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rag: marker, Athenare, att, da här talas

om

Philips hand*-

'

lingar och forbiwdsbrott, edra talare■ fiändigt vinna bifall
får tätivifa och billighet och Kommgens anklagare alltid tyckas
yrka det ratta, utan att iwgonßn det ringafle ßer der af, eller
någon verkan fpvrjes af deffa tal. ffa, fakerne hafva här kom^
mit fä längt, att, ju bättre och tydligare man vifar, att Phu
lip ofveyträder freden med er och foker förfördela alla Melle*
ner9 deßo fvärare blir det att rada till hvad- fom? bår går04,
Y

Or*
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ccvåqss, dfwotla,

hoyoi yr/vwrey Tief m Q*/Xßtd^eroif Ticegcc tjjV etgHWv de) rous.
v7ssf rybdv Åcyovs, red åtKcclovs nod (piÅccv&gd?rcvs egeo (pocn/opLe*
vow ned
heyety fxb dnccwocs del rd åsevret, åoxovvrots. rovs
■xotTTiyofcwTccs.. <f>thl7i7icv., yiyvofJievov <T å3ev, ds. evos efosm1, Tw
åebrocv, åt ouv eberos rauf dxcveiv clfyev #AA' b) ek rSro «Ji<
TS^oqypbce royyjävei ndvroe rd 7i^dypccTC6 rif Trohes, wS' oaco
ris dv
fidhhov xcd (pocve^dre^oy i^eheyxv QJÅMTroy* nod rtjv tt^os
iTtTtos

7T^ccrre4 reu

,

vjuots
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Orfaken är den: ehuru den vinnings tyßne maße tygtas med gär¬
ningar ej med ord; foreßä likväl vi, fom upträda här, inga
kraftiga utvägar, af fruktan att dejfe kunde mifshaga er, utan
nöja ofs att foreßälla hans handlingar frän deras värßa och
farligafle fida. Vidare, när det kommer an pä att fäga, eller
i andras tal bedomma hvad rättvifan fordrar, fä är en 1, v är r
åhörare, bättre i fländ härtill än Philip ; men i att hämma, de
,

foretag, med hvilka han nu umgås, aren I aldeles overkfamnte.
Häraf följer dä hvad man lätt kan fe nödvändigt mäße följa:
for hv ar der a lyckas baß det, hvarmed han meß och ifrigaß
fyjfelfätter fg, får honom gärningarne, får er äter talen. Om
fäledes

s7tiß8Xevo\>rcCv
%%Y\ 7soisiv, ovg^8/\svaoy %ccxe7süot£(jcv elvotf. otfom
ås T8TOOV, ort rfdevftts', oo ävägss d$t]vctiai, rovs 7sXsovsxre7v fr,rovvrccs sjyoo xooXvetv k cd 7rgocj*e(nv, ouy)
Key oss, äsov, tt^ootov
[asv y\[xs7s oi 7Tcc^iovtss réroov ftsv cc(ps^ocfjisv, Kot) ygeefsiv, '/,061
cvfA@8Åeveiv, äioo rrjv 7rfs vpeis dTXsyßei&v, czvowres. ctoc
itois7 äs, oos äsivot '/et) yjxXsTsä, rotvroo änfetpyfgeSa ' S7tei& vps7s
KccSägevoi, oos psv ccv sliroirs äiKcii8s Xcyovs, xoei Xsyovros ccXX8 &vvtr}ts, ccpeivov <&iX'i7t7Sov Tiocqecrx&vcca-Se' oos äs xooXvtrcctf dv
ixeTvov 7rgccTTeiv TC6VT06, e(ß äv i^i vvv, TTotvrsXoos cäqyoos sysrs.
(rvpßoc'ivst äij 7iqoiyp.c6 dvuyxodov, cigotf, xcc) faaos sixos. iv oTs
sxoeregot äiurfßsTS) xcc) 7isfi cc ameväocfsrs, roevf äpsivov sxccrs(?oiS s%st * ixehoo psv cci 7t^dfsis, vp7v ä" oi Xoyoi.
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fäledes dfvennu det dr nog for er att man vifar hvad
drar, fä dr ingen ting lättare dn det; men om

