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g5

lange I vadden detta,
Hvarefter 'firafven ] ? fade jag vi¬
Sen I tj, att redan Philips titel motfäger detta ändamcil; ty hvarje Konung och tyrann är frihetens
.0ch laglighetens fiende. jäkten er derföre, att raka under en

Jkalt intet ondt hända
dare.
Efter friheten.

herre,

er

Sa

er.'

da 1

viljen undvika ett krig." —- Sä talade jag, och
med bifallsrop erkände de rigtigheten af mina
anmärkningar.
Mänga dylika tal hårde de äfven af andra fändebud, dels i min
närvaro de,Is ock federmera; men icke defio mindre fortfara de,
fom det tycks, att lita pä Konungens vän/kap och löften. Nu
är vifftrligen ej underligt, att Mejfenier och nagre andre Peloponnefier handla emot fina bättre 'infigter ; men väl, att J, cakiadt egna infigtér och edra talares
varningar} fom fäga er, huru
,

A

man

%\Kir.7tov h) uKKcrqtocrurots rctvrti xu)
7tqcrv\yoqtus
; ßuaiKevs yuq xu) råquwos u7tus
lyjfqcs iKevSeqloo xu) vcy.cis harrlos. cv (fvKujjeéf,
v, Itsocs
prj
revvres
7toKé/Jov
u7tuKKuyrjvuf, ce(S7tcrY]\■ evqyre; ruvf
ccxovauvres ixeävc/, xu)
3cqvßcü\ res, äs c^Säs Ksysrctj, v.cä ttcAKovs ereqovs Key cos xu) 7taqu
räv 7tqhßeoov, xu) 7ruqcvrcs ep.cv,
xu) 7tuKiv v^eqcv £ uxbutsu) res ] äs sotxev, däev puKKcv u7[oarxfim
aovruf r>js <P/Kt7r7rcu (fiKluc, cvf äv e7tuyyéKKeruj.
xu) cu rSqluv.

eff

a

,

ci>x cqure

rus

,

1

ro

e^iv

ur0710Vj Fi

pecrcyivict, xu) 7teKo7to\vv\(sloov

rives,

7tc*q

«

rä

Kayas pä ßtKricdf cqäa-g
r/] 7tqu£ovatv, ccKKl e) vy.els otvjo),
oi
xu) Gvvävres ccvrc), w) räv Keyovruv uKcvovres tjy.ävj äs ent-

ßov-

186

ANDRA

TALET MOT PHILIPPUS.

lurar

på er och ftaller fnaror för er, af brifi på verkfamhety oförmörkt, fom jag fruktar, torden råka i famma belägen'
man

Så

mycket förmår ögonblicketr nöje och maklighet att
befegra föreftaIlningen om tillkommande fördel, Huad er ntt
åligger att göra, det tor den /, om 1 ören vife, feder mera fjelfm
ve
öfverlögga; nu vill jag föga, hvad i närvarande fall anftår
er att
fvara *).
het.

Billigt*) Anledningen till detta tal var en befkickning från Argos och

Mesjene, med klagan, att Athenfka folket gynnade LaceJåmonierne, fom undertryckte Peloponnefus, men vore Argeierne och
Mesjenierne emot, ehuru desfe flridde for friheten; och en annan
från Philip, med klagan att Alhén utan /kål förtalte honom bland
Hellenerne, fåfom om han bedrog med flora löften; hvaremot han
påflod att han ingen ting lofvat och i ingen ting hade [vikit, ock
begärde bevis påmotfatfen. Athenarne voro förlågne om jvar\ ty de
gynnade verkligen Lacedåtnonierne, och fatte flg emot Argeiemes
och

ßovÅeveaS*, ds Tte^orxJfpc&e, ht

grjdh jjöi] 7rcjelv Åtfcr-eTe^
ds 'ego) Settel, 7rocvroc tc&vlf vTtogslvocvTss.
ovrcos q ttcc^uvtIx
t{Scvrj Kcti Qoc^dvi\ gsi£ov h%vet r& 7ioöf u^egov avvoleew géhÅovTcs.
Tieft gh Jq rdv v giv Ttgctrsréav xaS"' vgöts ctvrevs vzegov ßovAevjeaSsi

