objaśnienia pozostałych skrótów czytelnik znajdzie w poprzedzającym 
bibliografię wykazie.

Niniejsza książka jest efektem studiów, które umożliwił nam grant przy
znany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS 6 (2014). 
Za trud dogłębnej, a zarazem życzliwej recenzji jesteśmy niezmiernie 
wdzięczni Panu Profesorowi Marianowi Szarmachowi. Podziękowania 
kierujemy również do naszych koleżanek i kolegów z dawnej Katedry 
Filologii Klasycznej UŚ, Instytutu Filologii Klasycznej UJ oraz Instytutu 
Filozofii UJ, za nieustanną motywację do pracy i stworzenie wspaniałych 
warunków do refleksji nad antyczną retoryką i prawem. Szczególne wyra
zy wdzięczności należą się z naszej strony Pani Doktor Agacie Sowińskiej, 
naszej koleżance z dawnej KFK UŚ, która podjęła się redakcyjnego opra
cowania całości. Jej cenne spostrzeżenia, razem z uwagami Recenzenta, 
ocaliły nas od wielu błędów merytorycznych oraz stylistycznych lapsusów. 
Wszystkie te, które mimo to znalazły się w książce, pozostaną wyłącznie 
naszą wątpliwą zasługą.

Janek Kucharski

Jakub Filonik

Michał Bizoń
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LGS  — H.  Podbielski  (red.): Literatura Grecji Starożytnej. T.  1—2.  
Lublin 2005
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R é s u m é

Cet ouvrage rassemble trois orateurs de la Grèce ancienne qui vivaient dans des 
périodes très différentes de l’époque classique. Le premier d’entre eux est Antiphon, 
dont les discours appartiennent à la deuxième moitié de 5ème siècle avant J.C., et 
surtout à la période de la guerre du Péloponnèse, qui a d’ailleurs entraîné sa chute, 
et sa mort. D’un autre côté nous avons Dinarque, le dernier parmi les orateurs grecs 
dits canoniques, qui n’a été reconnu qu’à la fin de l’époque classique et qui, dans 
sa vieillesse, a été témoin des grandes perturbations qui ont marqué le début de 
l’hellénisme. Finalement Lycurgue, dont la vie et celle de Dinarque se recoupent 
partiellement, nous fournit un aperçu du traumatisme provoqué par la défaite de 
Chéronée (338 av. J.C.), qui a mit fin aux ambitions impériales de l’ancienne Athènes.

Dans ce livre, vous trouverez la traduction polonaise de tous les discours con
servés sous les noms de ces trois auteurs, ainsi qu’une sélection de fragments 
préservés de leurs travaux. Il ne s’agit ici que de discours judiciaires. Les traduc
tions sont accompagnées de commentaires exhaustifs, et précédées par des in
troductions qui se composent de biographies des trois orateurs, de remarques 
concernant leur style et idiolecte, et d’un aperçu de la période historique pendant 
laquelle ils ont vécu. En complément, chaque discours est accompagné d’une in
troduction spécifique qui concerne ses bases légales, et la prosopographie des 
deux parties de la dispute.
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S u m m a r y

This study brings together three canonical Greek orators from different periods. 
Antiphon, chronologically the first in the canon, takes us to the latter part of the 5th 
century BC, to the Peloponnesian war, echoes of which are heard in his speech
es, and which ultimately brought about his downfall and death. Dinarchus on 
the other hand, the last of the canon, made a name for himself at the end of the 
Classical period, and lived on to witness the upheavals of the early Hellenistic age. 
Lycurgus finally whose life and work to some extent chronologically overlaps with 
Dinarchus provides a glimpse into the traumatic memory of Chaeronea (338 BC) 
which marked the end of Athens’ imperial ambitions.

In this book the reader will find a Polish translation of the extant speeches of 
the three orators along with a selection of the preserved fragments of their work. 
The speeches in question all belong to the forensic genre. Their translations are 
generously annotated and prefaced with an introduction dealing with the authors’ 
biographies, an outline of the historical moment in which they lived, and a handful 
of observations about their style and idiolect. In addition, each of the speeches is 
also provided with more specific remarks which concern the nature of the case 
at hand, its legal underpinning, and a prosopography of the parties involved in 
the dispute.
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