rdttvifan for¬
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det galler att
under/oka huru det närvarande onda Jkcdl afhjelpas, att det ej
hemligt griper vidare omkring fig, och en magt uprefer ßg, den
vi ej kunna motflä, fä mäße vi Sfvergifva värt vanliga fatt
att rädßä, och alle talare och ähdrare mäße fatta det bejluty att
upoffra det latta och angenäma for det Junda och nyttiga.
Forß, Athenare förundrar jag mig , om har gfves nå¬
gon, fom kan vara tillfreds dä han betraktar Philips ßorhet och
okade magt, och tro att deraf ingen fara upkomm.tr fur ßaten
,

och att detta allt

ej dr fidldt mot er.

Jag ber eder derfore alla
\

lika,

dixocicTeqoc v/Av e^cc^xel, gdäiov, xcdi 7revos ådels
ts^oae^t too 7s(>CCy/jlcttl' dl
c7toos t« 71ccqovt £7iocvo(fä<x)§"!]<jem
rot/, äe7 axoTisiv, v.cci /jtfj 7sqoeX^cvToc tri 7rcygoorégco Xv\cret yrdvTocs
Yi/adcs,
entwa-eroy /AyeSos dvvdjJiecos, Ttßs tj\ ovf dvrä^otf
SvvwopeScc, ts% o ccutos t^oitos, ca7reg 7rgoTegov, t8 /3öAevaocaB-otft
dXXd ym) rots Xeyovviv cc7iucri, xcti Tols dxcvcvaiv v/Avj tcc ßsX*
tt^.oo Koel tcc aooaotvf
oiv civ fl tmv qoc^oov xoi) toov tjdl^oav 7t%o\

Kocl

vuv

Xeyeiv

ottqereov.

kos

IIgoorov /Av cuv, el Tis,
i'$71 Kul ctccv xvfilcs

c)

00

civ
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dBi\vociol, Bockel cgwv yXi-

^'lxl7t7fos ,

kotl

/4*1 dsVCC cht Oj klvm

prd s(p v/aus 7Iccvtoc tocutoc yrooqocTY.evd^ecbotf, Suopd^oo, ml åerjSrjvctf 7tdvT0)V ojaoIus vgoov ßdéuvov (peqeiv t8t0 fr\ TtcXei,
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lika, att

i korrfhef

afhora <de -grunder, fom forma mig att
tro moifatfen oth hälla
Kommgen får vår fiende ; pä det J ma¬
gen följa mitt raid, om jag fyner er fe båttre in i fnkm ån de
åfvige ; i vidrigt fall äter lämna edert bifall ät deffa fåkra oth

tillfårfigtsfulla män.
Här, Medborgare, r igt ar jag nu mina blickar fårß pä den
tillväxt Philipe magt efter freden erhållit
genom Pylä och
Phocijka ärenderna
Hvilket bruk har han gjort deraf7 Han
har
Prå-n

Ot.

CVIM. 3.

(före Chr. föd. 34$.) då Philip ßutat
Phocifka kriget och biifvit vald till medlem i Amphiktyonernes
råd, var Pylå i hans händer och bevakades af hans bejoldade.
Både innehafvandct af Pylå, och Phociernes fårjagande jämte
förförandet af deras fläder, lättade för honom vågen in t Grekland-

ftoc ßgccymv, ål ås rccvotv.
rlcc poi 7Tcc^hri^e 7r^coäby.ccv, ku) il ås l%3^cv qycvpocf QiXiti 7TCV'
lv\ iouv p>h lyd <h»ioo ßeXriov roov uXXoov 7rgccgccvipo)
Kopotf, rovs hoyiapovs ocKovaoii pcv

TtsKrBnre* iccv f

01

Sctjtjovvres ku)

Ttm^emores uvtm, rovrois;

7rgco-BricrBe.
3FBS

yEycl rolmv, Z olvåyer ubpvulci, Åoyl&potf, "tlvuv c 4>Iåi7Tttågtos TZgOOTüV pSTU T»jV elflju^V KCCT^Y] , Uv?Zv, Kol) TW £v
TZQuyjpuvtw. tri myj snus srovToo J^grjpurc-jM StißeuoisGUp-
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gjort allt hvad Thebctneme

