
MEANDER 1/05

PLUTARCH:
POWIEDZENIA NIEZNANYCH Z IMIENIA SPARTAN*

1. [232 d] Na d∏ugà mow´ pos∏ów z Samos Spartanie odpowiedzieli:
– Poczàtku nie pami´tamy, koƒca zaÊ nie rozumiemy, gdy˝ nie pami´tamy po-

czàtku1.
2. Gdy pewien pose∏ wyg∏osi∏ obszernà mow´, po czym domaga∏ si´ odpowie-

dzi, którà móg∏by zanieÊç swoim wspó∏obywatelom, rzekli:
– DonieÊ im, ˝e z trudem przesta∏eÊ wreszcie mówiç, a my s∏uchaç2.
3. Tebaƒczykom, którzy sprzeciwiali im si´ w jakiejÊ sprawie, rzekli:
– PowinniÊcie mieç albo mniej pewnoÊci siebie, albo wi´cej si∏y3.
4. [232 e] Lacedemoƒczyk zapytany, z jakiego powodu nosi d∏ugà brod´, od-

par∏:
– Abym widzàc siwe w∏osy, nie uczyni∏ nic, co by∏oby ich niegodne.
5. Inny, kiedy ktoÊ zapyta∏: – Dlaczego u˝ywacie krótkich sztyletów? – rzek∏:
– AbyÊmy w walce podchodzili bli˝ej wrogów4.
6. Gdy ktoÊ chwali∏ Argejczyków mówiàc, ˝e to najlepsi ˝o∏nierze, Lacedemoƒ-

czyk rzek∏:
– Owszem, pod Trojà.

* T∏umaczony tekst jest rozdzia∏em zachowanego pod imieniem Plutarcha w Moraliach
(208 a – 242 d) zbioru Apophthegmata Laconica (Apoftegmaty spartaƒskie), który wraz ze zbio-
rem Regum et imperatorum apophthegmata (Apoftegmaty królów i wodzów) uka˝e si´ wkrótce
w przek∏adzie Katarzyny Ja˝d˝ewskiej nak∏adem wydawnictwa Prószyƒski i S-ka (w serii „Biblio-
teka antyczna”).

1 Zdarzenie opisywane przez Herodota, III 46; jego bohaterami sà Samijczycy wygnani z wy-
spy przez tyrana Polikratesa (w∏adajàcego Samos w latach 537–522). Anegdota ma tam dalszy
ciàg (prze∏. S. Hammer): „Potem, powtórnie dopuszczeni, nic wi´cej nie rzekli, tylko trzymajàc
w r´ku worek oÊwiadczyli, ˝e ten worek potrzebuje chleba. Wtedy im powiedziano, ˝e i z tym
workiem przesadzili; postanowiono jednak udzieliç im pomocy”; we wczeÊniejszej cz´Êci Apofteg-
matów spartaƒskich podobnie odpowiada pos∏om wzywajàcym do walki z Polikratesem król Kle-
omenes I (Mor. 223 d, apoft. 7), choç historycy twierdzà, ˝e panowa∏ on nieco póêniej
(ok. 520–490 r.).

2 WczeÊniej w Apoftegmatach spartaƒskich podobnych odpowiedzi udziela pos∏om król Agis
II (panowa∏ od ok. 427 do 400 r.). Pos∏owi Abderytów mówi: „Powiedz, ˝e tak d∏ugo, jak ty mó-
wi∏eÊ, ja s∏ucha∏em w milczeniu” (Mor. 215 e, apoft. 9), a pos∏owi z Perintos: „…˝e ty nie mo-
g∏eÊ skoƒczyç mówiç, a ja milczeç” (Mor. 216 a, apoft. 15).

3 We wczeÊniejszej cz´Êci zbioru Archidamos II (król Sparty w latach ok. 469–427) mówi tak
do syna, zbyt odwa˝nie walczàcego z Ateƒczykami podczas wojny peloponeskiej (Mor. 218 e,
apoft. 8).

4 Temat krótkich sztyletów spartaƒskich powraca w Apoftegmatach spartaƒskich wielokrot-
nie: Mor. 216 c (Agis M∏odszy 2) i 217 e (Antalkidas 8); por. tak˝e 241 f (Anonimowe Spartan-
ki 18). W pierwszym z tych ust´pów wspomina si´ o tym, ˝e numerem popisowym greckich ku-
glarzy by∏o po∏ykanie spartaƒskich mieczy z uwagi na ich rozmiary.



7. Inny dowiedziawszy si´, ˝e niektórzy po spo˝yciu posi∏ku sà zmuszani do pi-
cia, zapyta∏:

– A czy sà te˝ zmuszani do jedzenia?5

8. Nawiàzujàc do s∏ów Pindara: „Ateny, podporo Grecji”6, pewien Lacedemoƒ-
czyk powiedzia∏, ˝e Grecja upad∏aby, gdyby trzyma∏a si´ na takiej podporze.

9. JakiÊ cz∏owiek widzàc na obrazie Ateƒczyków zabijajàcych Spartan rzek∏:
– M´˝ni sà Ateƒczycy!
Lacedemoƒczyk odpar∏:
– Na obrazie.
10. [232 f] Cz∏owiekowi, który przys∏uchiwa∏ si´ z aprobatà oszczerstwu, Lace-

demoƒczyk rzek∏:
– Przestaƒ wyposa˝aç uszy w broƒ przeciwko mnie.
11. Cz∏owiekowi karanemu ch∏ostà i mówiàcemu: – Zb∏àdzi∏em wbrew swojej

ch´ci! – ktoÊ powiedzia∏:
– PonieÊ zatem i kar´ wbrew ch´ci.
12. Pewien Spartanin, widzàc w miejscu odosobnionym ludzi, korzystajàcych z se-

desu, rzek∏:
– Obym nie musia∏ nigdy siedzieç tam, skàd nie móg∏bym wstaç, by okazaç sza-

cunek starszemu.
13. Gdy przebywajàcy z wizytà obywatele Chios zwymiotowali pewnego razu po

posi∏ku w eforejonie i wypró˝nili si´ na krzes∏a, na których zasiadali eforowie,
[233 a] Spartanie najpierw dok∏adnie zbadali, czy sprawcami nie sà obywatele.
Kiedy przekonali si´, kto to uczyni∏, og∏osili, ˝e mieszkaƒcom Chios zezwalajà na
nieprzystojne zachowanie7.

