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ORATIO HERMOCRÄTIS
AD S3 CI LIENSES GE TjJE CONGREGATOS,
EX THüCYD. L. ΙΛΓ· CAPP. EIX'—»EXIV-

IN SÜECANAM TRANSLATA LINGUAM.

PRiEFATlO.

Anno belli Peloponnesiaci quinto inter Syracusanos bellum
ortum est et Leonlinos. Illorum socio?, exceptis Gamarinaeis,
fuerunt Dorienses civitates, Leontinorum vero Chalcidicae seu

Ionicae urbes et Camarina. In Itaüa quoque sibi socios adqui-
siverunt, Locros quidem Syracusani, Rheginos vero 'propter
cognationem Leontini. Legatis Athenas missis, cum propter
antiquam societatem·, tum etiam quod lones essent, Leontino¬
rum socii Atheniensibus persuaserunt, ut naves sibi auxilio
mitterent, nam et terra et mari a Syracusanis obsidebantur.
Quorum petitioni concedentes in Siciliam naves mittere Athe-
nienses decreverunt, auxilii quidem ferendi specie, revera ta¬
rnen eo consilio, ut impedirent, quominus illinc frumentum
in Peloponnesum exportaretur, tentaluri insimul, an res Sicu-
las in suam potestatem redigere possent. Rhegium itaque in
Italia appulsi, una cum sociis bellum vario Marte gesserunt.
Tribus jam praeterlapsis annis legati ex omnibus Siciliae civita-
tibus Gelam convenerunt, de simultatibus tollendis pristinaque
consuetudine restituenda inter se acturi. Inter multas, quae ibi
inslituebantur, orationes, sequentem habuit Hermoerates Syra-
cusanus, qua omnes permoti pacem instaurarunt. Athenien-
ses, nullam jam cernentes occasionem sua perficiendi consilia
rebus infeclis Siciliam reliquerunt. Ita vero Hermopratps;



59. IiJLedborgsre af hvarken den ringafle eller af kriget
med tryckta flat* vill jag tala till eder, Sicilianer, och frani-
fiaila ett forilag, hvilket fynes mig vara det tjenligafte for
hela Siciliens gemenfamma båda. Om krig och defs fvårig-
heter hvi må val någon genom ett utförligt uppräknande der-
af tala vidt och bredt infor dein, fom redan kånna det för¬
ut ? Ty hvarken drifves någon af okunnighet om desfa der-
till, eller afhålles någon af fruktan derifrån, om han deraf
hoppas vinna något. Det händer, att fomlige anfe vinilen
florre ån fvårigheterna; andre vilja heldre underkafla fig fa¬
ror ån for ögonblicket lida någon förluil; men om bagged·-
ra desse råka att handla i otid, åro formaningar till forlik.
ning och fred nyttiga, hvilket åfven for ofs, om vi dertili
får det närvarande kunde formås, ikulle vara af högita vår-
de. Hvar och en af ofs har från början i den affigt företa¬
git kriget, att han måtte i onfkligt fkick författa fin ilade
egna angelågenheter, och i famma affigt föke vi nu, genora
anförande af fkål och motfkål, bilågga våra inbördes tviilsr.
Lyckas det ej hvar och en, att med billiga vilkor ikilja»
hårifrån, må vi åter gripa till kriget.

6o, Likvål böre vi veta, om vi annars åre kloke, att
denna fammankomft måile egnas åt öfverlåggningar ej endaft
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om egna angelägenheter, utan åfven om medel att rådda he¬
la Sicilien, mot hviiken, enligt hvad jag tror, Arhenienferne
rigta fina anläggningar. Athenienferna bore vi anfe for kraf-
tigare uppmanaie till endragt, ån mina forcfiållningar , des-
fe Athetiienfer, fora , ågande den floifia makt bland Helle¬
nerna, uppehålla fig hår med några få ikepp, lura på våra
felfieg, och,- under ett förbunds lagliga namn, med flcenfa-
gca ikål af det gagneliga bemantla det, fom till fin natur år
funddig? a). Ty oui vi företage ett krig och åter locke till
ofs dem, fom åfven emot de folk, hvilka ej påkalla dem,
gora härtåg, skola de, under det νί tillfoge ofs fjelfva ondt
genom egna gärder, och tillika bane for dem vågen till val¬
de, efter all fannolikhet, når de mårka- vårt betryck, ockfå
en gång komma med en fiorre tiliruflning, och foka lägga
allt hårfiådes under fin lydnad,

