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We have seen the best of our time: machinations, hollowness, 

treachery, and all ruinous disorders follow us disquietly to our 

graves. 

  ̶ Shakespeare, King Lear 
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RESUMO 

 
O presente texto trata do Panatenaico, de autoria do ateniense Isócrates. O discurso, inicialmente 

apresentado como um elogio de Atenas e uma censura a Esparta, destaca-se dentro da obra 

isocrática por conter, em seu final, um diálogo entre Isócrates e um de seus alunos. Depois de 

considerar as principais linhas interpretativas, procede-se a um exame e interpretação dessa 

seção. No próximo capítulo, abordam-se as declarações autobiográficas de Isócrates, usando-se 

para tanto da teoria retórica contemporânea quanto dos escritos isocráticos, mostrando seu 

caráter tópico. O objetivo é mostrar como Isócrates constrói uma imagem de si para ganhar a 

confiança de seu público. No final deste trabalho, apresentamos uma tradução em protuguês do 

Panatenaico. 

Palavras-chave: Isócrates; Panatenaico; prosa grega. 

 

 

ABSTRACT 

 
The subject of this text is the Panathenaicus, a work by the Athenian Isocrates. The speech at 

first presents itself as en eulogy of Athens and a reproach of Sparta. Great part of the interest in 

the text lies on the final section, where we find a dialogue between Isocrates and one of his 

ancient students. After reviewing the major interpretative lines, we proceed to an analysis and 

interpretation of the section. In the next chapter, the autobiographical statements of Isocrates in 

its works are analysed according the contemporary rhetorical theory and the author’s own 

writings. Our aim in this section is to show that Isocrates’ self-description is a rhetorical 

proceeding intended to win over the readers. Finally, at the end of this work, it is presented a 

translation of the Panathenaicus. 

Key-words: Isocrates; Panathenaicus; Greek prose. 
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INTRODUÇÃO 

 

Contando noventa e quatro anos, Isócrates diz ter iniciado a composição do Panatenaico. 

Ainda segundo o relato do autor, devido a uma doença, o discurso seria completado somente três 

anos depois. A idade avançada com que o autor empreendeu a composição dessa obra parece 

refletir o propósito de encerrar sua longa carreira como professor e compositor de discursos com 

um elogio a sua polis natal, Atenas. Um objetivo que já se encontra manifesto no título do 

discurso – Panatenaico –, referência ao festival celebrado anualmente na cidade em homenagem 

a sua deusa protetora.  

É verdade que, em muitas outras ocasiões, Isócrates já havia feito encômios a Atenas, 

mas essa seria a primeira vez que comporia um discurso dedicado exclusivamente a tal fim. Para 

deixar mais evidentes as virtudes de Atenas, Isócrates procede à comparação com sua grande 

rival histórica – Esparta –, utilizando uma estratégia antitética em que a censura à Lacedemônia 

reforça o elogio a Atenas.   

As dificuldades que os comentadores encontraram ao abordar o discurso dizem respeito 

exatamente à presença no discurso de elementos que pouco ou em nada têm a ver com Atenas e 

suas façanhas. A maior seção do discurso de fato consiste em um encômio a Atenas (§§ 39-198). 

Mas, antes de iniciar o elogio propriamente dito, Isócrates se estende por uma longa defesa de 

sua vida e sua carreira, motivada por recentes ataques contra ele “por três ou quatro desprezíveis 

sofistas” (§§ 1-39). Mais significativo ainda, os parágrafos finais do discurso (§§ 199-265) 

reproduzem uma suposta discussão de Isócrates com seus ex-alunos sobre o discurso, em que um 

dos presentes, “cidadão de uma oligarquia, sempre acostumado a elogiar os lacedemônios” (§ 

200), questiona seu antigo professor e responde às acusações contra Esparta, efetuando um 

elogio da polis rival de Atenas. Não somente, porém, em grandes seções do discurso, o autor se 

desvia do propósito anunciado em seu início, mas o próprio elogio de Atenas contém passagens 

que não dizem respeito à polis. O maior exemplo disso talvez seja o chamado “encômio a 

Agamêmnon” (§§ 74-90), em que Isócrates, aparentemente sem motivo, interrompe o relato das 

façanhas dos fundadores de Atenas para elogiar o chefe dos aqueus na Guerra de Troia. 

Todos esses elementos, que colocam o Panatenaico, nas palavras de Pierre Chiron, “au 

premier rang des oeuvres énigmatiques que nous a léguées l’Antiquité”, causaram grande 

desconcerto entre os comentadores, o que muita vez se traduziu na condenação do discurso como 
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uma obra da velhice, que não poderia se igualar aos grandes trabalhos da juventude do 

autor.  Eucken, por exemplo, classificava a elocução do discurso como “locker” (“frouxa”: 1982, 

p. 51); Blass (1874, p. 294, n. 1), censurava as supostas digressões do autor como “leeres 

Geschwätz” (“palavrório vazio”), reflexo da idade avançada Isócrates, que não mais era capaz de 

concatenar as partes do discurso de forma adequada e se perdia em seus pensamentos, e Karl 

Münscher finalmente lamentava que Isócrates não tivesse destruído o discurso como ele 

anunciara no epílogo.  

O texto que aqui se apresenta é uma tentativa de ir além do que, a nós, aparenta ser uma 

abordagem problemática de alguns comentadores. Isso se manifesta basicamente em dois pontos. 

Em primeiro lugar, em uma divisão entre a abordagem política da obra de Isócrates e outra 

pedagógica. Acreditamos que essas são duas dimensões indissociáveis na obra do autor, e 

tentamos, ao examinar o texto, tratá-las de modo conjunto. Outro objetivo ao abordar a obra foi 

questionar leituras biográficas da obra do autor. Como vimos acima, essa é uma questão que se 

impõe ao comentador, tendo em vista as incompreensões da obra que ela gerou. Tentando trazer 

um pouco de luz à questão, nos servimos os instrumentos fornecidos pela retórica coetânea e 

pelos próprios escritos do autor, tentamos mostrar que Isócrates apresenta uma imagem de si em 

seus discursos. Usando esses instrumentos, propomos mostrar que a imagem que Isócrates 

mostra de si em seus textos consiste em um procedimento discursivo, visando a ganhar a 

credibilidade do autor entre o público.  

Devido às múltiplas perspectivas a partir das quais o discurso foi abordado, não foi 

possível estabelecer uma leitura uniforme a respeito do discurso, e preferimos não camuflar essa 

falta de unidade apondo uma conclusão ao estudo, como é praxe neste tipo de trabalho 

acadêmico. Desse modo, deixando em aberto algumas questões tratadas no discurso, esperamos 

estabelecer as bases para pesquisas futuras.  
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CAPÍTULO I1 

 

1. A interpretação histórico-política do Panatenaico 

A partir do séc. XIX, grande parte dos estudos dedicados ao Panatenaico abordou o 

discurso de uma perspectiva histórico-política.2 Primeiro proposta por Blass em 1874, tal 

abordagem antecipa o importante estudo de Wilamowitz sobre o Panegírico,3 que estabelecerá as 

bases para a interpretação política dos estudos isocráticos. Publicado em seu livro Aristoteles und 

Athen, o filólogo aí propunha que, deixando de lado as questões estilísticas4 e pedagógicas5 – 

objeto quase que exclusivo das monografias de seu tempo sobre Isócrates –, que se desse atenção 

às implicações de sua fala no debate público contemporâneo.6  

Trata-se de uma abordagem de nítido viés tucidideano essa a de tentar apreender a causa 

real por trás dos motivos declarados pelos oradores para a realização de determinada ação 

política. Tucídides, com efeito, concebeu seu relato sobre a Guerra do Peloponeso como um 

“κτῆμα ἐς ἀεί”, uma contribuição permanente para o entendimento das ações humanas em geral, 

em que, partindo do exame de um evento particular, seria possível julgar todos os fatos passados 

e futuros.7 Dentro dessa visada, Tucídides elabora uma etiologia das ações humanas, dividindo 

suas causas em duas categorias: as causas verdadeiras, mas não declaradas, e motivos alegados 

para a realização de determinado ato. Uma das tarefas de Tucídides então seria a de identificar as 