14. Kiedy ktoÊ zobaczy∏, ˝e twarde migda∏y sà sprzedawane za dwa razy wy˝-
szà cen´, zapyta∏:

– Czy kamienie sà takà rzadkoÊcià?
15. Pewien cz∏owiek oskuba∏ s∏owika i gdy zobaczy∏ bardzo niewielkie cia∏o,

rzek∏:
– JesteÊ jedynie g∏osem i niczym innym8.
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5 Ksenofont w Ustroju spartaƒskim pisze, ˝e Likurg zabroni∏ zmuszania do picia wina (Resp.
Lac. 5, 4): „Po∏o˝y∏ kres rujnujàcemu cia∏a i umys∏y obyczajowi picia pod przymusem i nakaza∏,
˝eby ka˝dy pi∏ wtedy, gdy odczuwa pragnienie. Uzna∏ bowiem, ˝e takie picie jest najmniej szko-
dliwe i najprzyjemniejsze”.

6 Wyra˝enie to pochodzi z niezachowanego dytyrambu Pindara s∏awiàcego Ateny (fr. 76 Snell-
Maehler). Jego poczàtek brzmia∏:

Pe∏ne blasku Ateny, fio∏kami wieƒczone, opiewania godne,
ty podporo Hellady, s∏awne boskie miasto!

7 Elian opowiada t´ samà anegdot´ o obywatelach Kladzomenaj (Varia hist. II 15). Warto
przytoczyç jej wspó∏czesnà wersj´, której bohaterem jest Antoni S∏onimski: „Lubi∏ opowiadaç,
jak zapytany w warszawskim Domu Literatury przez sowieckiego goÊcia, poet´ i troch´ politru-
ka, Aleksieja Surkowa, gdzie si´ mo˝na wysiusiaç, odpowiedzia∏: – Pan? Wsz´dzie!” (R. Matu-
szewski, Alfabet. Wybór z pami´ci 90-latka, Iskry, Warszawa 2004, s. 413).

8 Powiedzenie to zyska∏o popularnoÊç w wersji ∏aciƒskiej: vox et praeterea nihil. Ta wersja,
u˝ywana najcz´Êciej w sensie „s∏owa pozbawione znaczenia”, wyst´puje w wielu zbiorach senten-
cji ∏aciƒskich, zazwyczaj bez podania êród∏a.



16. Pewien Lacedemoƒczyk widzàc Diogenesa Psa obejmujàcego w bardzo mroê-
ny dzieƒ spi˝owy posàg9, zapyta∏ go, czy marznie. Gdy ten zaprzeczy∏, rzek∏:

– Có˝ zatem wielkiego czynisz?
17. Pewien mieszkaniec Metapontu10, ganiony przez Lacedemoƒczyka za tchó-

rzostwo, [233 b] rzek∏:
– Przecie˝ posiadamy niema∏o cudzej ziemi.
Lacedemoƒczyk odpar∏:
– JesteÊcie zatem nie tylko tchórzami, ale i niegodziwcami.
18. Pewien cudzoziemiec, który przebywa∏ w Sparcie, powiedzia∏ do Lacedemoƒ-

czyka stojàc na jednej nodze:
– MyÊl´, ˝e nie potrafi∏byÊ staç na jednej nodze tak d∏ugo, jak ja.
Ten rzek∏ w odpowiedzi:
– To prawda, ale nie ma g´si, która by tego nie potrafi∏a.
19. Gdy jakiÊ cz∏owiek pyszni∏ si´ sztukà wymowy, pewien Lacedemoƒczyk po-

wiedzia∏:
– Ale˝ na Dioskurów, nie istnieje ani istnieç nie b´dzie sztuka, która nie ma

zwiàzku z prawdà11.
20. Pewien mieszkaniec Argos powiedzia∏ kiedyÊ:
– U nas jest wiele grobów Spartan.
Lacedemoƒczyk odrzek∏:
– A u nas [233 c] nie ma ani jednego grobu Argejczyków.
Spartanie bowiem cz´sto naje˝d˝ali Argos, Argejczycy zaÊ Sparty nigdy.
21. Pewnego Lacedemoƒczyka wzi´to na wojnie do niewoli i wystawiono na

sprzeda˝. Kiedy licytator og∏asza∏: – Sprzedaj´ Lacedemoƒczyka! – ten, zatykajàc
mu usta, rzek∏:

– ObwieÊç, ˝e sprzedajesz jeƒca wojennego!12

22. Jeden z ˝o∏nierzy Lizymacha, zapytany przez niego, czy nie pochodzi z he-
lotów, odrzek∏:

– Czy sàdzisz, ˝e Lacedemoƒczyk da∏by si´ wynajàç za twoje cztery obole?13
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9 O cyniku Diogenesie z Synopy (IV w.) pisze Diogenes Laertios (VI 23): „W lecie tarza∏
si´ na goràcym piasku, w zimie zaÊ obejmowa∏ zaÊnie˝one posàgi, aby si´ na wszelki sposób har-
towaç” (lekko zmieniony przek∏ad W. Olszewskiego i B. Kupisa). W zwiàzku z przydomkiem Pies
(Kyôn) zwiàzanym z nazwà tej sekty filozoficznej (kynikoi) por. ibid., 60: „Gdy go zapytano, co
robi, ˝e nazywajà go psem, odpowiedzia∏: – Schlebiam tym, którzy mi coÊ dajà, obszczekuj´ tych,
którzy mi nic nie dajà, a z∏ych gryz´”.

10 Metapont – kolonia achajska w po∏udniowej Italii, rywalizujàca z za∏o˝onym przez Spar-
tan Tarentem.

11 Powiedzenie to przytacza Platon: „Powiada Lakoƒczyk, ˝e prawdziwej umiej´tnoÊci prze-
mawiania, która by nie mia∏a nic wspólnego z prawdà, ani nie ma, ani te˝ nigdy w przysz∏oÊci
nie b´dzie” (Phaedr. 260 e; prze∏. L. Regner).

12 Por. ni˝ej, 234 c (apoft. 40).
13 Lizymach (ok. 355–281) – jeden z towarzyszy Aleksandra Wielkiego. Po Êmierci Aleksan-

dra zarzàdza∏ Tracjà. W 306–305 r. przyjà∏ tytu∏ króla. Póêniej powi´kszy∏ swoje królestwo o cz´Êç
Azji Mniejszej, a nast´pnie Macedoni´ i Tessali´. Mimo ˝e mia∏ pod swojà w∏adzà trackie ko-
palnie z∏ota i srebra, by∏ tak chciwy i skàpy, ˝e nazywano go „stra˝nikiem skarbca” (Plut. Mor.
823 d, Praecepta gerendae rei publicae 31).