uv

o-cotpfovrjTS' cc

fiqr' e\pr](p<crgévo/1

tocvt

tjdfj

ös

rev

vvv

ctTtcrqivcigevci

tcc

Seovf

Ås£co.
c/

t]v
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B illigt vif

fkulle vi val, Athenare, forekalla dem „ fom bnro
off de löften, genom hvilka I ufvertaltes att antaga freden Ty
jag ßadle aldrig hafv aförmatt mig till en bejhickning, och afven
1 Jkullen aldrig hafv a
gjort fnt på kriget, om I haden trott,
att Philip efter freden fkulle handla på detta
fått. Men helt
andra voro de löften, med hvilka vi då fmickradef,
Åfven bor¬
de vi forekalla ånnu andra; jag menar de måmiijkor, fom, når
jag, efter flntad fred, återkommen från den andra bejhickningen,
fom angeck eden, yttrade mina aningar om en befvikelje, anforde fiarka

Mesfenicrnes forbindtfe med Philip, fåfom farlig; men
påftå att Lacedämonierne hade rättvis fak. I afL
ftende pä Konungen åter, hade de visjerligen bedragit ftg i fin
vantan, utan att likväl kunna bevija, att lim (vikit dem; ty han
och

kunde likväl ej

hade

aldrig fjelf i något af fina Or ef, eller genom fina egna Jän¬
lofvat någon ting; utan det hade varit Athenare,fom täckt

debud

hopp hos folket, att Philip fkulle rådda
banerttes ofver mod.

Phocierne och tygla The-

Zlxatov, Z ävfyes dBwdlci, rovs eveyxcvras ras
fpxoryeaevs e(f dis £7xe!aBrjre Tro.qoaoBof rvjv elftvrjv, xccteiv*
fre 7 dq avres äv nere v7iepertoc Ttqesldevetv, cvf av vpe7s ev
^Hv

fjtev ovv
t

rtqa^erv rvycvtcc
eiqfivns 4>/A<7rzrcv oceoBe. dhf rjv 7icÅv rdrcov atye^YixcTU ra
rore Keycpeva.
xa) nah tv y' eiéqcvs xaKe7v. rivas; revs, cr
syoo, yeyovvlas rjÅq rSjs elqqvqs, duo rys vfeqas tjxcov Kreißt tas
cid'

ori

enavaasBe 7roÅefxcvvres y el

roixvra

rvje

m
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tvifvelsmäl om Konungens uprigtighct, och ville hindra upoßrandet
af Pylä och Phocierne, hclr up trådde infor er och kallade mig

ka

och knarrig vattcndriekars
Når Philippus, fade de,
framryckt genom paffet, fall han upfylla edra onfkningar, befåfa Thespiå och Platå a förödmjuka Thebanernes ftolt•
het genomgråjva Cherfonrfus pä
ßn egen bekoßnad■**) och andteligen utlåmna åt er Euboa och Oropos i ßcillet for Aniphipolis.
Ty. att detta allt verkligen blfvit fagdt på denna t alareß of mä¬
ßen
en

ogen

,

j

*) Philokrates hacle ofta fmädat Dcmofhenes pä t al arefölen och

gäng då de

af olika mening framträdde han och fade t
att jag och. Demofhenes ej tänka lika*
Han dricker vatten, jag vin."
Namnet v att e n dr i c k ar/e ut¬
märkte en månnifka utan anda, ur fand af all
uphojning,
en

voro

''Det är ej. underligt,

**) Forfiget att genomgräfva edet eller näfet på Cherfdnejus
åter i Talet öfver Halonejus.
Härigenom ßculle Athe¬
narnes befittningar på denna halfö fkiljas från Thracien ock
för.
fåkras för anfall af deras grannar i norr.
omtalas

Åeyov

i)

ulaBbyevos Cpevuxi^oyevtjv rpv 7ScXiv, 7Sqovku) bieyugrvgoyqv, kol) &k g/W tr^chBoy TluÅus, ébe (pood

rr.s em

revs c provs,

vbocg tt/V&v elxoroos övoy.cKos k cd bv(tt^otics e)yl ris uvB^co7tos.
<&t,\i7t7rcs b\ u7ieq åfotisff div
vyei's, luv
7T^cb^ei, rot) Qeamois yev ku) Wkuruius
reiyjei, Biißulcvs be TFuvaei rrjs vßqeoos, Xeßovvpo-cv be rots. uvrS réXen bioß^ei, TLvßoiuv be ku) rov
'£l%oo7iov uvf KyCpnrc-'
xéus, Keycvrus, obs lyd

yev

K eoos

■
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ehuru I ej aren färdeles eftertryckli¬
Och hvad af alltfammans är det Jkam-

er,

beifra orätt.