 
1 Todas as traduções, salvo quando indicado, são nossas. 
2 Blass 1874, pp. 293-99; Wendland 1910; Münscher 1916; Zucker 1954; Masarachia 1995, pp. 81-149; Codoñer 
1998. 
3 Wilamowitz-Moellendorff 1893, pp. 380-90. 
4 De algum modo, é Aristóteles quem inaugura essa abordagem, ao usar a obra isocrática como seu mais constante 
exemplo no Livro III da retórica, em grande parte dedicado à “λέξις”. 
5 Lembremos que Isócrates, aliada à composição de discursos, desenvolveu uma longa e próspera carreira de 
professor, pela qual também ficou conhecido na posteridade (vd. o exemplo de Cícero, que dizia que “da escola do 
autor saíram tantos príncipes quanto do cavalo de Troia”: De Orat. II, 94: “cuius [Isocratis] e ludo tamquam ex equo 
Troiano meri principes exierunt;”). 
6 “O Panegírico é uma obra política de primeira grandeza, sendo assim estimado em seu tempo, e quem nele 
enxerga somente os períodos melodiosos merece, mais do que o autor, a censura de ser um mero retor (e 
dificilmente um que seja tão melodioso quanto Isócrates).” (Wilamowitz-Moellendorff 1893, Bd. II, p. 381: “Der 
Panegyrikos ist publicistisch ein werk allerersten ranges, so hat ihn seine zeit geschätzt, und wer in ihm nichts als 
die melodischen perioden hört, verdient den vorwurf nichts als ein rhetor zu sein (und kaum ein so melodischer) viel 
mehr als der verfasser.”). 
7 Tuc. I, 22, 4: “Todos que desejarem examinar com clareza os eventos passados e os que, por causa da natureza 
humana, no futuro se darão de modo semelhante àqueles, encontrarão auxílio suficiente para julgá-los.” (“ὅσοι δὲ 
βουλήσονται τῶν τε γενομένων τὸ σαφὲς σκοπεῖν καὶ τῶν μελλόντων ποτὲ αὖθις κατὰ τὸ ἀνθρώπινον τοιούτων καὶ 
παραπλησίων ἔσεσθαι, ὠφέλιμα κρίνειν αὐτὰ ἀρκούντως ἕξει.”). 
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causas verdadeiras, subjacentes às razões alegadas para a tomada de certa decisão. Assim, na 

análise das causas da Guerra do Peloponeso, aponta-se o medo lacedemônio do crescente poder 

naval de Atenas como “o motivo mais verdadeiro” (“ἀληθεστάτη πρόφασις”) para a eclosão do 

conflito entre as duas cidades,8 e não as agressões atenienses na Córcira e Potideia, colônias 

coríntias, o que violava a Paz dos Trinta Anos de 346/5, como fora à época alegado pelos 

espartanos. 

Mais do que consolidar a interpretação política da obra isocrática, porém, Wilamowitz 

teve uma repercussão importante nos futuros estudos sobre o autor no que se refere à abordagem 

dessas questões, uma vez que ele rejeitava a ideia de que o Panegírico fora composto para 

exortar os gregos a cessarem conflitos entre si e se unirem em uma campanha contra a Ásia, tal 

como o próprio Isócrates declarava no proêmio (§ 3); ao contrário, apoiando-se no fato de que a 

maior seção do discurso estava dedicada a Atenas (§§ 20-122), polis a que caberia o comando da 

expedição helênica, Wilamowitz propunha que o discurso consistia em uma defesa velada9 do 

imperialismo ateniense, encerrado com a derrota para Esparta na Guerra do Peloponeso, mas que 

um grupo, do qual o próprio Isócrates faria parte, tentava reestabelecer, esforço que culminaria, 

dois anos após sua publicação, na fundação da Segunda Confederação Ateniense, de 379/78.10 A 

 
8 Tuc. I, 23, 6: “Creio que o motivo mais verdadeiro, mas não declarado, foi os atenienses, tendo-se tornado muito 
poderosos e provocando medo nos lacedemônios, terem forçado o início da guerra.” (“τὴν μὲν γὰρ ἀληθεστάτην 
πρόφασιν, ἀφανεστάτην δὲ λόγῳ, τοὺς Ἀθηναίους ἡγοῦμαι μεγάλους γιγνομένους καὶ φόβον παρέχοντας τοῖς 
Λακεδαιμονίοις ἀναγκάσαι ἐς τὸ πολεμεῖν·”). 
9 Examinando a situação política da Hélade no final do séc. V e início do IV, Wilamowitz salienta o progressivo 
enfraquecimento de Atenas em face do domínio lacedemônio após a derrota da polis. Os persas, por outro lado, 
haviam desfeito a aliança com Esparta e, ocupados com as revoltas na Ásia, não eram uma ameaça imediata a 
Atenas. Dentro desse quadro, o filólogo propõe que o Panegírico consistisse em um ataque à hegemonia espartana, 
ainda que apresentado na forma de uma exortação pan-helênica contra os bárbaros: “Estamos diante de um escrito 
político de ocasião, que quer estabelecer a hegemonia marítima de Atenas, por qualquer via que seja. A ampla 
descrição da guerra pela liberdade em 480 a.C. e o ódio desabrido contra os bárbaros é, em boa parte, um fraseado; 
os fatos históricos [...] contradizem fortemente a isso. Mas o fraseado mascara muito bem a oposição à Esparta.” 
(Wilamowitz-Moellendorff 1893, pp. 384-85: “wir haben es also mit einer politischen gelegenheitsschrift zu tun, die 
für Athens seeherrschaft, in welcher form auch immer, wirken will. die breite schilderung der freiheitskriege von 
480 und die entfesselung des veralteten hasses gegen die barbaren ist allerdings zu gutem teile phrase; die tatsachen 
der geschichte [...] stehen damit im grellsten widerspruch. aber die phrase maskirt sehr gut die gegnerschaft zu 
Sparta”). 
10 A Segunda Confederação nasce de um esforço para se organizar uma frente de resistência a Esparta, a potência 
dominante na Hélade após a Guerra do Peloponeso, e assegurar que ela respeitasse a Paz do Rei de 387/86. Tendo 
Atenas como principal patrocinadora, o tratado que firmou a aliança (do qual uma estela preservou uma versão 
resumida; para o texto e comentários, vd. Rhodes & Osborne, pp. 92-105) tomava precauções para que não se 
repetissem os abusos que motivaram o fim da Confederação de Delos. As principais medidas nesse sentido foram o 
estabelecimento de um conselho (“συνέδριον”) dos aliados e a abolição do tributo (“φόρος”) e das cleruquias 
(loteamento de terras – geralmente das poleis aliadas – para cidadãos de Atenas). Com a derrota da Lacedemônia 
para os tebanos em 371, a aliança torna-se menos necessária, e a progressiva quebra dos termos do acordo por 
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partir desse momento, torna-se comum nos estudos isocráticos – aqueles dedicados ao 

Panatenaico inclusos – a tentativa de pôr em primeiro plano o objetivo político de suas obras, 

procurando a adequação das propostas apresentadas pelo autor em seus textos com o momento 

histórico de cada um deles.11 

O texto de Wilamowitz sobre o Panegírico abriu um novo capítulo nos estudos modernos 

sobre Isócrates e merece ser celebrado por dirigir a atenção a um aspecto até então negligenciado 

da obra do autor. É inegável que os discursos de Isócrates tinham uma dimensão política; não 

obstante, o pioneirismo de Wilamowitz ao propor essa possibilidade de interpretação teve como 

preço a adoção de algumas posições equivocadas a respeito do discurso, posições essas que se 

perpetuam nos estudos atuais da obra isocrática. A principal dificuldade trazida pela abordagem 

de Wilamowitz reside no fato de que, ao classificar o Panegírico como “escrito político de 

ocasião” (“politische Gelegenheitsschrift”12), ele limita o alcance do texto aos eventos 

contemporâneos a sua suposta data de composição. Trata-se de uma manobra arriscada, não 

somente porque conhecemos muito pouco das práticas de edição e divulgação de textos na 

 

Atenas nas próximas décadas leva os aliados a romper com a polis em 357, no episódio que a historiografía batizou 
como “Guerra Social”. Para maiores detalhes, vd. o verbete “Second Athenian Confederacy” em Hornblower & 
Spawforth 1996. 
11 Temos exemplos dessa abordagem em Matthieu 1925; Bloom 1955; Cloché 1963; Bringmann 1965; Bouchet 
2014.  
12 Wilamowitz-Moellendorff 1893, p. 384. 
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Antiguidade,13 mas também porque Wilamowitz ignora o que Isócrates – um dos poucos autores 

do período a nos informar sobre suas práticas de composição – diz a esse respeito.14  

Ademais, a busca por um sentido oculto nos discursos isocráticos, embora encontre 

justificativa nos próprios textos do autor, se não for feita de modo cuidadoso, pode levar a 

conclusões manifestamente equivocadas. Outra vez, não existe melhor exemplo nesse sentido do 

que o estudo de Wilamowitz sobre o Panegírico: como dissemos anteriormente, as propostas do 

grande filólogo alemão tiveram um papel inaugural nos estudos isocráticos, sendo desde então 

retomadas e discutidas pelos trabalhos posteriores. Uma sugestão de Wilamowitz, porém, foi 

quase de todo ignorada pelos comentadores.15 Trata-se da suposição de que o Panegírico fosse a 

resposta a um texto escrito na mesma época por um oligarca para atacar Atenas e defender a 

hegemonia espartana. Fundamento para a hipótese de Wilamowitz é o parágrafo 110 do discurso, 

em que Isócrates, em meio a uma apologia da política imperialista de Atenas durante os anos da 

Confederação de Delos, menciona “homens que ousam nos acusar, mesmo tendo participado das 

decarquias. [...] Embora alegassem seguir os costumes lacônios, praticavam o contrário do que 

diziam, e choravam os infortúnios dos mélios enquanto prejudicavam irremediavelmente seus 