23. Gdy Tebaƒczycy, zwyci´˝ywszy Lacedemoƒczyków pod Leuktrami14, dotar-
li do samego Eurotasu, jeden z nich che∏pliwie spyta∏:

– Gdzie teraz podziewajà si´ Lacedemoƒczycy?
Pochwycony przez nich Spartanin [233 d] odpar∏:
– Nie ma ich tutaj; w przeciwnym bowiem razie byÊcie tu nie doszli15.
24. Ateƒczycy poddajàc miasto prosili, by im pozwolono zachowaç jedynie Sa-

mos16. Lacedemoƒczycy odrzekli:
– GdybyÊcie w∏adali sami sobà, moglibyÊcie dà˝yç do w∏adzy nad innymi.
Stàd pochodzi przys∏owie:

Kto sam sobà nie w∏ada, pragnie w∏adaç Samos17.

25. Gdy Lacedemoƒczycy zdobyli si∏à pewne miasto, eforowie powiedzieli:
– Nasi m∏odzieƒcy nie b´dà ju˝ mieli z kim si´ çwiczyç w walce18.
26. Gdy król obieca∏ Lacedemoƒczykom, ˝e ca∏kowicie zburzy inne miasto, któ-

re dostarcza∏o im wielu k∏opotów, nie zgodzili si´, mówiàc:
– W ˝adnym wypadku go nie burz i nie niszcz ose∏ki, która nam ostrzy m∏o-

dzieƒców19.
27. [233 e] Nie przydzielali nauczycieli zapaÊnikom, aby wspó∏zawodniczono

nie w sztuce, lecz w dzielnoÊci. Dlatego i Lizander na pytanie, w jaki sposób Cha-
ron go zwyci´˝y∏20, rzek∏:

– Przebieg∏oÊcià.
28. Gdy Filip zbli˝ywszy si´ do ich kraju zapyta∏ w liÊcie, czy chcà, by wkroczy∏

jako przyjaciel czy jako wróg, odpowiedzieli: „Ani, ani!”21

29. Wys∏ali pos∏aƒca do Antygona, syna Demetriosa22. Kiedy dowiedzieli si´, ˝e
nazwa∏ on go królem, ukarali go, chocia˝ przywióz∏ od Antygona dla ka˝dego mia-
r´ pszenicy, a by∏ to czas wielkiego g∏odu.
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14 Pod Leuktrami – w bitwie tej (371 r.) wojska tebaƒskie pod wodzà Epaminondasa poko-
na∏y Spartan.

15 Po bitwie pod Leuktrami Epaminondas wyruszy∏ przeciwko Sparcie na Peloponez; sprzy-
mierzeƒcami jego byli Arkadyjczycy, Elejczycy i Argejczycy. Epaminondas nie zdoby∏ miasta, uwol-
ni∏ natomiast od spartaƒskiego zwierzchnictwa Messeni´. Messeƒscy heloci zyskali wolnoÊç, przy-
dzielono im ziemi´ i za∏o˝ono miasto Messene (369 r.).

16 Historycy greccy nie wspominajà tego epizodu, który niewàtpliwie by∏by zwiàzany z koƒ-
cem wojny peloponeskiej. Ksenofont w Historii greckiej (II 2, 6) pisze, ˝e po bitwie pod Ajgo-
spotamoj (405) opuÊcili Ateƒczyków wszyscy sojusznicy prócz Samijczyków.

17 Przys∏owie to odnotowujà paremiografowie greccy: Diogenian (7, 34), Apostolios (13, 5)
i Arsenios (388).

18 Por. nast´pny apoftegmat. We wczeÊniejszej cz´Êci dzie∏a Kleomenes I na pytanie, czemu
Spartanie nie zg∏adzili wszystkich Argejczyków, mimo ˝e wielokrotnie zdobyli ich miasto, odpo-
wiada: „Nie mo˝emy ich wytraciç, gdy˝ musimy mieç trenerów dla naszych m∏odzieƒców”
(Mor. 224 b, apoft. 17).

19 Por. poprzedni apoftegmat. Podobna przenoÊnia poni˝ej, apoft. 61.
20 Charon – postaç skàdinàd nieznana. O Lizandrze zob. ni˝ej, przyp. 62.
21 Por. ni˝ej, apoft. 53.
22 Antygonos II Gonatas, syn Demetriosa Poliorketesa, król Macedonii w latach 277/276–239.

Por. ni˝ej, przyp. 30.



30. Kiedy Demetrios zarzuca∏ im, ˝e wys∏ali do niego tylko jednego pos∏aƒca,
odrzekli:

– Czy˝ nie wystarczy jeden do jednego?23

31. [233 f] Gdy pewien niegodziwy cz∏owiek zg∏osi∏ znakomity wniosek, przyj´-
li pomys∏, lecz odebrawszy go jemu, przypisali innemu, który ˝y∏ szlachetnie24.

32. Kiedy bracia k∏ócili si´ z sobà, Spartanie ukarali ich ojca za to, ˝e pozwa-
la im si´ sprzeczaç.

33. Harfiarza, który odwiedzi∏ ich miasto, ukarali za to, ˝e gra∏ palcami25.
34. Dwóch ch∏opców walczy∏o. Jeden z nich zrani∏ drugiego, zadajàc mu no˝em

do przycinania roÊlin Êmiertelny cios. Gdy ranny by∏ ju˝ bliski Êmierci, jego przy-
jaciele obiecali, ˝e zemszczà si´ i zabijà tego, który mu zada∏ ran´. [234 a] On jed-
nak rzek∏:

– Na bogów, nie czyƒcie tego, gdy˝ nie by∏oby to sprawiedliwe. Te˝ bym bo-
wiem tak postàpi∏, gdybym by∏ szybszy i dzielniejszy.

35. By∏o to w okresie, w którym zgodnie ze zwyczajem wolnym ch∏opcom na-
kazywano kraÊç, co tylko zdo∏ajà, a jeÊli ktoÊ z nich da∏ si´ przy∏apaç na kradzie-
˝y, uchodzi∏o to za haƒb´26. Jednemu z ch∏opców towarzysze dali do pilnowania
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23 Mowa o Demetriosie Poliorketesie. Anegdot´ t´ przytacza te˝ Plutarch w jego ˝ywocie
(Demetr. 42, 2). Opowiada jà te˝ w traktacie O gadulstwie (Mor. 511 a), gdzie odpowiedê t´ cy-
tuje jako wzór zwi´z∏oÊci. W wersji przytoczonej we wczeÊniejszej cz´Êci zbioru królem przyjmu-
jàcym pos∏a jest Filip (Mor. 216 ab, Agis, syn Archidamosa 16).