lignfle, äfven till och med edra efterkommande hafven I förpligtill denna fred, och der
igenom ädagalngt huru fullkomligt

tat

I

blifvit villade.
Men hv arföre

fäger jag detta

ock begär att dejfe männi•
Jkor framkallas? jfag vill frimodigt tala fattningen tilt er ochingenting fordolja er. Min afflgt är ingalunda , emedan jag
fjelf fordom blifvit fmddad, att pä femma fätt froffa mig credit
hos er,

,

och minn 'for olämpar e ett onjkadt

tillfälle, att eiterigen
göra fig en förtjenfl hos Konungen, ej heller att fordrifva tiden
med onyttigt tal.
Men mig fy nes, att Philips företag en gäng
Jkola

Kens

vydv

MTtcflsaei'

rccvBcT yvtiycvever

rccvroc

cl fl

yccg

cl navra

em

rs

ßfuxrcs evo v öeivci revs

(jyBévrci, xflfisep 01 res
%ou ro 7tdvrccv uäryj^cv, v.ct) ro7s eyyovois Tsfls rccs eKrrsiöots rr,v ctvrjv e)s>m yjv
elvoy rccvrqv 7rgoc-e\pq(filacta&e. ouroo reKeocs v7S'é]yp)]rc.
ev

en

ccöiKcvv'rus yeyxfoBuj;

T/

fll

km) v.mKHv gry) öelv rsrovsj eyca
yercc grct§§rjalus egos 7sfls vyöcs km) sk
cc7roygu\pcydf' cv% 7v eis KciflfiMv eyKeacov, eyctvras yev é£ 7acv
Kcycv 7xmq vylv Trciyros, reis fl eyo) Trqcaxtjovrc&c-iv ef^Mqyfls tt«QMQ'xys 7lgo(ßU7iv Koctvry reu tsmKiv yé ri Kaflseiv tsmqu ^iT-Its*
vv\

revs

ravrci

vt)v Key os,

Be cvs ruKrflr

7tov *
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Jkola gdra

dnntt

gl aga, an nu, emedan jag fe, K att det
griper allt vidare omkring fig; och Ju litet jag har ftrdfvar
efter dran att gijja ratt,, fruktar jag likväl, att redan nu
tiden dr alltför nar a.
Ndr det da ej mer far i eder wagt, att
längre ojverldmna er dt forgloshet, nar 1 ej mer hören af mig
eller andra, att deffa foretag dro rigtade mot er, utan alle med
fullkomlig ofvertygelje fen det, da tvifiav jag ej, att vrede och
bitterhet påkommer er.
Som nu edra fdndebud, beftuckne af
er

mer

onda

Konungen, förtegat for er hans planer, fruktar jag, att ed r
vrede dä

fall falla pä dein, fom foka afhjelpa de ölägenheter t

dejfe fororfakat; ty jag marker, att nägre ej lata fm vrede raja
mot den Jkyldiga, utan mot den fårjla, fom faller dem i händer«
Sä lange fäledes dunu faken dr i fm begynnelfe och vi dt
na.
nu

■»tv»»/

iveo TrjvccAAcoz

7fcv ao
ceiv,

a

'T1-.

'

"*

ccaa

ctooAecryoo.

<&iKrrs7ros TS^ccrTei gotKKov,

rj

Q.1

«

"•

'

%

ciogctf 7Soij vgccs AV7ir\-

reo

vuvl'

ro yocf

Ti^ctygoo

ehcc£eiv cföoos' (pel3äg ccf
ctocv cvv gr^JS" o giv ctgeXeiv ejl<S7icc ylyvytTCCf rcov cvgßocivovToov, grjS' ccy.cvrj^, oti tocvt
iqj vgois fciv, egev, gySe tS Se7vos, ctXA' ccutgi 7SccvTes cqcctt,
7sqcßcti\c\t * xcti ovy) ß&XolgY)v
Se pil Xlotv éyyvs q tSt rJtj.

y.ui

fu

el fre, c^ytKcvs y.ui r(jotyek

ßcvgoq Se
hot (ti
Tevs

yotq,

gev cov

vgds eaeoBcy vogi^oo.