 
13 Wilamowitz propunha que a publicação das tragédias já no século V tivesse sido inaugurado uma cultura do livro 
caracterizada pelo “ato de publicação, um público leitor e comércio livreiro” (Wilamowitz-Moellendorff 1907, p. 
120: “Um poeta douto como Píndaro devia possuir uma coleção considerável de obras escritas, pois ele necessitava 
delas para o seu ofício. Ela não passava, porém, de ‘um auxílio para a memória’: faltava-lhe o ato da publicação, o 
público leitor e o comércio livreiro.” “Ein gelehrter dichter wie Pindaros muss ein stattliche sammlung von 
schriftwerken gehabt haben, da er sie für sein handwerk brauchte: es sind aber auch für ihn nur ‘hilfsmittel für das 
gedächtnis’. Es fehlt der act der publication, das lesepublicum, der buchhändlerische vertrieb.”). Como nota Turner 
a respeito dessa suposição do filólogo, ela “significa prendere a prestito dal XIX secolo un criterio che distorce la 
comprensione del V” (1992, p. 16). A hipótese de Wilamowitz é ainda mais temerária, porque desconhecemos quase 
por completo os procedimentos envolvendo a produção e a difusão dos livros durante o período: “Nem mesmo 
sabemos se na Atenas do séc. V a.C. havia alguém que assumira a função de editor, isto é, se havia uma pessoa 
disposta a correr o risco de produzir muitas cópias antes de saber se haveria demanda de um dado autor por parte do 
público: a nossa ignorância dos métodos comerciais é absoluta. Tudo o que sabemos é que se fsala de livros entre as 
mercadorias embarcadas nos navios e que, em Atenas, compravam-se e vendiam-se livros.” (“Non sappiamo 
nemmeno se nell’Atene del V secolo vi fu qualcuno che si sia assunto la funzioni di editore, se vi fu cioè una 
persona disposta a sostenere il rischio di produrre molte copie prima di sapere se vi sarebbe stata una qualche 
richiesta dell'opera di un dato autore da parte del pubblico: la nostra ignoranza dei metodi commerciali è assoluta. 
Tutto quel che sappiamo è che si parla di libri tra le merci imbarcate sulle navi, e che ad Atene si comprano e 
vendono libri” Turner 1992, pp. 21-22). 
14 No caso do Panegírico, o comentário de Buchner (1958) fornece uma resposta adequada à questão da hegemonia 
ateniense, ao afirmar que Isócrates propõe em seu discurso a supremacia compartilhada entre Atenas e Esparta, em 
que a Lacedemônia chefiaria as tropas por terra, enquanto à polis estaria reservado o comando marítimo. Para 
maiores detalhes, vd. nossa dissertação de mestrado (Bertacchi 2014, pp. 30-35). 
15 O único a mencioná-la foi Masaracchia, em um exame dos comentários ao Panegírico, mas apenas para pontuar 
que ela não teve logro em convencer os estudiosos (“A parte menos vital e menos lembrada dessas páginas 
wilamowitzianas” “La parte meno vitale e meno ricordata di queste pagine wilamowitziane”: 1995, p. 53, n. 8). 
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próprios cidadãos.”16 Segundo Wilamowitz, o esperado seria que Isócrates procedesse a uma 

comparação da hegemonia dos atenienses com a dos lacedemônios. Que o autor deixe de lado a 

defesa propriamente de Atenas e se volte contra simpatizantes do lado adversário seria então 

indício da polêmica despertada por um escrito divulgado um pouco antes, cujo objetivo seria 

difamar a polis e minar as chances de uma aliança centrada na hegemonia marítima ateniense,17 o 

que teria motivado Isócrates a apresentar, no Panegírico, uma resposta a esse ataque direto às 

pretensões de Atenas. Segue-se então um temerário exercício de especulação, no qual as 

indicações do parágrafo 110 servem para construir o retrato do suposto adversário de Isócrates e 

do que ele teria escrito:  

 

Trata-se de uma pessoa em particular, ou antes do escrito de um homem que os 

ouvintes devem pressupor quem seja, se eles ainda não o identificaram. Esse 

homem censurou os atenienses por sua hegemonia ter prejudicado os aliados 

com violentas execuções (Cíon, Torone e Melos), as cleruquias, os tributos, os 

julgamentos e [...] a imposição da democracia. Certamente a posição dos aliados 

era descrita como escravidão. [...] Por outro lado, o oligarca elogiava os 

espartanos como defensores da liberdade e colocava-se claramente a seu lado.18 

 

A suposição de Wilamowitz é infundada, entre outras razões, por ignorar um 

procedimento típico de textos gregos inclusive do séc. IV, uma vez que a disputa com supostos 

rivais consistia em um topos argumentativo, presente já em escritos do séc. VI. G. E. R. Lloyd, 

com efeito, em seu livro Magic, Reason, and Experience (1978), mostra como Anaximandro e 

Xenófanes exploravam as qualidades argumentativas da antilogia em suas discussões sobre a 

natureza (“φύσις”). No séc. V, essa prática é adotada pelos textos médicos, e a época testemunha 

 
16 Paneg. 110: “...τολμῶσι κατηγορεῖν οἱ τῶν δεκαρχιῶν κοινωνήσαντες [...] ἀλλὰ φάσκοντες μὲν λακωνίζειν, 
τἀναντία δ' ἐκείνοις ἐπιτηδεύοντες, καὶ τὰς μὲν Μηλίων ὀδυρόμενοι συμφορὰς, περὶ δὲ τοὺς αὑτῶν πολίτας 
ἀνήκεστα τολμήσαντες ἐξαμαρτεῖν.” 
17 Wilamowitz-Moelledorff 1893, p. 386: “Nós esperamos pela comparação com a outra hegemonia, mas isso não 
ocorre; o que temos é antes um ataque pessoal contra os acusadores de Atenas.” (“wir warten noch auf die 
vergleichung einer anderen herrschaft. Sie kommt formell nicht, sondern der angriff richtet sich nun persönlich 
gegen die ankläger Athens.”) 
18 Wilamowitz-Moellendorff 1893, p. 388: “es ist eine bestimmte person, oder vielmehr eine schrift eines mannes, 
den die hörer erraten sollen, wenn sie ihn noch nicht kennen. der mann hat den Athenern den vorwurf gemacht, daßs 
ihr Reich den bündnern zum verderben gereicht habe, wegen der gewaltsamen executionen (Skione Torone Melos), 
der kleruchien, der tribute, des gerichtszwanges, und [...] wegen der durchführung der demokratie in den 
stadtverfassungen. natürlich war die lage der bündner als sclaverei bezeichnet [...]. dem gegenüber pries der oligarch 
die Spartiaten als freiheitsbringer und bekannte sich zu ihrer partei.”  
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o surgimento de uma série de escritos consistindo na contraposição de argumentos opostos sobre 

um mesmo assunto, como as Tetralogias de Antifonte e os Dissoi logoi. No séc. IV, esse uso da 

polêmica se fará presente nas obras, por exemplo, de Platão, Isócrates e Alcidamante, autores 

que se utilizavam da disputa argumentativa com adversários para melhor definir sua própria 

prática pedagógica. Os diálogos platônicos, com efeito, frequentemente encenam o embate entre 

seu usual protagonista Sócrates e os grandes professores do séc. V, como Górgias e Protágoras, 

que assumem o papel de antagonistas, e tanto Isócrates quanto Alcidamante dedicam escritos ao 

ataque a práticas pedagógicas de adversários (Contra os escritores de discursos escritos e Contra 

os sofistas, respectivamente). 

A abordagem histórico-política, proposta por Wilamowitz em seu estudo do Panegírico, 

também foi aplicada ao Panatenaico como meio de resolver os problemas do discurso. O 

primeiro a tratar o discurso dessa perspectiva foi Blass.19 O comentador centrou sua análise nos 

parágrafos 74-90, passagem conhecida como “Encômio a Agamêmnon”, em que Isócrates 

interrompe seu elogio de Atenas para exaltar as virtudes do herói homérico. Segundo Blass,20 a 

referência ao chefe das tropas gregas na invasão de Troia seria na verdade uma alusão a Filipe, a 

quem Isócrates, no discurso que leva o nome do rei macedônio, já exortara a pôr em prática sua 

antiga proposta de uma campanha grega contra a Ásia. Fundamentando-se em indicações 

cronológicas contidas nesse e em outros textos, os estudiosos estabeleceram a composição do 

discurso entre 342-39,21 ou seja, pouco antes da batalha de Queroneia, marco da conquista 

macedônica da Grécia. Mesmo se, nesse momento, ainda se pudesse ter esperança do retorno de 

Atenas a seu posto de principal potência militar da Grécia, cada uma das vitórias macedônias ao 

norte tornava isso mais difícil, de modo que, em tal situação, pareceria uma solução razoável 

pleitear o favor de Filipe e dirigir suas forças contra os tradicionais inimigos dos gregos. 