24 èród∏em tej anegdoty jest mowa Ajschinesa Przeciw Timarchowi 179–181. Mówi on do
Ateƒczyków: „Niekiedy zbyt ∏atwo wierzycie s∏owom, którym nie towarzyszy godne ˝ycie. Lacede-
moƒczycy tak nie post´pujà, a pi´knà jest rzeczà naÊladowaç zalety innych. KiedyÊ na zgromadze-
niu przemawia∏ pewien Lacedemoƒczyk, Êwietny mówca, lecz cz∏owiek ˝yjàcy haniebnie, a oni –
jak s∏ychaç – ju˝ mieli g∏osowaç za jego wnioskiem. Pojawi∏ si´ jednak pewien czcigodny i szano-
wany cz∏onek geruzji [...] i poczà∏ s∏owami ch∏ostaç Lacedemoƒczyków, zawstydzajàc ich, ˝e ju˝
przez nied∏ugi czas Sparta pozostanie nienaruszona, jeÊli na zgromadzeniach b´dà s∏uchaç takich
doradców. Zarazem wywo∏a∏ innego spoÊród Lacedemoƒczyków, m´˝a niewprawnego w przema-
wianiu, lecz wyró˝niajàcego si´ m´stwem na wojnie oraz sprawiedliwym i godnym post´powa-
niem. Poleci∏ mu, aby tak, jak potrafi, sformu∏owa∏ ten sam wniosek, co poprzedni mówca. Po-
stàpi∏ tak, aby – jak t∏umaczy∏ – Lacedemoƒczycy podj´li decyzj´ po s∏owach szlachetnego m´˝a,
a g∏os tchórza i pod∏ego cz∏owieka w ogóle nie doszed∏ do ich uszu” (prze∏. W. Lengauer).

25 Staro˝ytni mieli zwyczaj graç na instrumentach strunowych pos∏ugujàc si´ kostkà, zwanà
plëktron. Dêwi´k uzyskiwany palcami musia∏ si´ wydawaç Spartanom zbyt subtelny i delikatny.
Por. Plut. Mor. 802 f (Praecepta gerendae rei publicae 6): „Muzycy uwa˝ajà, ˝e dotykanie strun
powinno s∏u˝yç ujawnieniu charakteru wykonawcy, a nie uzyskaniu odpowiedniej nuty”.

26 Zwyczaj ten opisuje Plutarch w ˝ywocie Likurga (17, 3–4), opowiadajàc o wychowaniu ch∏op-
ców, ˝yjàcych od siódmego roku ˝ycia w specjalnych obozach. Dwudziestoletni nadzorca ch∏op-
ców „tym bardziej krzepkim zleca noszenie drew, a m∏odszym – jarzyn. Zdobywajà je kradnàc.
Jedni chodzà do sadów, drudzy zaÊ wÊlizgujà si´ niepostrze˝enie na wspólne biesiady doros∏ych
m´˝czyzn, rzecz jasna z wielkà ostro˝noÊcià i zr´cznie. Je˝eli jakiÊ ch∏opiec zostanie na kradzie-
˝y przy∏apany, otrzymuje wiele batów za to, ˝e krad∏ zbyt niedbale i nieumiej´tnie. A kradnà, co
zdo∏ajà, z po˝ywienia, uczàc si´ zr´cznie podchodziç tych, którzy Êpià lub nieuwa˝nie pilnujà
swojej w∏asnoÊci. Dla schwytanego karà jest oprócz ch∏osty g∏ód. Ch∏opcy dostajà bowiem skàpe
posi∏ki, aby broniàc si´ przed niedostatkiem uczyli si´ odwagi i przebieg∏oÊci” (zmieniony prze-
k∏ad K. Korusa). Komentowane zdanie zdaje si´ wskazywaç na to, ˝e kradzie˝e takie by∏y do-
puszczalne tylko w pewnym okresie roku. Tak uwa˝a N. M. Kennel, The Gymnasium of Virtue.
Education and Culture in Ancient Sparta, Chapel Hill – London 1995, s. 123.



ma∏ego ˝ywego lisa, którego ukradli. Gdy ludzie, którym zabrali liska, zbli˝yli si´
szukajàc go, ch∏opiec schowa∏ go pod swoje ubranie i mimo ˝e rozdra˝nione zwie-
rz´ wgryz∏o si´ mu w bok a˝ do wn´trznoÊci, zachowa∏ milczenie, aby go nie wy-
kryto. [234 b] Póêniej, kiedy owi ludzie odeszli i ch∏opcy zobaczyli, co si´ sta∏o,
czynili mu wyrzuty mówiàc, ˝e lepiej by∏o pokazaç liska, ni˝ ukrywaç go za cen´
Êmierci. On odpar∏:

– Wcale nie, szlachetniej bowiem jest umrzeç nie poddajàc si´ bólowi, ni˝ ha-
niebnie ocaliç ˝ycie, dajàc si´ wykryç z powodu s∏aboÊci27.

36. Gdy pewni ludzie powiedzieli spotkanym na drodze Spartanom: – Macie
szcz´Êcie, gdy˝ w∏aÊnie odeszli stàd zbóje! – ci odpowiedzieli:

– Nie, na Enyaliosa28, to oni mieli szcz´Êcie, ˝e nie spotkali si´ z nami!
37. Spartanin zapytany, co potrafi, rzek∏:
– Byç wolnym29.
38. Ch∏opiec spartaƒski, wzi´ty do niewoli przez króla Antygona30 i sprzedany,

by∏ pos∏uszny [234 c] cz∏owiekowi, który go naby∏, we wszystkim, co uwa˝a∏ za
godne cz∏owieka wolnego. Kiedy jednak ów cz∏owiek kaza∏ mu przynieÊç nocnik,
nie us∏ucha∏ mówiàc:

– Nie b´d´ niewolnikiem.
Gdy ten nalega∏, ch∏opiec wszed∏ na dach i powiedziawszy: – Przekonasz si´,

co kupi∏eÊ!31 – rzuci∏ si´ w dó∏ i zginà∏32.
39. Innego wystawionego na sprzeda˝ ktoÊ zapyta∏:
– Czy jeÊli ci´ kupi´, b´dzie z ciebie po˝ytek?
Odpowiedzia∏:
– B´dzie, nawet jeÊli mnie nie kupisz33.
40. Inny, wzi´ty na wojnie do niewoli i wystawiony na sprzeda˝, kiedy licytator

og∏asza∏, ˝e sprzedaje niewolnika, rzek∏:
– Przekl´ty, masz mówiç: „jeƒca wojennego”!34.
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27 Por. Plut. Lyc. 18, 1.
28 Enyalios – jeden z przydomków boga wojny Aresa.
29 W dalszej cz´Êci zbioru tej samej odpowiedzi udziela na to pytanie nieznana z imienia

Spartanka (Mor. 242 d, apoft. 30). Dalszy ciàg zawartej tam opowieÊci – zob. poni˝ej, przyp. 31.
30 Mowa o jednym z królów Macedonii: Antygonie II Gonatasie, który toczy∏ ze wspierany-

mi przez Ptolemeusza II Spartà i Atenami tzw. wojn´ chremonidejskà (267–262 r.), lub Antygo-
nie III Dosonie, który w roku 222 najecha∏ Lakoni´, rozbi∏ pod Sellazjà armi´ króla Kleomene-
sa III i zajà∏ Spart´.