,
ej kmd ofr, var nyttigt
Jiuarfore det ? Emedan han beräknar allt efter fin vimimgslyfinad och gränrlofa äregirighet, och fredat-, lugnet och rättvifan .äro honom likgiltige, fä infog han,, fom jag tror\ att intet

Och

erbjudande, ingen tjenft var fior nog att förmå ett folk af vår
forfattning och tänkefätt att -upoffr-a de andre Hellenerms väl
fur egen fordel, utan att vi, dels af agtning for -rättvifan, dels
Ull undvikande af den blygd , fom åtjåljer fådane handlingar,
■dels i betraktande

af det auftändiga och pctjfiande+ vid alla fore¬

tag af detta flog Jkulle gor a honom likafcu kraftigt motfiånd, fom
om vi
flöde i uppenbart krig med honom»
Om Thebanerne der*
emot

*) Emot
le

de fä oflet om t alte for hoppningar ne % att

Konungen {kul¬

förödmjuka Thebantrnes jlolthet*

é% ct rf rroXei, rt^ccrreiv tt^oelXero. rl ärjrtorr;
TTffis 7S&Smej~ICiV, fjJ.'Otj, KCil TC ZSCCvlf v(f SCCVTM rffMYtGmhuf
rovs
koysapovs éfjTujvv, x&l dyj vrfes digtfwjv* .öuJ'»
Ä åkcciöv tik, A rSrc cg&us, ort r.tj pdv qpereQ# TscÅet not)
TMS vpsrsgots fBetrsv A oov
iväeljjcyro rotovrev,, A 7fotvjae»y %
$$ & mtaMvres dpsis nejs "täms éW dgjsKslocs rrn ähhcov tf
ms iåhwmv helva)
Tiyccta^e, ei-Khd kccl r& <$ntccix Aoyov 7toiovpevet, ml Tijv &fca®tmv dcäcfjtuv ra vpfecypocrt
pevyovves, m}
■2PCCU-&, cc Tsqmrimi, "Tt^oo^cofxevci, cpéleos HetATtd&evibe, civ rt rottt"
avjoCps^et,

kou

MTt

rov

%7tt%si(?v) TSgccTretv

?

»&(s7teg $cv et •ys&Ktpcvvres rvyptre,

revs

le
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har han den tankan,

fom ockfå ej fvikit honom , att de af
erkdnjla får beviljade får delar lata honom i allt forfar a efter
emot

godtycke, och, i fallet for att gåra honom motfand och uppe¬
håll fnar are , pB hans befallning
fkola i friden fl a vid hans
fda. Under famma formodan bevifar han nu Argeierne och
Mefenierne välgärningar *).
Detta förfarande, Athenare, är
,

det

,

flårja loford får

vifar, att I aren de ende, dem
han ej anfer vara i ßänd att får någon fordels Jhull upoffra
Hellenernes gemenfamma rättigheter, och borrtbyta eder välvilja
mot dem får någon tack eller vinfl. •—< Och att han tänker
få
er;

ty det

om

hvilkas wpfy Ilande nian vän¬
af den hår, Philip fammandvog. Troligen åfven de .hotan¬
de bref, Konungen vid denna tid fr ef till Spartanerne, på hvilka de val Jvarade korrt och fturft, men fom likväl kan kända
förmådde dem till förre foglighet.
*) Förmodligen till en början löften,
tade

*

åe &vßajovs riyetro , Itisq dvveßy], ccvr) tmv savrols yiyvcpevw,
ra Aoirsd édaetv, c7Tms ßxKeraj, mqdrreiv avrev,
Ka) é% flnas

dvri7C^d^eiv n») åiaKooAvreiv, aAAa Ka)