Segundo Blass, é exatamente isso que Isócrates faz no Panatenaico, cujo objetivo seria 

 
19 Blass 1874, pp. 293-99. 
20 Blass 1874, pp. 293-99. 
21 A declaração de Isócrates no início do discurso de que ele começou a compor o Panatenaico com noventa e 
quatro anos (§ 3) e, mais adiante (§ 267), de que uma doença atrasou a conclusão do discurso em três anos, situam a 
composição do discurso no período de 342-39, se as antigas biografias do autor estão certas em situar seu 
nascimento em 436. 
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promover “uma reconciliação geral entre os gregos e uma guerra contra os persas sob o comando 

de Filipe,” ainda que esse objetivo seja “perseguido de forma indireta no decorrer do discurso”.22  

A despeito de essa interpretação ser continuamente retomada por estudiosos ao 

discutirem sobre o Panatenaico, não é difícil ver os problemas a ela inerentes. Em primeiro 

lugar, o fato de nem Filipe, nem suas campanhas serem referidas no decorrer do discurso levanta 

dúvidas quanto à possibilidade de uma de suas partes estar endereçada ao rei macedônio. Desse 

modo, a referência ao monarca deveria ser inferida a partir da associação que Isócrates faz entre 

Agamêmnon e a expedição grega contra a Ásia, uma proposta que já fora endereçada a Filipe no 

discurso que leva seu nome. Longe de ser uma particularidade deste texto, porém, em outras 

partes de sua obra, Isócrates argumenta em favor do mesmo projeto de conquista helênica da 

Ásia. No Encômio a Helena, por exemplo, Isócrates afirma que o principal motivo para se 

elogiar a esposa de Menelau é que, ao ser raptada por Páris e ter provocado a Guerra de Troia, 

ela tornou possível “os gregos se unirem e empreenderem uma campanha em comum contra a 

Ásia e a Grécia então, pela primeira vez, vencer a Ásia”.23 Muito mais do que uma referência a 

Filipe, portanto, o elogio a Agamêmnon pode ser entendido como uma tentativa de o autor 

associar sua própria imagem de cidadão e professor à campanha helênica contra a Ásia, um 

motivo que terá presença constante na obra isocrática. 

Mais interessante, porém, é questionar por que a passagem recebeu uma atenção muito 

maior do que a proposta central do discurso, que é a oposição entre Atenas e Esparta. Embora 

essa fosse uma questão inerentemente política e já tivesse sido objeto de discussão em outras 

obras do autor – em especial no Panegírico, que devota os parágrafos 100-14 à comparação entre 

as hegemonias ateniense e espartana –, apenas Zucker encarou o Panatenaico como uma 

tentativa séria de Isócrates em questionar a rival histórica de Atenas.24 A razão disso é que, 

 
22 ibid. p. 297: “...die Idee einer allgemeinen hellenischen Versöhnung und eines dann unter Phillip’s Führung zu 
unternehmenden persischen Krieges, welcher Gedanke indirekt durchweg in der Rede verfolgt ist”. 
23 Hel. 67: “Εὑρήσομεν γὰρ τοὺς Ἕλληνας δι’αὐτὴν ὁμονοήσαντας καὶ κοινὴν στρατείαν ἐπὶ τοὺς βαρβάρους 
ποιησαμένους, καὶ τότε πρῶτον τὴν Εὐρώπην τῆς Ἀσίας τρόπαιον στήσασαν”.  
24 Zucker 1954, p. 19: “A difamação de Esparta, não obstante poder ser explicada em si mesma pela técnica retórica 
de fazer um ἐγκώμιον efetivo mediante a comparação com o oposto do que se elogia, mostra um ódio declarado à 
Lacedemônia. É, portanto, provável que a ira contra a política isolacionista de Esparta fosse, em todo caso, essencial 
para o entendimento do motivo do discurso…”. A despeito dessa posição, porém, o comentador em seguida 
reconhece que Esparta não mais oferecia obstáculo real às pretensões políticas de Atenas: “...mesmo se, na segunda 
metade do ano 342, no momento em Isócrates empreendia seu trabalho, portanto, a situação política havia tomado 
uma reviravolta decisiva...” (“...die Herabsetzung Spartas, mag sie auch an sich durch die rhetorische Technik, das 
ἐγκώμιον durch den Vergleich mit dem Gegenteil wirkungsvoll zu gestalten, erklärt sein, ausgesprochene 
Gehässigkeit zeigt. So besteht alle Wahrscheinlichkeit, daß der Zorn über Spartas Isolierungspolitik jedenfalls in der 
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depois da vitória dos tebanos em Leuctra (371a.C.), Esparta perdera grande parte de seu poderio 

militar e tinha dificuldades mesmo para afirmar seu domínio sob o Peloponeso, não mais 

constituindo uma ameaça a Atenas. Esta, por sua vez, nunca se recuperara totalmente da derrota 

na Guerra do Peloponeso e via-se em uma posição frágil frente aos perigos oferecidos primeiro 

por Tebas e pelos tiranos tessálios; depois, na segunda metade do séc. IV, com o colapso da 

política interna na Hélade continental, pela ascensão macedônia liderada por Filipe. O próprio 

Isócrates reconhece a tibieza da posição espartana à época no Filipe, discurso em que o autor 

abandona as esperanças de uma campanha conjunta entre as poleis helenas e entrega o comando 

da empreitada ao monarca macedônio.25  

Aristóteles, com efeito, ao tratar da “ἀντίθεσις” na Retórica, atentava para o fato de que a 

contraposição a um contrário ajudava a colocar seu oposto em evidência.26 No elogio a Atenas 

no Panatenaico, Isócrates faz uso dessa mesma estratégia, pois Esparta surge no discurso como 

imagem de um passado glorioso em que sua disputa pela hegemonia helena com Atenas fornecia 

um contraposto à grandeza da rival.27 Porque, no entanto, a menção à Lacedemônia não indicava 

nenhuma posição do autor referente à situação coetânea à composição do discurso, alguns 

comentadores, que entendiam os discursos isocráticos como obras com significado político 

imediato, ignoraram esse aspecto do Panatenaico, procurando no discurso algo que pudesse ter 

relação com Filipe e a Macedônia. 

 

2. O Panatenaico como elogio a Esparta 

 

Auslösung des Motivs wesentlich mitbestimmend war, wenn auch in der zweiten Hälfte des Jahres 342, also in 
Fortgang der Arbeit des Isokrates, die politische Situation eine Entscheidende Wendung genommen hatte...”). 
25 Fil. 47: “Esses homens [sc. os espartanos], não faz muito tempo, governavam os helenos por terra e por mar, mas 
sofreram tal revés, quando foram derrotados em Leuctra, que foram despojados do comando sobre os helenos, e 
perderam os mais nobres cidadãos, pois eles preferiram a morte a viverem tendo sido derrotados por seus antigos 
servos.” (“οὗτοι γὰρ ἄρχοντες τῶν Ἑλλήνων, οὐ πολὺς χρόνος ἐξ οὗ, καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, εἰς τοσαύτην 
μεταβολὴν ἦλθον, ἐπειδὴ τὴν μάχην ἡττήθησαν τὴν ἐν Λεύκτροις, ὥστ’ ἀπεστερήθησαν μὲν τῆς ἐν τοῖς Ἕλλησι 
δυναστείας, τοιούτους δ’ ἄνδρας ἀπώλεσαν σφῶν αὐτῶν, οἳ προῃροῦντο τεθνάναι μᾶλλον ἢ ζῆν ἡττηθέντες ὧν 
πρότερον ἐδέσποζον.”). 
26 Arist. Ret. 1410a20-23: “A antítese é aprazível, porque faz os contrários mais reconhecíveis, ainda mais quando 
colocados lado a lado, e também porque se assemelha a um silogismo, pois a refutação consiste na aproximação de 
contrários.” (“ἡδεῖα δὲ ἐστὶν ἡ τοιαύτη λέξις [sc. ἡ ἀντίθεσις], ὅτι τἀναντία γνωριμώτατα καὶ παρ’ἄλληλα μᾶλλον 
γνώριμα, καὶ ὅτι ἔοικεν συλλογισμῷ· ὁ γὰρ ἔλεγχος συναγωγὴ τῶν ἀντικειμένων ἐστίν.”). 
27 Sobre o papel de Esparta na obra isocrática, vd. a monografia de Thomas Blank Logos und Praxis (2014), 
sobretudo as pp. 497-587, que examinam a função paradigmática da Lacedemônia como rival de Atenas no 
Panatenaico. 
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Discordando da tese proposta por Blass, que entende o Panatenaico como uma exortação 

velada a Filipe, outros comentadores examinaram o discurso por um ângulo diferente, que, não 

negligenciando o sentido político, atenta para a dimensão pedagógica do discurso.28 Aqui o 

interesse se concentra não mais no elogio a Agamêmnon, e sim nos parágrafos 200-65 do 

discurso, passagem que se destaca na obra isocrática por conter um diálogo, no qual se retrata 

uma discussão entre Isócrates e um de seus alunos sobre o significado do próprio Panatenaico. A 

descrição sumária da passagem é suficiente para deixar claro o potencial que ela pode ter para o 

entendimento não só do próprio Panatenaico, mas também da obra isocrática como um todo.  