31 Tekst zepsuty. Id´ tu za poprawkà Kurtza γε¿σÃ τùς ‰νùς. Inni uczeni proponujà emen-
dacje dajàce sens: „Po˝a∏ujesz swojego zakupu!” Por. zakoƒczenie opowieÊci o nieznanej Spar-
tance (zob. wy˝ej, przyp. 29): „Kiedy zaÊ nabywca kaza∏ jej uczyniç coÊ, co nie przystoi kobiecie
wolnej, powiedzia∏a: – B´dziesz ˝a∏owa∏, ˝e sam siebie pozbawi∏eÊ takiego nabytku! – po czym
odebra∏a sobie ˝ycie”.

32 Anegdot´ t´ opowiada Seneka w Listach moralnych do Lucyliusza (77, 14).
33 Podobnej odpowiedzi udziela na podobne pytanie anonimowa Spartanka w dalszej cz´Êci

zbioru (Mor. 242 c, apoft. 29).
34 Por. wy˝ej, apoft. 21.



41. Pewien Spartanin mia∏ jako god∏o na tarczy much´, nie wi´kszà od rzeczy-
wistej. Gdy pewni ludzie drwili z niego [234 d] mówiàc, ˝e zapewne nie chcia∏ si´
rzucaç w oczy, rzek∏:

– Przeciwnie – uczyni∏em to, by byç widocznym. Podchodz´ bowiem do wro-
gów na tyle blisko, by widzieli ten znak, choç jest taki ma∏y.

42. Inny, gdy w czasie uczty przyniesiono lir´, rzek∏:
– Nie jest zwyczajem spartaƒskim zajmowaç si´ g∏upstwami35.
43. Spartanin zapytany, czy droga prowadzàca do Sparty jest bezpieczna, rzek∏:
– Nie ma wielkiej ró˝nicy, czy b´dziesz chodzi∏, czy siedzia∏ w domu36. Lwy bo-

wiem chodzà tam, gdzie im si´ podoba, na zajàce zaÊ polujemy w ich kryjówkach.
44. W czasie walki jeden z zapaÊników objàwszy drugiemu ramieniem szyj´,

bez trudu obróci∏ go i rzuci∏ na ziemi´. Powalony, nie mogàc u˝yç w walce swego
cia∏a, ugryz∏ przeciwnika w rami´. [234 e] Ten rzek∏:

– Spartaninie, gryziesz jak kobiety!
Lacedemoƒczyk odpar∏:
– Ale˝ skàd, jak lwy!37

45. Kiedy pewien cz∏owiek kulawy wyrusza∏ na wojn´, inni, idàc za nim, wy-
Êmiewali go. On odwróciwszy si´ rzek∏:

– G∏upcy, z wrogami si´ nie walczy uciekajàc, lecz trwajàc w miejscu i nie
opuszczajàc szeregu!38

46. Inny, trafiony z ∏uku, czujàc, ˝e zbli˝a si´ koniec, powiedzia∏:
– Nie trapi´ si´ tym, ˝e umieram, lecz tym, ˝e niczego nie dokonawszy, gin´

z ràk zniewieÊcia∏ego ∏ucznika39.
47. Pewien cz∏owiek, zajechawszy do gospody, da∏ gospodarzowi ryb´ proszàc,

aby jà przygotowa∏. Kiedy ten pyta∏ o ser i oliw´, rzek∏:
– Czy potrzebowa∏bym jeszcze ryby, gdybym mia∏ ser?

Plutarch42

35 Podobne powiedzenie przypisuje si´ we wczeÊniejszej cz´Êci zbioru Demaratosowi, królo-
wi Sparty w latach 515–491. S∏uchajàc harfiarza – byç mo˝e na dworze perskim, na którym prze-
bywa∏ po utracie tronu – rzek∏ on: „Wydaje mi si´, ˝e ca∏kiem nieêle wykonuje to niedorzeczne
zaj´cie”. (Mor. 220 a, apoft. 3).

36 Tekst zepsuty. Przyjmuj´ przekazanà mi listownie poprawk´ M. Szymaƒskiego: ο√ πολ¡

διοισε ÿ, α◊κα βαδ–σÃς ü καθ–σÃς.
37 W przypisywanym Plutarchowi zbiorze Regum et imperatorum apophthegmata bohaterem

tej anegdoty jest b´dàcy jeszcze ch∏opcem Alkibiades (Mor. 186 d, apoft. 1; por. ni˝ej, przyp. 45).
38 Bohaterem tej samej anegdoty we wczeÊniejszej cz´Êci zbioru jest nieznany poza tym Spar-

tanin Androklejdas (Mor. 217 c). Podobnymi s∏owami strofuje tam równie˝ s∏awny król Agesila-
os II (panowa∏ w latach 400–359) kulawego Spartanina, który ruszajàc na wojn´ domaga si´ ko-
nia z uwagi na swe kalectwo (Mor. 210 f, apoft. 34). Zresztà sam Agesilaos by∏ kulawy od urodzenia.

39 Podobne s∏owa wypowiada u Herodota (IX 72) Kallikrates, wojownik spartaƒski, w czasie
bitwy pod Platejami. Pot´pienia ∏uczników jako zniewieÊcia∏ych tchórzy doszukiwali si´ niektó-
rzy staro˝ytni w s∏owach Diomedesa, zwróconych do Parysa (Hom. Il. XI 385, prze∏. I. Wieniewski):

L˝yç to umiesz, ∏uczniku, i strzelaç oczami do dziewek,
Pyszniàc si´ lokiem trefionym!