dv avres d)
fedavjvlcvs Ka) revs dqyelovs, ravrd vrceiKrQoos, ev 7voieu
c va) fxlyt^ov efi Ka& vpoov eyxcopticv, do ävåges dSpvalci' kekgiose yd(> sk räroov rdv egycov pevet roov ocTsocvroov piYjåevcs av Aqåovs rcc ko tva åUuia roov
lAAyjvoov 7sqokc&af, f-trfl avraÅÅcc^aoftcCf pLV\åefJLids %dqnos^ pujå' ooCpeAelas,
Tijv eis rovf eAÅrjvas evvc/av. Ka) ravf smöras, Ka) 7tsfl vpocv
neXevYj'

na) fSv

av^^arevcretv,

revs

c1

8roos
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Argeierne och Thebanerne; dertill
berättigar honom icke blott betraktandet af det närvarande, utan
äfven affeende pä det förflutna. Ty han har utan tvifvel hårt
och förnummit, att edra fårfäder, fom, om de underkaflat fig
Konungen (af Perfen), hade kunnat förtrycka hela det of riga
Hellas, flrax for kaffade detta fårflag^ Jom gjordes dem genom
Alexander, en af deffa Macedonifka furflars forfäder, och häU
dre åfvergäfvo fladen och ville tala hvarje olägenhet *J; och
om

er, men

om

huru

*) Da Xerxes lämnat Grekland och öfverlåtit åt Mardonius att

flut a ktiget, fokte denne vinna Athenarn» och flickade Konung
Alexander i Macedonien, Son af Amyntas, till Athén, med ly.

fände löften; pä hvilka anbud desfe fvarade: "Säg Mardonius
detta Athenarnes tal: Så länge Solen går den våg, den nu van¬
drar, (kola vi aldrig förena ofs med PerJer nes Konung; utan
gora honom kraftigt motflånd i förtrofl an på Gudarnes hjelp,
och

8toos
vov

V7tel\y](pe, ku)

eis

rcc

kut

7tu^cvru cqoov-,

flauet yocq, cipocf, ku)
ifccv uvrols roov Xot7sSv
sv

ßuaihe'i,

8

Xhe^uvSfjfos,
rrjv TSQÅiv

uu) fjisru

ccgyeloov ku) Spßuloov oos éré^xs, cv poaXXcc ku) rcc 7tqo rcvroov Xcyt£o/uevcs *
.ocKovst,

revs fuev

zhXyjvoov

u§xstv

gevev 8K uvua%opevcvs

rov

,

vperégcvs

7S$cyovovs,

oj af uvrevs vTFotKovetv

Acyov

tbtov,

pvlf vtX&ev

arefli rovroov
uKKu ku)
skXi7is7v argoeAofxévcvs, ku) 7SuBs7v ortovv virofjslvuvrus;
ruvru 7tqu^uvrus ruvf, u asuvres g.h de) yXl^ov*
o revroov Ttqoycvos

,

,

rotf
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huru de derpä

berätta,

men

utförde bedrifter, dem kvar och

en

ingen f ormar att prifa fom fig bor.

jag likaledes förbigå dem; ty de dro förre,
le kunna med ord uttctla dem.

fr afv ar att
JDerfore vill

dn att någon fal¬

Deremot vet han

om

Tkebmer-

Argeiernes forfäder, att den ena delen hjelpte F'erferne,
den andra ej gjorde dem motfänd *); och väntar fåledes , att
de a bäda fidor, utan affeende pä Hellenerms gemenfamma väl,
isndaft Jkola fe fg Jjelfva till godo.
Om han vunne eder vänfwp,
nes

och

hvilkas tempel och bildtr han utan forfyn
Men underlåt du att meddela Athenarne fådana anbud,
ach i välment affigt råda dem till illgärningjåmf. Herodot.
Vill. 136 — 144. IX- i — /5. Mardonius förnyade utan verkan famma löften, härjade Attica , forßorde Athens tnuyar och
tempel. Hvarpå ß]de famma år {Ol. LXXV. 2, före Clxr. föd.
479O fegren vid Platå* och den ärorika flagtiting, Cimon vann
vid'Mykale o/ver Perfifka flottan, d. 22 September.
och de heroers fiydd,

påtåndt.

*) Att Thebanerne

filt fig från hellenijka interesfet under Perfim
Om Argeierne fe Hero¬

fka kriget, omtalas ofta. i desfa tal«
dot, VII. 148 — 15 r,
IX., 12.
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