Os parágrafos 200-65 consistem no relato por Isócrates de um diálogo que o autor declara 

ter tido com um de seus alunos. Isócrates inicia o trecho contando que, finda a composição do 

Panatenaico, ele não estava seguro do resultado de seu trabalho e que hesitava entre publicá-lo 

ou destruí-lo. Em meio a tal dúvida, o autor decide ler o discurso a alguns de seus antigos alunos, 

para que eles o aconselhassem quanto ao que deveria ser feito. Embora todos os demais o tenham 

aplaudido e louvado o discurso, havia um entre eles – cidadão de uma oligarquia, acostumado a 

sempre elogiar Esparta – que não estava totalmente satisfeito com o que seu antigo professor 

dissera sobre os lacedemônios e desejava replicar. Isócrates, então, assumindo a voz de seu 

discípulo, narra o discurso que lhe teria sido feito naquela ocasião, defendendo que, em todos os 

outros aspectos, Atenas superava Esparta, mas que fora esta última a responsável pela descoberta 

da melhor “πολιτεία”, ou seja, da melhor forma de governo. Isócrates, por sua vez, não 

concordando com o aluno, refuta seus argumentos e prova que a posição defendida pelo 

filoespartano não era correta. Ao final do discurso, o aplauso efusivo dos ouvintes é o 

reconhecimento da superioridade de Isócrates sobre seu ex-aluno, e a questão parecia resolvida a 

todos, já que ninguém mais ousou se pronunciar.  

A despeito do êxito da primeira leitura do Panatenaico, Isócrates diz que as dúvidas 

quanto à qualidade do discurso persistiam, de modo que o autor, em uma segunda ocasião, 

novamente convoca seus antigos alunos – entre eles de novo o filoespartano – para que seu 

discurso fosse lido e que se lhe aconselhasse se a obra merecia ser destruída ou, ao contrário, 

divulgada a um público mais amplo. Após nova leitura do discurso, Isócrates é aplaudido por 

todos, exceto pelo filoespartano, que permanece em silêncio. Passado algum tempo, porém, e 

depois de ser instado a falar, o oligarca declara finalmente ter entendido a convocação e o 
 

28 Comentários pertinentes à passagem: von Arnim 1917; Eucken 1982; Schäublin 1982; Erler 1992; Gray 1994. 
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discurso de seu antigo professor: ao convocar seus antigos alunos, Isócrates desejava não saber o 

que realmente pensavam, mas testá-los, para saber se ainda se lembravam dos ensinamentos de 

seu antigo professor e eram capazes de perceber sua presença do discurso. 

Segundo o filoespartano, os discursos isocráticos se distinguem pelo uso de “argumentos 

ambíguos” (§ 240: “λόγοι ἀμφίβολοι”), comportando duas leituras possíveis e não exclusivas. 

Assim, ele argumenta que Isócrates, no Panatenaico, procede a um duplo elogio, um aparente, 

dedicado a Atenas; outro disfarçado em uma censura, visando aos espartanos. Compreender o 

primeiro é fácil, e por isso ele é dedicado a um grande público, os atenienses, acostumados a 

louvar Isócrates; o segundo, porém, é difícil, por isso Isócrates o dedica a Esparta, onde somente 

poucos homens seriam capazes de se esforçar para compreender o elogio velado que se lhes faz. 

O discípulo então procede a um elogio de Esparta e utiliza os mesmos termos com que Isócrates 

vituperara os espartanos para fazer-lhes um elogio (§§ 241-42). 

Antes de se calar, o aluno filoespartano enfim aconselha Isócrates para que não destrua o 

discurso, mas que o publique, fazendo uma única ressalva: que sejam adicionadas ao 

Panatenaico as discussões posteriores à primeira redação do discurso, para que todos possam 

compreendê-lo e possam lê-lo corretamente. Ao contrário da primeira ocasião, Isócrates não 

mais replica e apenas diz que aceitou o conselho do discípulo, embora uma doença o tenha feito 

retardar a conclusão da obra por três anos. É nesse ponto que termina o Panatenaico. 

A passagem tem sido objeto de intensa discussão entre comentadores, que visam a 

mostrar quais suas implicações para o entendimento do Panatenaico. O principal ponto de 

controvérsia se refere ao papel que a figura do ex-aluno desempenha no texto, e qual o 

significado de sua fala. Parte da dificuldade em compreender o trecho tem a ver com o silêncio 

de Isócrates, que depois da fala de seu antigo aluno, elogia sua natureza, mas não revela se ele 

assente ou discorda do que fora dito.29 Tendo em vista essa dificuldade, os comentadores 

trataram a questão de basicamente dois modos. O primeiro deles foi proposto por von Arnim, 

que via no Panatenaico não um discurso tentando influenciar diretamente a política do seu 

tempo, como era o entendimento corrente entre os especialistas, mas como um “modelo técnico 

 
29 Panat. 265: “Não me pronunciei, porém, sobre o resto das coisas que falara, nem confirmei se, com suas 
conjecturas, ele acertara o que eu pensava, ou se isto lhe havia escapado, mas deixei que permanecesse com a 
mesma disposição de antes.” (“οὐ μὴν οὐδ' ἐγὼ παρεστὼς ἐσιώπων, ἀλλ' ἐπῄνεσα τήν τε φύσιν αὐτοῦ καὶ τὴν 
ἐπιμέλειαν, περὶ δὲ τῶν ἄλλων οὐδὲν ἐφθεγξάμην ὧν εἶπεν, οὔθ’ ὡς ἔτυχεν ταῖς ὑπονοίαις τῆς ἐμῆς διανοίας, οὔθ' 
ὡς διήμαρτεν, ἀλλ' εἴων αὐτὸν οὕτως ἔχειν ὥσπερ αὐτὸς αὑτὸν διέθηκεν.”). 
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para o orador ou escritor político iniciante de como ele deve proceder para convencer a favor ou 

contra um Estado ou um povo da Hélade”.30 Segundo von Arnim, o discurso, ao tratar da 

inimizade entre Atenas e Esparta, não poderia perseguir a consecução de um objetivo político 

determinado, uma vez que a Lacedemônia há muito não era uma ameaça para Atenas.31 O 

discurso então se apresentaria como uma espécie de “τέχνη”, ou seja, um discurso escrito 

simulando o debate em um espaço público em que são expostos os argumentos das partes 

contrárias. O objetivo desses textos, cujo exemplos mais destacados talvez sejam as Tetralogias 

de Antifonte, seria o de fornecer a um leigo, de modo simples e rápido, argumentos para que ele 

utilizasse quando convocado ao tribunal ou quando desejasse falar à assembleia.32 Assim, o uso 

dos “λόγοι ἀμφίβολοι”, a que se refere o filoespartano, estaria subordinado ao intuito de fornecer 

argumentos aptos a defenderem posições antagônicas no debate político grego, no caso, a 

democracia e a oligarquia. Segundo von Arnim, pois, a segunda fala do filoespartano seria um 

guia confiável para se compreender os discursos isocráticos e o Panatenaico não seria favorável 

nem a Atenas nem a Esparta, de modo que as posições tanto de Isócrates quanto do seu 

interlocutor, ao elogiar as poleis que cada um deles apoiava, estariam ambas corretas. 

A tese de von Arnim, contudo, embora ofereça uma explicação para a fala do 

filoespartano e de sua relação com o restante do Panatenaico, funda-se sobre uma premissa 

contestável, que impossibilita que ela seja considerada válida, ao menos do modo como primeiro 

apresentada pelo filólogo. Consideramos que o principal problema da análise de von Arnim é 

que ela se concentra sobretudo na segunda parte do diálogo, não dando um tratamento adequado 

à primeira discussão entre Isócrates e seu ex-aluno. Como notou Zucker (1954, p. 22), se o 

Panatenaico também pode ser considerado um elogio a Esparta, tal qual propõe o ex-aluno, por 

 
30 1917, p. 252: “...ein Musterbeispiel für den angehenden politischen Redner und Schriftsteller, wie er zu verfahren 
hat, um für oder gegen einen Staat oder ein Volk in Hellas Stimmung zu machen”. 
31 A objeção de Zucker (1954) de que Esparta continuava a desempenhar um papel importante na política grega – 
motivando a união dos demais peloponésios a Filipe em 342 – e que, por conseguinte, o Panatenaico teria sido 
composto para apoiar a aliança contra os lacedemônios somente pode ser considerada válida se se admitir que o 
discurso era realmente uma exortação velada ao rei macedônio, algo, como vimos anteriormente, que não encontra 
nenhum suporte no texto isocrático. 
32 A hipótese de que as “τέχναι” consistissem não em textos teóricos, como é o caso do tratado aristotélico sobre a 
retórica, mas em discursos modelares, utilizados para o aprendizado da oratória, foi primeiro proposta por Gercke 
em 1897 (vd. Ref. Bibliog.). Embora von Arnim não se refira à noção de “τέχνη” em seu estudo, ela parece 
apropriada para descrever o objetivo ao qual o filólogo atribui ao Panatenaico. A única diferença notável entre o 
discurso isocrático e os manuais seria o fato de que estes estão exclusivamente dedicados à prática judiciária (Arist. 
Ret. 1354b22-27), enquanto que o primeiro visaria “questões da Grécia, de reis e das poleis”, como expresso no 
início do discurso (§ 11). 
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que Isócrates rejeitaria de maneira tão veemente essa hipótese, concluindo com um longo 

discurso de censura aos lacedemônios (§§ 204-14; §§ 219-28)? 