Âwiadczà o tym scholia do tego wiersza: „[…] albo te˝ Diomedes chwali tu wojowników wal-
czàcych z bliska […]. Ale, jak mówià, ∏ucznikami sà i bogowie, i najdzielniejsi z herosów […],
w tym niektórzy walczàcy pod Trojà […]. Nie gani go wi´c za to, ˝e jest ∏ucznikiem, lecz za to,
˝e jest z∏ym ∏ucznikiem”.



48. KtoÊ chwali∏ szcz´Êcie Lampisa z Eginy, [234 f] który mia∏ wiele okr´tów
i z tego wzgl´du uchodzi∏ za niezwykle bogatego40. Spartanin s∏yszàc to rzek∏:

– Nie przyk∏adam wagi do szcz´Êcia, które wisi na linach okr´towych41.
49. Gdy ktoÊ powiedzia∏ Spartaninowi, ˝e k∏amie, odpowiedzia∏:
– Owszem, jesteÊmy bowiem wolni. Inni, jeÊli nie mówiliby prawdy, po˝a∏owaliby.
50. KtoÊ próbowa∏ postawiç na nogi trupa i nie by∏ w stanie tego uczyniç, choç

robi∏ wszystko co móg∏. Wreszcie rzek∏:
– Na Dioskurów, czegoÊ w Êrodku brakuje!
51. Tynnichos zniós∏ dzielnie Êmierç syna Trasybulosa. Z tej okazji powsta∏ ta-

ki epigramat:
[235 a] Trazybul do Pitany42 na tarczy, bez tchnienia
wróci∏, dostawszy siedem ran od Argejczyków,
a wszystkie by∏y z przodu. Skrwawionego starzec
Tynnichos na stos k∏adàc powiedzia∏ te s∏owa:
– Niech nad tchórzami p∏aczà, ja bez ∏ez pochowam
syna, chlub´ i mojà, i Lacedemonu43.

52. Gdy ∏aziebny nalewa∏ bardzo wiele wody Ateƒczykowi Alkibiadesowi, Spar-
tanin rzek∏:

– Dlaczego tak robisz?44 Widocznie ten cz∏owiek nie jest czysty, lecz bardzo
brudny. W takim razie lej jeszcze wi´cej!45

53. Gdy Filip Macedoƒski przes∏a∏ Spartanom listownie pewne polecenia, od-
pisali mu: „Do Filipa. JeÊli chodzi o sprawy, o których do nas napisa∏eÊ: nie”46.

53 a. Filip, kiedy najecha∏ Lakoni´47 i wydawa∏o si´, ˝e wszyscy zginà, [235 b]
rzek∏ do jednego ze Spartan:

– Co teraz macie zamiar uczyniç, Lacedemoƒczycy?
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40 Demostenes w mowie przeciw Arystokratesowi (23, 211) zarzuca Ateƒczykom, ˝e „Lam-
pisowi, który ma najwi´cej statków ze wszystkich Greków i zaopatruje w nie nasze paƒstwo i na-
szych kupców, jeszcze dotàd nie nadaliÊcie obywatelstwa, uznajàc go godnym zaledwie zwolnie-
nia z podatków p∏aconych przez metojków”. W traktacie Czy stary cz∏owiek powinien zajmowaç
si´ politykà (Mor. 787 a) Plutarch przytacza powiedzenie Lampisa, ˝e wielkiego majàtku dorobi∏
si´ szybko, natomiast ma∏ego – od zdobywania którego zaczyna∏ – powoli i z trudem.

41 Podobne powiedzenie przytacza Cyceron w Rozmowach tuskulaƒskich, równie˝ przypisujàc
je anonimowemu Spartaninowi (Tusc. V 40). W grece, tak jak w polszczyênie, istnia∏o powiedze-
nie: „wisieç na w∏osku”.

42 Pitana to jeden z pi´ciu okr´gów tworzàcych Spart´ (pozosta∏e to Mesoa, Kynosura,
Limnaj i Amyklaj).

43 Przytoczony utwór w Antologii Palatyƒskiej przypisany jest poecie Dioskoridesowi (Anth.
VII 229). W dalszej cz´Êci Powiedzeƒ spartaƒskich nieznana Spartanka na wieÊç o bohaterskiej
Êmierci syna wypowiada ostatnie dwa wiersze tego samego epigramatu (Mor. 241 a, apoft. 2).

44 Por. uwag´ o Spartanach w dalszej cz´Êci zbioru (Mor. 237 b, Zwyczaje spartaƒskie 5):
„Byli zaroÊni´ci brudem i na ogó∏ nie mieli zwyczaju kàpaç si´ i namaszczaç”.

45 Alkibiades (451/450–404/403), s∏awny ateƒski dowódca i polityk, uciek∏ do Sparty w roku
415, by uniknàç gro˝àcego mu w Atenach procesu, i pozosta∏ tam przez par´ lat (Plut. Alc. 23).

46 Por. wy˝ej, apoft. 28.
47 Najazd Filipa II na Lakoni´ mia∏ miejsce w roku 338, po bitwie pod Cheronejà. W wyni-

ku tej inwazji Sparta straci∏a cz´Êç terytorium na rzecz Argos, Tegei, Megalopolis i Messenii
(Polyb. IX 28, 6).



Ten odrzek∏:
– Có˝ innego, ni˝ zginàç dzielnie? Jako jedyni z Greków bowiem nauczyliÊmy

si´ byç wolni i nie podlegaç innym.
54. Po kl´sce Agisa48, gdy Antypater za˝àda∏ pi´çdziesi´ciu ch∏opców jako za-

k∏adników, efor Eteokles rzek∏, ˝e ch∏opców nie da, aby nie pozostali niewykszta∏-
ceni wskutek braku ojczystego wychowania; nie mogliby wtedy staç si´ obywatela-
mi. Starców zaÊ lub kobiety, jeÊli sobie ˝yczy, dadzà w podwójnej liczbie. Gdy
Antypater grozi∏ im strasznymi konsekwencjami, jeÊli nie dostanie ch∏opców, tak
mu odpowiedziano w imieniu miasta: „JeÊli b´dziesz dawa∏ rozkazy ci´˝sze ni˝
Êmierç, b´dziemy woleli umrzeç”.

55. [235 c] Pewien starzec, który chcia∏ obejrzeç odbywajàce si´ w Olimpii za-
wody, nie móg∏ znaleêç siedzàcego miejsca. Obchodzi∏ wiele miejsc, lecz spotyka-
∏y go tylko zniewagi i szyderstwa, a nikt si´ nie posunà∏, by go przyjàç. Gdy do-
szed∏ do Lacedemoƒczyków, wstali wszyscy ch∏opcy i wielu spoÊród dojrza∏ych
m´˝czyzn, ust´pujàc mu miejsca. Kiedy wszyscy Grecy nagrodzili oklaskami ten
przejaw dobrych obyczajów i chwalili go, starzec pokiwawszy „zarówno siwà g∏o-
wà, jak i brodà siwà”49, rzek∏ ze ∏zami oczach:

– Jakie to smutne! Wszyscy Grecy wiedzà, co jest pi´kne, a czynià to jedynie
Spartanie.