61. Vi bore dock, om vi åre förnuftige, heldre for
att foroka våra befittningar med hvad ej tillhorer ofs, ån att
forminika det vi redan åge, inkalla bundsforvandeer och blotf-

a) Sc. νμΐν. Scholiaftes vero Grase, addit: hs το ?<*vro7s συμφίξον,,
eique Bauerus favet, qui vocabula: hngtnZs it το σνμφίξον *«37-
fxtTxt ita vertit: "fpeciofa rerum appellatione fuum confilium ve-
lartes , ad fuarn utilitatem accoromodant." Meliot tarnen Öfiandri
videtur fententia, qui ita noftra verba interpretatur ί "unter dem
anftåndigen Gewände unfere3 Vortheils darftellen.'*
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{fålla ofs for faror. Vi bore infe, att invärtes orolighefer i
fynnerhet åro forderiliga, få val for fårfkilda ilater, fom for
hela Sicilien b), hvars invånare famtligen omgifvas af forfåt-

'

liga anläggningar, under det de åro föndrade, den ena ila-
ten från den andra. Med kännedom håraf bore vi forfona

ofs, enikild med enikild och ilat med flat, foka att gemen·
famt frålfa hela Sicilien, och ej låta hos någon den tanken få
inileg, att endail de bland ofs, fom åro Dorer, åro Athe·
nienferna förhatlige, och att den Chalcidifka grenen genom
den Ioniika ilågikapen år i lakerhet. Ty ej af jhat till folk-
flagen, får det det ena år till urfprung ikildt från det an¬
dra c), anfalla de dem, utan af begår till Siciliens formo-
ner, dera vi gemenfamt åtnjute. Detta hafva de nu yppat
vid den anmaning om biilånd, fom de fått af Chalcidilka
flammen. Ty desfa, fom aldrig i ilod af något förbund lem-
nat dem hjelp, hafva de ifrigt och mera ån i kraft af ett in¬
gånget förbund, underilodt. Att Athenienferne på detta fått
fåka fin vinning och fe på fitt båila, år mycket förlåtligt,

b) Obfervat Bauerus aut esfe pro pmXi?* vel pro Sr»; er¬

go etiam. Vocab. πόλί« in quaseumque civitates, non Siciliae
tantum, valere exiftimat Ofiander, ita vertens: für FreiftaateD,
und namentlich für Sicilien.

c) Diftinctionem poft "τίξ& tollendam esfe quidam cenfent, poft
κΐφυχί vero alii reponendam.
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och jag tadlar ej dem, fom vilja herrika, men dem, fom åro
beredvillige att lyda. Ty sidan år menniikans natur, att hon
ilåndigt föker herrika öfver den, fom gifver efter, men tager

ilg till vara for den, fom anfaller. Men alle vi, fom infe
detta, men ej tilibörligen vakte ofs derför, eller icke anle
for det vigtigaile af allt, att gemenfamt afvårja det for alla
fruktansvärda, begå ett flört fel. Skyndfammail fkulle befriel·.
fe frin det närvarande onda inträffa, om vi bilade våra inbör¬
des flridigheter. Det år nemligen ej från fitt eget land Athe-
nienferne uttåga till anfall, utan från deras, fom hitkallat dem.
Sålunda (kall ej ett krig genom krig, utan ett mifsförftånd
genom fred flutas; de inkallade, fom under en ikenbar före¬
vändning hitkommit att öfva våld , fkola ock under
en vacker or fak begifva fig bort med ©förrättade åren«
der:

62. Så flor år den förmon vi kunne vinna mot Athenienferna
eidail vi fatte kloka beflut. Men en fred, fom af alla erkånnes