Um olhar mais atento sobre a passagem coloca outras dificuldades à tese de que a fala do 

ex-aluno teria o mesmo estatuto que aquela pronunciada pela figura do próprio autor do 

Panatenaico. A razão disso é que, quando o filoespartano responde ao discurso de seu antigo 

professor e pronuncia seu próprio encômio da Lacedemônia, ele não o faz segundo os mesmos 

critérios pelos quais Isócrates elogiara Atenas. Embora o oligarca pretenda mostrar que os 

espartanos, tais como os atenienses, também foram responsáveis por benefícios à Grécia,33 ao 

final do discurso, o único elogio que se consegue fazer dos cidadãos de Esparta é que eles são 

“arrogantes, beligerantes e ambiciosos” (Panat. 241: “Σπαρτιάτας δ’ ὑπεροπτικοὺς καὶ 

πολεμικοὺς καὶ πλεονέκτας”), características avessas ao bem comum.  

Ao notar isso, outro comentador, Kröner (1969, p. 113), defendeu que a figura do 

filoespartano não poderia representar um contraponto sério às teses que Isócrates defendia em 

sua própria pessoa; ao contrário, o estudioso explicava a introdução daquela personagem como 

uma espécie de antecipação, ou seja, estratégia discursiva consistindo na introdução de 

argumentos contrários à proposta defendida pelo autor para que eles possam ser de antemão 

refutados.34 Segundo essa posição, pois, a figura do filoespartano teria sido introduzida para 

reforçar o elogio de Atenas feito por Isócrates, apresentando uma versão contrária desse discurso 

– o elogio de Esparta –, que seria claramente eivada de defeitos.  

Schäublin forneceu argumentos adicionais na defesa dessa tese, explicando a introdução 

da figura do ex-aluno a partir de uma passagem importante do proêmio do discurso, que até 

então fora negligenciada pelos comentadores. Embora Isócrates anuncie, logo no quinto 

parágrafo, que o objetivo do Panatenaico era fazer um elogio de Atenas,35 o autor não entra 

 
33 Panat. 202: “Pois se atreveu a dizer que, mesmo se não tiverem sido responsáveis por nenhum outro bem aos 
gregos, todos com justiça lhes agradeceriam por terem descoberto as mais belas ocupações, tendo-as posto em 
prática e as revelado aos demais”. (“ἐτόλμησε γὰρ εἰπεῖν ὡς εἰ καὶ μηδὲν ἄλλο πεποιήκασι τοὺς Ἕλληνας ἀγαθὸν, 
ἀλλ’ οὖν <δι’> ἐκεῖνό γε δικαίως ἂν αὐτοῖς ἅπαντες χάριν ἔχοιεν ὅτι τὰ κάλλιστα τῶν ἐπιτηδευμάτων εὑρόντες 
αὐτοί τε χρῶνται καὶ τοῖς ἄλλοις κατέδειξαν.”). 
34 Essa prática aparece sistematizada na tratadística retórica sob o título de “προκατάληψις” (Ret. Alex. 1428a8; 
1432b11) ou “πρόληψις” (Hermóg. Sobre o Método 10). Kröner identifica a introdução do aluno filoespartano por 
meio de outra figura de linguagem – a subiectio (1969, pp. 116-17) –, mas a antecipação nos parece fornecer uma 
descrição mais adequada do procedimento empregado por Isócrates. Sobre a classificação de subiectio para o 
diálogo no final do Panatenaico. 
35 Panat. 5: “Discutirei sobre os feitos da polis e sobre a virtude dos ancestrais...” (“Διαλέξομαι δὲ περί τε τῶν τῇ 
πόλει πεπραγμένων καὶ περὶ τῆς τῶν προγόνων ἀρετῆς…”). 
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imediatamente nessa questão, mas se demora em uma defesa de sua conduta como cidadão e de 

sua atuação como professor (§§ 5-34). Isso se afigurava necessário, explica-nos Isócrates, em 

razão das calúnias de que ele diz ter sido vítima, ainda que o desvio da proposta principal do 

discurso possa aparentemente comprometer sua ordenação.36 De acordo com os parágrafos 18 e 

19, “três ou quatro desprezíveis sofistas, daqueles que afirmam tudo saber”, reuniam-se no Liceu 

para discutir a poesia de Homero e Hesíodo; em meio ao debate, um deles, “o mais ousado”, 

repentinamente volta-se contra Isócrates, acusando-o de “descartar as filosofias dos demais e 

todas as formas de educação e de afirmar que todos falam tolices”, com exceção dos que seriam 

seus alunos.37 Segundo Schäublin, o diálogo no final do discurso espelharia essa primeira 

situação, pois o filoespartano, ao colocar em discussão o texto de Isócrates, proporia um 

exercício de interpretação similar ao empreendido pelos sofistas no Liceu. Isso já seria 

suficiente, argumenta o estudioso, para se definir o papel que o ex-aluno desempenha no 

discurso, ou seja, o de antípoda de Isócrates, o que implicaria a rejeição da tese de que os 

discursos isocráticos se caracterizam pelo uso dos “λόγοι ἀμφίβολοι”. Mas há ainda um 

argumento adicional, que identifica, no final do Panathenaic, uma polêmica com um autor 

contemporâneo e possível rival de Isócrates: Platão. 

Essa aproximação foi feita por Schäublin (1982) a partir das supostas semelhanças da 

passagem com o Protágoras. Como nos parágrafos 18-19 do Panatenaico, a ação desse diálogo 

estaria centrada na conversa de três ou quatro sofistas – o personagem epônimo, Hípias, Pródico 

e talvez Sócrates (que, de acordo com a designação isocrática, também poderia ser considerado 

 
36 Isócrates se mostrava consciente da importância de dispor corretamente os tópicos dentro do discurso, elencando 
essa como uma das etapas necessárias do aprendizado dos “λόγοι”: “misturar as formas umas com as outras e 
ordená-las de modo apropriado [...], para isso é necessário uma grande preparação e é tarefa de uma alma viril e 
judiciosa” (Contra os Sofistas 16: “[τὰς ἰδέας] μείξασθαι πρὸς ἀλλήλας καὶ τάξασθαι κατὰ τρόπον [...] ταῦτα δὲ 
πολλῆς ἐπιμελείας δεῖσθαι καὶ ψυχῆς ἀνδρικῆς καὶ δοξαστικῆς ἔργον εἶναι”). Em algumas passagens do 
Panatenaico percebe-se um cuidado do autor com essa questão, seja quando ele enfatiza a importância da 
organização das partes para o sucesso do discurso (§ 24), seja quando se diz preocupado por se afastar do objetivo 
declarado do discurso para tratar de um tópico paralelo, como no elogio a Agamêmnon (§ 88). Embora o autor culpe 
a idade avançada pelas aparentes digressões – uma explicação que foi aceita sem reservas por alguns comentadores, 
como Münscher (1916, p. 2219) –, tais passagens não se mostram dissonantes com o restante do texto. No caso do 
elogio a Agamêmnon, é plausível ver na figura do velho chefe da primeira expedição helênica contra a Ásia, que, a 
despeito de suas muitas virtudes, até agora permanecia desonrado, um simulacro do nonagenário autor do discurso, 
que dedicara grande parte de sua vida a unir os gregos em uma guerra contra seus inimigos persas, mas, como 
Agamêmnon, não tinha seu valor reconhecido pelos seus concidadãos (Panat. 5). 
37 Panat. 18-19: “τρεῖς ἢ τέτταρες τῶν ἀγελαίων σοφιστῶν καὶ πάντα φασκόντων εἰδέναι [...] ἕνα τὸν τολμηρότατον 
ἐπιχειρῆσαι με διαβάλλειν, λέγονθ’ ὡς ἐγὼ πάντων καταφρονῶ τῶν τοιούτων, καὶ τάς τε φιλοσοφίας τὰς τῶν ἄλλων 
καὶ τὰς παιδείας ἁπάσας ἀναιρῶ, καὶ φημὶ πάντας ληρεῖν πλὴν τοὺς μετεσχηκότας τῆς ἐμῆς διατριβῆς”. 
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um sofista38) – sobre, entre outros tópicos, a poesia, já que, em 338e-348a, os personagens 

empreendem uma discussão a respeito de um poema de Simônides sobre a virtude. Ademais, 

argumenta o comentador, a seção final do Panatenaico e a passagem do Protágoras estão 

estruturadas de um modo análogo, cada uma delas dividindo-se em duas partes (no Panatenaico, 