[235 d] Niektórzy mówià, ˝e to samo wydarzy∏o si´ w Atenach. W czasie Pa-
natenajów mieszkaƒcy Attyki zniewa˝ali starca: wo∏ali go, jakby zamierzali zrobiç
mu miejsce wÊród siebie, a gdy podchodzi∏, nie chcieli si´ posunàç. Gdy starzec
minà∏ prawie wszystkich i stanà∏ w pobli˝u pos∏ów lacedemoƒskich, wszyscy oni
wstali z siedzeƒ ust´pujàc mu miejsca. T∏um podziwiajàc to zdarzenie, zaklaska∏
i wyra˝a∏ okrzykami uznanie, a któryÊ ze Spartan rzek∏:

– Na Dioskurów, Ateƒczycy wiedzà, co jest pi´kne, a nie czynià tego50.
56. ˚ebrak poprosi∏ Lacedemoƒczyka o ja∏mu˝n´, ten zaÊ mu odrzek∏:
– JeÊlibym ci coÊ da∏, sta∏byÊ si´ jeszcze wi´kszym ˝ebrakiem. [235 e] Pierwszy

cz∏owiek, który da∏ ci ja∏mu˝n´, jest winien twej haƒby, gdy˝ sprawi∏, ˝e sta∏eÊ si´
leniwy.

57. Spartanin widzàc cz∏owieka zbierajàcego pieniàdze dla bogów, powiedzia∏,
˝e nie powa˝a bogów biedniejszych od siebie.

58. Pewien cz∏owiek, przy∏apawszy cudzo∏o˝nika ze swà brzydkà ˝onà, spyta∏:
– Nieszcz´sny, co ci´ do tego zmusza?51

Plutarch44

48 Mowa o bitwie pod arkadyjskim Megalopolis, która rozegra∏a si´ w 331 r. Rzàdzàcy Ma-
cedonià i znacznà cz´Êcià Grecji w imieniu Aleksandra Antypater pokona∏ w niej króla Sparty
Agisa III, który poniós∏ Êmierç na polu walki.

49 Hom. Il. XXII 74 i XXIV 516.
50 Podobnà histori´ przytacza równie˝ Cyceron (Senect. 63–64). Ostatnie zdanie kojarzy si´

z dwuwierszem z Chryzypa Eurypidesa (fr. 841):
Ach, to ju˝ kl´ska przez bogów zes∏ana,
gdy ktoÊ zna dobro, ale go nie czyni.

51 W innym miejscu Moraliów (525 d, De cupiditate divitiarum 5) Plutarch czyni bohaterem
tej anegdoty mieszkaƒca Bizancjum.



59. Inny s∏uchajàc mówcy, który potoczyÊcie wyg∏asza∏ d∏ugie zdania, rzek∏:
– Na Dioskurów, dzielny to mà˝, który mówiàc o niczym tak dobrze obraca j´-

zykiem!
60. Pewien cz∏owiek, kiedy przyby∏ do Lacedemonu i zobaczy∏ szacunek m∏o-

dzieƒców wobec starców, rzek∏:
– Jedynie w Sparcie op∏aca si´ byç starcem!52

61. Spartanin zapytany, co sàdzi o poecie Tyrtajosie53, [235 f] rzek∏:
– Âwietnie ostrzy dusze m∏odzieƒców54.
62. Inny, cierpiàcy z powodu choroby oczu, wyruszy∏ na wojn´. Kiedy niektó-

rzy mówili mu: – Po co idziesz w takim stanie? Có˝ zamierzasz zdzia∏aç? – od-
par∏:

– Nawet jeÊli niczego innego nie dokonam, to chocia˝ st´pi´ miecz wroga.
63. Lacedemoƒczycy Bulis i Sperchis55 udali si´ jako ochotnicy do Kserksesa,

króla Persów, by wziàç na siebie kar´, [236 a] jakà mia∏ ponieÊç zgodnie z wyrocz-
nià Lacedemon za to ˝e Spartanie zabili pos∏ów wys∏anych do nich przez Per-
sów56. Przybywszy do Kserksesa, domagali si´, by ich zg∏adzi∏ takà Êmiercià, jakà
b´dzie chcia∏, by uwolniç od winy ich rodaków. Kiedy Kserkses pe∏en podziwu pu-
Êci∏ ich wolno i nalega∏, by u niego zostali, odrzekli:

– Jak moglibyÊmy ˝yç tutaj, porzuciwszy ojczyzn´, prawa i ludzi, dla których
przebyliÊmy tak d∏ugà drog´ po to, by umrzeç?

Gdy Indarnos57, dowódca wojsk perskich58, jeszcze usilniej ich prosi∏ i mówi∏,
˝e zaznajà takiego samego szacunku, jak najwy˝si rangà przyjaciele króla59, powie-
dzieli:

– Widzimy, ˝e nie wiesz, jak wielkie znaczenie ma wolnoÊç, której ˝aden cz∏o-
wiek rozumny nie zamieni∏by na panowanie nad Persami60.

64. [236 b] Pewnemu Spartaninowi znajomy w innym mieÊcie odmówi∏ wiecze-
rzy i noclegu, nazajutrz zaÊ, wypo˝yczywszy pos∏anie, przyjà∏ go hojnie. Wówczas
goÊç wszed∏ na ∏ó˝ko i podepta∏ je mówiàc, ˝e z jego powodu poprzedniej nocy
nie spa∏ nawet na macie z sitowia.

65. Inny Spartanin przyby∏ do Aten i zobaczy∏ Ateƒczyków sprzedajàcych na
publicznej licytacji suszone ryby i ró˝ne potrawy, pobierajàcych podatki, prowa-
dzàcych domy publiczne i czyniàcych inne haƒbiàce rzeczy, przy czym nie widzie-
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52 Podobne powiedzenie Cyceron przypisuje Lizandrowi (Senect. 63); tak samo czyni Plu-
tarch, An seni resp. 795 f.

53 Tyrtajos (VII w.) – spartaƒski poeta elegijny, s∏awny z wierszy zagrzewajàcych do walki.
54 Powiedzenie to przypisuje Plutarch w innym tekÊcie królowi Leonidasowi (Soll. anim. 959 ab).