i vara det båila, huru böre vi icke föka ilifta den inom ofs
fjelfva ! Eller tron J icke, att, om någon äger en förmon
och en annan morfatfen, lugnet långt förr ån kriget förmår
för den ena göra flat på det onda, och för den andra bibe- ]
hålla det goda, och att freden, utan att blottftålla för få flo¬
ra faror, medför åra och lyfände förmoner, jemte mycket
annat, fom man iikfa vidlyftigt kunde framflålla, fom vid
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frågan Om krig ? Detta boren J åfvervåga och ej förakta
mina ord, utan heldre hvar och en af dem ledas att bevaka
eder egen välfärd. Och om någon fullt Och fart tror , att
han med rått eller våld (kall någon ting uträtta, tage han
han fig till vara , att han ej i fina fårhoppningar blifver be¬
dragen, vål vetande, att redan flere, fom fåkt hamnas på fi¬
na forolåmpare, och andre, fom i rtod af fin makt hoppats
att vinna fördelar, de förre icke allenafi icke förmått hamnas,
utan ej en gång oikadde undkommit: de iednare åter, i rtål-
let for att vinna någon tillvåxt, fårlorat livad de form ågtu
Ty hämnden lyckas ej efter råttvifans kraf, då man blifvit for-
oråttad , och flyrkan år ej någonting pålitligt, fartån under-
flådd af ett godt hopp; det tillkommandes ofåkerhet 'år till
det αϊert a rådande, och denna , ehuru af allt det minrt tillfår·

litliga, fynes likväl tillika vara det meft nyttiga. Ty då vi
å ömfe fidor hafve lika mycket att frukta, gå vi ock med
flårre fårfigtighet tillvåga mot hvarandra.

63, Må vi derfåre nu, af fruktan fa vål får den ovisia,
och af inga gifsningar beftåmbara, utgången, fom forde fruk¬
tansvärda, inom vårt land redan varande Athenienferna, må
vi flagne af denna dubbla fruktan, och i åfvertygelfen, att
hvad ånnu återrtår af de planer, fom hvar och en bland ofs
trott fig kunna utfåra, år genom desfa hinder tiliråckiigen
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håmmadf, ikicka ur landet den öfver ofs flående fienden, ach
må vi fjelfve beldft ingå en evig fred, hvarom ej, årminfione
genom ett ftilleftånd på få lång tid fom möjligt, tills vidare
uppikjuta våra enikilda miishålligheter. Med ett ord: må vi
infe, att om mitt råd åtlydes, fkole vi hvar och en aga vår
fria ilad, hvarifrån vi fåfom fjelf/iåndige fkole med vår tap¬
perhet lika kraftigt afflå få val vänner, som fiender. Men
öm med förakt for desfa råd, vi åtlyde främmande, (kall ej
vidare for1 ofs bli fråga om hämnd och uppråttelfe, utan vi
fkole till och med vara rått lycklige, om vi för nöds fkull
få vara vänner med våra håtfkafte fiender och ovänner med
dem vi minfl borde hata.

64, Och jag, fafom jag ock i början yttrade, fom år
ifrån den mägtigafle flat, och fnarare kunde flyrka till anfall
ån föifvar, öuikar likväl, att vi fe ofs före och ingå inbör¬
des förlikning, och att vi ej på det fåttet tillfoge fienden
ondt att vi ikade ofs fjelfve, emedan jag icke af någon ur-

flnnig ftridslyflnad anfer mig lika fjelfherrfkande öfver lyckan,
hvilken ej år i mitt våld, fom öfver tanken, hvilken år min
tillhöiighet, utan aktar nödigt, att, fa vidt, fom fkåligt år,
gifva vika för pmfiåndigheterna. Och jag anfer tillbörligt,
att J andre gören detfamma, fom jag, frivilligt, och ej der-
till af fienden tvungne. Ty det år ingenting nesligt deri, .
att landsmåa vika för landsman» Dorer för Dorer, och Chal-
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kideer for fina nårfkylde, med ett ord; "grannar och inbyg¬
gare i famma omkringflufna land, alla med gemenfamt namn
kallade Sikelioter, hvilke, efter min tanke, kunna, når det
få faller fig, åter kriga och tåter forlika lig med hvarandra
efter gemenfamma underhandlingar. Men främlingar, fom
komma öfver ofs, låtom ofs, om vi are förnuftige, med för¬
enad fiyrka dem afvårja, emedan vi, ehuru hvar för fig för¬
fördelade, likvål alle löpa en gemenfam fara; och låtom ofs
för det tillkommande ej någonfin påkalla hvarken bundsför-
vandter eller medlare. Om vi fa göre, ikole vi för det när¬
varande ej beröfva Sicilien tvånne förmoner, nemligen att be¬
frias fran Athenienferna, och att undvika ett inhemikt krig,
och för framtiden ikole vi för ofs ijelfva bebo ett land, fom
år fritt j och för andras föriat mindre blottftålldt.