§§ 200-30 e §§ 235-63; no Protágoras, 339a-341e e 341e-347a). Mais importante, porém, seria o 

fato de ambas as passagens consistirem em uma espécie de exercício de interpretação de um 

texto, estando expressamente indicada na busca da “διάνοια” de cada uma das peças 

examinadas.39  

Segundo Schäublin, a comparação com o Protágoras serviria para reforçar as reservas 

quanto à leitura do Panatenaico proposta pelo filoespartano, que seria identificada, mediante a 

apropriação de elementos presentes no texto de Platão, como uma prática tipicamente 

platônica.40 Apenas isso, porém, não seria suficiente para se afirmar uma rejeição por Isócrates 

das práticas favorecidas pelo ex-aluno, uma vez que a relação de Isócrates para com Platão ainda 

é motivo de controvérsia entre os comentadores.41 Em muitos sentidos, a aproximação do 

Protágoras com o discurso de Isócrates parece arbitrária, ao menos no sentido de fazer o 

Panatenaico uma resposta direta ao diálogo platônico. É inegável que o Protágoras impõe-se 

hoje como um documento importante a respeito das práticas educacionais dos sécs. V e IV; sua 

relevância na modernidade, porém, tem mais a ver com a escassez de textos do período do que 

 
38 Isócrates não nos fornece uma definição precisa de quem ele considera ser sofista, empregando o termo ora para 
designar seus rivais (por exemplo, no Contra os Sofistas, escrito cuja maior parte está dedicada ao ataque a modos 
de ensino concorrentes), ora para identificar a si próprio, como na Antídose 157. Nesta passagem, ele declara que 
nem todos os sofistas amealham fortunas com suas aulas, incluindo-se entre eles, uma vez que o autor diz que o 
discurso fora composto em resposta a um processo de troca de propriedade, que era apenas movido contra os 
cidadãos mais ricos de Atenas. Dentre os rivais do autor aí elencados, com efeito, estão os professores de erística, 
que “se ocupam de disputas e que fingem buscar a verdade” (§ 1: “...τῶν περὶ τὰς ἔριδας διατριβόντων, οἳ 
προσποιοῦνται μὲν τὴν ἀλήθειαν ζητεῖν...”), que podem ser associados ao Sócrates platônico, em razão da usual 
prática de questionar as afirmações feitas por seus interlocutores. Essa semelhança, que pode indicar que os 
parágrafos 18-19 parodiam o Protágoras, não foi notada por Schäublin.  
39 Panat. 244: “Julgo, pois, que, com tal pensamento, definiste o assunto de teu discurso” (“Τὴν μὲν οὖν περιβολὴν 
τοῦ λόγου δοκεῖς μοι ποιήσασθαι μετὰ τοιαύτης διανοίας.”); Plat. Protág. 341e7-342a2: “Mas quero te dizer o que 
Simônides pensou nesta canção” (“ἀλλ' ἅ μοι δοκεῖ διανοεῖσθαι Σιμωνίδης ἐν τούτῳ τῷ ᾄσματι, ἐθέλω σοι 
εἰπεῖν...”). 
40 Note-se que Sócrates, logo após ter sucesso em convencer os convivas de sua interpretação do poema, questiona o 
valor desse tipo de atividade: “Com efeito, julgo que discutir a respeito do que concerne à poesia deveras semelhante 
aos banquetes de homens ordinários e vulgares.” (Prot. 347b: “καὶ γὰρ δοκεῖ μοι τὸ περὶ ποιήσεως διαλέγεσθαι 
ὁμοιότατον εἶναι τοῖς συμποσίοις τοῖς τῶν φαύλων καὶ ἀγοραίων ἀνθρώπων.”).  
41 A questão é sobretudo abordada da perspectiva de Platão, se o filósofo chancela as posições pedagógicas e 
políticas albergadas por Isócrates. A resposta quase sempre é negativa (Howland 1937; De Vries 1953; idem 1971; 
McAdon 2004), mas há algumas significativas exceções (Hackforth 1952; Erbse 1971).  
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com o real impacto do diálogo entre os contemporâneos. Andrea Capra, com efeito, mostrou, em 

livro sobre a relação do Protágoras com o gênero cômico (2001), o quanto a descrição do 

ambiente educacional feita pelo diálogo platônico deve às antigas comédias, que, a exemplo das 

Nuvens, reiteradamente satirizavam as atividades pedagógicas de homens como Protágoras e 

Sócrates. Mais especificamente, a comédia Os Bajuladores (“κόλακες”), de Êupolis, encenava 

um banquete na casa de Cálias ao qual estavam presentes Protágoras e Sócrates,42 e é provável 

que Platão tenha retomado ambientação da peça ao compor o Protágoras. Somente a referência 

do Panatenaico a “três ou quatro sofistas”, portanto, não justifica a afirmação de que o discurso 

fosse uma resposta ao diálogo platônico.  

O argumento de que o debate sobre a poesia no Panatenaico é uma alusão ao exame do 

poema de Simônides sofre do mesmo problema, já que a interpretação das obras dos grandes 

poetas não era exclusividade do Protágoras, mas algo comum no período, pelo que podemos 

inferir dos escritos dedicados a esse fim. Temos notícia de uma tradição coetânea de obras em 

prosa discutindo a poesia e os antigos poetas, a começar por Teágenes de Régio, autor de uma 

obra sobre Homero, que viveu entre o fim do séc. VI a.C. e começo do V.43 No séc. IV, a poesia, 

particularmente a de Homero, continuará sendo objeto de discussão e assunto para textos em 

prosa, como testemunha o diálogo platônico Íon, encenando a conversa de Sócrates com um 

rapsodo, e os Problemas homéricos, obra hoje perdida de Aristóteles.44 Dentro desse quadro, a 

passagem do Panatenaico não contém nenhuma indicação permitindo-nos afirmar que a 

referência aos sofistas seja uma alusão ao Protágoras, e não à prática aparentemente usual de 

discussão da poesia. Pois, cabe perguntar: se os parágrafos 18-19 do discurso realmente aludem a 

esse diálogo platônico em específico, por que os sofistas lá retratados discutem a poesia de 

 
42 “Nel frammeto più longo de questa commedia un parassita vanta la sua arte adulatoria, in un contesto di profumi, 
etere e banchetti luculliani, alla presenza di Protagora e probabilmente di Socrate” (Capra 2001, pp. 39-40). 
43 Sabemos que Teágenes escreveu sobre Homero pelo testemunho de Porfírio (Diels & Kranz 1922, fragmento 2) e 
da Suda (ibidem, fragmento 4), embora não tenha sobrevivido nenhum fragmento ou citação dessa obra, o mais 
antigo texto que conhecemos dedicado à poesia. 
44 Diógenes Laércio, em sua listagem das obras do estagirita, diz que os Problemas homéricos eram compostos de 
seis livros, dos quais há um possível sumário no capítulo XXV da Poética (Halliwell 1995, p. 5). Aristóteles 
também foi o autor de Sobre os poetas, diálogo em três livros sobre a poesia, referido no parágrafo 54b18 da 
Poética. 
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Hesíodo e Homero, e não a de Simônides, como acontece na obra de Platão? Essas objeções nos 

fazem descrer da relação que estabelece Schäublin entre o Protágoras e o Panatenaico.45 

Assim, ao mesmo tempo em que o diálogo é essencial para o entendimento do 

Panatenaico, seu papel no texto não pode ser depreendido pelo simples exame dos elementos 

dramáticos da passagem, exigindo uma atenção maior a seus detalhes, em particular à 

interpretação do aluno filoespartano nos parágrafos 235-63.46  

 

3. O Panatenaico  como “λόγος ἐσχηματισμένος” 

 A maioria dos que abordaram a passagem final do Panatenaico47 tentou resolver o 

problema a partir da noção de “λόγος ἐσχηματισμένος”, ou “sermo figuratus” em latim, proposta 

por alguns retores antigos.48 Segundo Zoilo, gramático alexandrino que desenvolveu o conceito 