Podobna przenoÊnia wy˝ej, rozdz. 26.
55 U Herodota (VII 134 i 137) Sperthies.
56 Spartanie wrzucili do studni pos∏ów poprzedniego króla Persji, Dariusza, którzy w jego imie-

niu domagali si´ od nich wody i ziemi (Hdt. VII 133).
57 U Herodota (VII 135–136) Hydarnes (po staropersku Windarna).
58 U Herodota (VII 135) Pers Hydarnes dowodzi wojskami ludów zamieszkujàcych wybrze-

˝a Azji Mniejszej.
59 U Herodota (tam˝e) Hydarnes obiecuje obu Spartanom w∏adz´ nad Grecjà.
60 Zdarzenie to opisuje Herodot (VII 133–137).



li w tym niczego z∏ego. Kiedy po powrocie do ojczyzny obywatele pytali go, [236 c]
jak jest w Atenach, rzek∏ z ironià: – Wszystko tam jest szlachetne! – dajàc do zro-
zumienia, ˝e wÊród Ateƒczyków wszystko uchodzi za szlachetne, a nic za haƒbiàce.

66. Inny, zapytany o coÊ, odrzek∏:
– Nie.
Gdy cz∏owiek, który zada∏ pytanie, powiedzia∏: – K∏amiesz! – odpar∏:
– Widzisz zatem, ˝e g∏upio post´pujesz pytajàc o to, co sam wiesz.
67. Lacedemoƒczycy przybyli kiedyÊ z poselstwem do tyrana Lygdamisa61. On

jednak wielokrotnie odwleka∏ i odsuwa∏ spotkanie. KtoÊ t∏umaczy∏ to twierdzàc, ˝e
Lygdamis ogólnie s∏abo si´ czuje. Wtedy pos∏owie rzekli:

– Powiedz mu, ˝e, na bogów, nie przyszliÊmy si´ z nim mocowaç, lecz rozmawiaç.
68. [236 d] Jeden z wprowadzajàcych w misteria zapyta∏ pewnego Spartanina,

który ze swoich czynów uwa˝a za najbardziej bezbo˝ny. Odrzek∏:
– Wiedzà to bogowie.
Tamten bardzo nalega∏ mówiàc:
– Tak czy inaczej musisz to powiedzieç!
Spartanin wówczas zapyta∏:
– Komu mam powiedzieç, tobie, czy bogu?
Gdy ten rzek∏: – Bogu! – Spartanin odpar∏:
– Ty zatem si´ oddal62.
69. Innemu, gdy przechodzi∏ nocà obok grobu, przywidzia∏ si´ duch. Spartanin

zaatakowa∏ go z uniesionà w∏ócznià i próbujàc go przeszyç, rzek∏:
– Czemu przede mnà uciekasz, duszo chcàca zginàç dwa razy?
70. Inny Êlubowa∏ bogom, ˝e rzuci si´ ze ska∏y Leukatasa63, kiedy jednak wszed∏

na nià, zawróci∏ widzàc, jaka jest wysoka. Gdy go ganiono, rzek∏:
– Nie sàdzi∏em, ˝e aby spe∏niç z∏o˝ony przeze mnie Êlub, musia∏bym z∏o˝yç in-

ny, jeszcze wi´kszy.
71. [236 e] Inny w czasie bitwy mia∏ zamiar opuÊciç miecz na wroga, kiedy jed-

nak zabrzmia∏ sygna∏ do odwrotu, nie uczyni∏ tego. Gdy ktoÊ zapyta∏, dlaczego
majàc wroga w r´ku nie zabi∏ go, rzek∏:

Plutarch46

61 Lygdamis – tyran wyspy Naksos, VI w. Straci∏ w∏adz´ za sprawà Spartan (Plut. Mor. 859 d,
De Herodoti malignitate 21).

62 Bohaterem tej samej anegdoty jest we wczeÊniejszej cz´Êci zbioru Lizander, wódz spartaƒ-
ski, który doprowadzi∏ do kl´ski Aten w wojnie peloponeskiej (Mor. 229 d, apoft. 10); podobnej
odpowiedzi mia∏ te˝ udzieliç kap∏anowi Antalkidas, polityk spartaƒski, który przyczyni∏ si´ do za-
warcia mi´dzy Atenami a Spartà w 386 r. tzw. „pokoju królewskiego” (zwanego te˝ „pokojem
Antalkidasa”), koƒczàcego wojn´ korynckà (Mor. 217 c, apoft. 1). W obu wypadkach mowa o mi-
steriach na wyspie Samotrace, zwiàzanych z kultem boskich bliêniàt Kabirów.

63 Ska∏a Leukatasa – urwiste zbocze na wyspie (pierwotnie pó∏wyspie) Leukadii. Znajdowa-
∏a si´ tam Êwiàtynia Apollona o przydomku Leukatas. Strabon w Geografii (X 2, 9) pisze: „Zgod-
nie z odziedziczonym po przodkach zwyczajem Leukadyjczyków, co roku podczas sk∏adania ofiar
Apollonowi rzuca∏ si´ ze ska∏y ktoÊ obcià˝ony winami dla odwrócenia gniewu boga. Przyczepia-
no mu rozmaite pióra i przywiàzywano do niego ptaki, które swym lotem mog∏y z∏agodziç skok.
Na dole czeka∏o na skaczàcego wielu rybaków w ustawionych w kràg ma∏ych ∏ódkach. Starali si´
oni w miar´ mo˝noÊci wy∏owiç go i uratowanego wywieêç poza granice Leukadii”. Jak mo˝na sà-
dziç z naszego tekstu, ten obrz´dowy skok wykonywali te˝ czasem ochotnicy.



– Poniewa˝ wa˝niejsze od zabijania jest pos∏uszeƒstwo wobec dowódcy.64

72. KtoÊ powiedzia∏ Spartaninowi, który poniós∏ pora˝k´ w zapasach w Olimpii:
– Przeciwnik, Spartaninie, by∏ lepszy od ciebie.
Ten odpar∏:
– Wcale nie lepszy, lecz zr´czniejszy w obalaniu ludzi na ziemi´.

Prze∏o˝y∏a z greckiego Katarzyna Ja˝d˝ewska
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Capitulum Apophthegmatum Laconicorum, Plutarcho adscriptorum, in quo dic-
ta Spartiatarum incerti nominis colliguntur, hic a Catharina Ja˝d˝ewska Polonice ver-
sum annotationibusque instructum lectoribus proponitur.
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64 W Cyropedii Ksenofonta (IV 1, 3) Cyrus wychwala za takie post´powanie swojego oficera
Chrysantasa.