(po-

k} 7TgeaSeoov csaioo7St]kctccv, ifi ois ctvrcTs avvSeSwpoSoKVKccTt, t ok e7rct\cföcZv ti netqooghcis tcSv Stot régri twv

7TC6(f vgoov offyrj 7sep7ieae7v avgßr • cqu
ok tutsoXAoc ivlovCf tsx, ek tok ctWloos, coXXl eis tovs v7så
cc7rohooXoTcov,

Tu

yeiqe*,
r
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åhöra hu aran dr a, vill

jag hor huar och en af er återkalla i
några, ehuru tillräckligt bekanta, omfländigheter. Hvem
har rå dt er, att upojfra Phocierne oth Pylä,
genom hvilkas
ägande Philip fått vägen till Attica och Peloponnefins i ßit
våld, men I råkat i nödvändighet att ej mer ofv er lägga om
nu

minnet

edra

rättigheter och utrikes ärender,

detta

landets

forfvar och kriget

ulan i

fallet rådjlå

om

Atticas' gränfior; ett
krig, fiom Jkall plåga hvar och en af er, när det kommer till
utbrott, och fom i fjelfva verket redan på den der olycksfulla
dagen *) är kommet till utbrott. Ty om 1 ej då hade blifvit
villade, få fkulle finden nu vara forgfri. Konungen fkidle hvarken, ofverlägfen till fjSs, med en flotta kunna komma till Attica,
innom

ej

,

,

*) Då den bedrägliga freden med Konungen fots.

yfifx, pxXt^x rrjv

fcxrxf

cgyyv

rot 7iqxypxT0t,

xxliseq ccxpßxs éiéoToe,
xx) IIuAofff 7S£luocs

xtpävrus.

xx)

exs ovv en

piXÅet not)

xxraxovopev xXXrXxv,

cpxs e7ixvxfAvr]7X/

cvv-

exu^ev vpooy,

ßäXopotj' ris

o

(poo-

71!qoéaBxj; oov xxrx^ccs exeTvos xv(pos, rijs e7i) rrjv ccrrwyjv oäov xx) rys eis WeKo7imr\7ov xvpos
yeyove, not) 7se7Sc!yj% vp7vj prjxért 7refi rxv ätxxlxv, pr, B'" v7ieg
roov
efx tr^xypxrxv maj rvjv ßtsXrjv, xKK v7ieg rxv ev rif yfiqct xx) rS 7tQos rrv xrnxfjy 7iohépov os XwiYiaei pev exxsov t
ItTsiäocv 71 xflfl, yeyove ä' ev ixelvvj rtj ripégcc' el yxq prj 7ixqeyp&aByTs t c B* vpe7s, 8$ev ccv rjv vvv rri 7ToXet 7iqxypx' övre
yxq vxva) är,7iov xgxrtjvxs, eis r*;v ctrnxyv
Bev ccv 7tore <?oåco
xexs

vfj-ccs

cE>/A-
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ej heller ofver Py lä och P ho eis till lands; och han Jkulle anfin¬
gen , likmdtigt råttvifanj hafva hållit fred, eller fr ax äter blifvit invecklad i ett krig, fäfom de t var, hvilket dä
förmådde
honom att onjka freden.
Detta lårer nu vara tillräckligt till
påminnelfe, och mätte aldrig den tid komma, o Gudar, dä allt
detta närmare bekräftar fg.
Ty jag onfkar ej, att nägon, ehu¬
ru
mycket Kan ock må j ortj ena undergång, firafas genom allmän
jara och olycka.

irsff ßu$foov v7r?(? rus 17vXcic ku) (por/hes' uXK
jj tu $Ikuj ccv Itzw/, kod rrjv elfvry ocyoov vjavyjoiv ä'yßv, y) 7-#Quyjfifi dv l]V ev cpclco 7toXeg&>, d7 ev rore t r,s elyfrs e7re$vfjly\(se.
tctvf CW, oos fv.sv vtcofåvnadj, vvv ikuvoos slfjyltctf ' ok d*
av sjrsTcca&ely]
puXif ctKftßut, /uyj yé\ cito £> nolvres Beol' evdevu yuq ß&Xolfjiriv div eyooye, ovf ei diKutos ef
U7soXooXhuf, peru tS truvToov Ktvdvv8> ku) rifc
(jg-las, ätxrjv vTFocrxfw.
<&lXi7t7tos,

isre

,