 
45 Alexiou (2015, p. 87) ainda observa que os sofistas do Liceu se contentam em repetir as palavras de Homero e 
Hesíodo, ao passo que o filoespartano, quando intervém com sua visão do discurso de Isócrates, apresenta um novo 
discurso, que não coincide totalmente com o do seu antigo professor. 
46 Alguns comentadores também tentaram associar o final do Panatenaico com a figura da subiectio. Hirzel (1895, 
p. 343, seguido por Zucker 1954, p. 17; Brémond 2003 p. 79; Kröner 1969, p.116-17; Schäublin 1982, p. 167, n. 9; 
Erler 1992, p. 126, n. 13) observa que outras passagens da obra isocrática também contêm um debate entre Isócrates 
e seus alunos (Fil. 17-23; Sobre a Paz 57, 61, 93; Antíd. 142-49), de modo que a seção final do Panatenaico não 
representaria uma mudança radical na elocução empregada pelo autor. Essa classificação se baseia, porém, na 
questionável identificação do diálogo com a figura retórica da subiectio ou ὑποτύπωσις, que consiste em um “mock 
dialogue (and so a monologue) with question and answer (mostly with several questions and answers) included in 
the speech to enliven the thought” (Lausberg 1997, § 771; cf. Pseud.-Cíc. Ret. Her. IV, 33; Cíc. De Orat. III, 53, 
202; Quint. Inst. Orat. IX, 1, 27; 2, 40). De acordo com a própria definição de Hirzel, porém, tal expediente não 
poderia ser classificado como diálogo, uma vez que a subiectio serve principalmente para o orador introduzir 
possíveis objeções de seus adversários antes de refutá-las, sendo evidente a parcialidade do procedimento. As 
passagens acima expostas, portanto, podem ser descartadas em uma análise do Panatenaico, excetuando-se aquela 
retirada do Filipe, a única que não consiste em um exemplo de subiectio. Aí de fato encontramos uma situação 
análoga àquela de nosso texto, com Isócrates lendo o discurso para seus alunos antes de divulgá-lo para fora dos 
muros de sua escola. A despeito das semelhanças, porém, é incorreto aproximar as duas passagens no que se refere 
ao uso do diálogo, pois, se o Filipe retrata de fato um debate entre Isócrates e seus alunos, ele não reproduz as 
palavras proferidas pelos participantes da discussão, como acontece no Panatenaico. 
47 Wendland 1910; Bons 1993; Chiron 2015. Entre os trabalhos relevantes, conta-se a monografia pioneira de 
Κυπριανός, τὰ ἀπόρρητα τοῦ Ἰσοκράτους ἢ περὶ λόγων ἐσχηματισμένων (1871; vd. Ref. bib.), um texto a que 
infelizmente só tivemos acesso em um momento avançado da redação desta tese, de modo que não foi possível 
discuti-la em nosso exame sobre o Panatenaico. 
48 Trata-se de uma questão ainda pouco tratada pelos classicistas, mas que, nos últimos tempos, tem recebido 
crescente atenção (Heath 2003; Chiron 2015; Pernot 2015). A melhor síntese é a monografia de Alessia Ascani 
(2005), que oferece um tratamento sistemático do sermo figuratus e das suas fontes latinas e gregas. Vale lembrar 
que o emprego de “σχῆμα” aqui não se confunde com a noção de figuras de pensamento, empregada por outra parte 
da tradição retórica para designar recursos como a preterição, a anáfora etc. (e.g. Cíc. Or. 83: “Ora, este sutil orador 
[...] costuma aplicar também aquele célebre concerto, que ilumina a colocação das palavras com os lumes que os 
gregos chamam, como se fossem ‘gestos’ do discurso – ‘σχήματα’, palavra essa que eles transladaram também para 
os ornamentos de pensamento – com um pouco mais de parcimônia.”; “idem in alia deceret. illam autem 
concinnitatem, quae verborum conlocationem inluminat iis luminibus quae Graeci quasi aliquos gestus orationis 
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de discurso figurado, o “λόγος ἐσχηματισμένος” consiste em um discurso “que finge dizer uma 

coisa, mas diz outra”.49 O tratado Da Interpretação, atribuído a Demétrio de Falero, exemplifica 

bem o uso desse recurso: “Quando falamos a um tirano ou algum outro indivíduo violento e 

desejamos censurá-lo, muitas vezes somos obrigados a recorrer ao discurso figurado”.50 Um 

modo de empregar o “λόγος ἐσχηματισμένος” então seria “não aconselhar-lhes diretamente 

sobre seus erros, mas ou censurar outros homens que fizessem coisas semelhantes – por 

exemplo, ao nos dirigirmos ao tirano Dionísio, falaremos contra Faláride e a crueldade de 

Faláride –, ou elogiar os que fazem o contrário de Dionísio, como Gélon ou Hierão, que 

governaram a Sicília como pais e professores. Dionísio receberia conselhos ao ouvir essas coisas 

e não se sentiria ofendido, e invejaria o elogio de Gélon e desejaria ele próprio ser elogiado”.51 O 

“λόγος ἐσχηματισμένος”, então, consistiria em um recurso adequado para o uso de discursos em 

estados autocráticos, em que as decisões políticas estão nas mãos de um único homem52 

(situação oposta àquela da Atenas democrática, portanto, que tinha como um de seus valores a 

 

σχήματα appellant, quod idem verbum ab iis etiam in sententiarum ornamenta transfertur, adhibet quidem hic 
subtilis [...] sed paulo parcius.” trad. de André Novo Viccini 2018). Chiron (2015, pp. 59-60) propõe um possível 
antecedente isocrático a esse uso para “σχῆμα”: o estudioso vê uma semelhança entre o sentido da palavra na 
Antídose 183, designando as rotinas pelos quais os pedotribas ensinavam ginástica aos meninos, e seu uso nos 
manuais retóricos posteriores (“Quando eles conseguem alunos, os pedotribas instruem seus seguidores nas posturas 
desenvolvidas para as contendas, enquanto os que se dedicam à filosofia discorrerão sobre as formas de que o 
discurso se serve”; “Ἐπειδὰν γὰρ λάβωσι μαθητὰς, οἱ μὲν παιδοτρίβαι τὰ σχήματα τὰ πρὸς τὴν ἀγωνίαν εὑρημένα 
τοὺς φοιτῶντας διδάσκουσιν, οἱ δὲ περὶ τὴν φιλοσοφίαν ὄντες τὰς ἰδέας ἁπάσας, αἷς ὁ λόγος τυγχάνει χρώμενος, 
διεξέρχονται τοῖς μαθηταῖς.”), com o emprego posterior das figuras pelos professores de retórica para o ensino dos 
discursos a seus alunos. 
49 “σχῆμά ἐστι ἕτερον μὲν προσποιεῖσθαι, ἕτερον δὲ λέγειν”, como o retor Febamon (Spengel Rhetores Graeci III, 
44, 1-3) reproduz a sentença (nenhuma obra de Zoilo tendo sobrevivido à Antiguidade, nosso conhecimento sobre 
ele advém das menções e citações feitas por outros autores), ou “[Zoilus...putauerit] schema, quo aliud simulatur dici 
quam dicitur”, segundo a versão latina de Quintiliano (Inst. Or. IX, 1, 14). 
50 Ps.-Dem. Da Interp. 289: “Πολλάκις δὲ ἢ πρὸς τύραννον ἢ ἄλλως βίαιόν τινα διαλεγόμενοι καὶ ὀνειδίσαι 
ὁρμῶντες χρῄζομεν ἐξ ἀνάγκης σχήματος λόγου.” 
51 Ps.-Dem. Da Interp. 292: “...παραινοῦντες αὐτοῖς μὴ ἁμαρτάνειν οὐκ ἐξ εὐθείας ἐροῦμεν, ἀλλ’ ἤτοι ἑτέρους 
ψέξομέν τινας τὰ ὅμοια πεποιηκότας, οἷον πρὸς Διονύσιον τὸν τύραννον κατὰ Φαλάριδος τοῦ τυράννου ἐροῦμεν 
καὶ τῆς Φαλάριδος ἀποτομίας· ἢ ἐπαινεσόμεθά τινας Διονυσίῳ τὰ ἐναντία πεποιηκότας, οἷον Γέλωνα ἢ Ἱέρωνα, ὅτι 
πατράσιν ἐῴκεσαν τῆς Σικελίας καὶ διδασκάλοις· καὶ γὰρ νουθετεῖται ἀκούων ἅμα καὶ οὐ λοιδορεῖται καὶ ζηλοτυπεῖ 
τῷ Γέλωνι ἐπαινουμένῳ καὶ ἐπαίνου ὀρέγεται καὶ οὗτος.”. 
52 Trata-se de um texto de autoria e data controversas, sobre as quais ainda não se chegou a um consenso. Quanto à 
última questão, por exemplo, a opinião dos comentadores oscila entre um período que vai de 270 a.C. (Grube) ao 
primeiro século da Era Cristã (Chiron; para maiores detalhes, vd. Innes 1995, p. 311). Qualquer que seja a resposta 
ao problema da datação, porém, é certo que o tratado foi composto após a derrota de Atenas para os macedônios em 
338, em um momento, portanto, de derrocada da democracia e da consolidação de regimes monárquicos na Hélade 
continental. Nesse sentido, as considerações do tratado sobre o discurso figurado representam uma tentativa de 
adaptação da retórica, arte desenvolvida como instrumento de atuação política em um ambiente democrático, à corte 
de um monarca, quando não mais é exercida por um orador falando aos concidadãos, mas por um conselheiro se 
dirigindo a seu soberano. 
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“ἰσηγορία”, abrindo os espaços de decisão política a todos os seus cidadãos).53 Em casos como 

esse, seria necessário encontrar o equilíbrio entre a censura e a adulação: “A adulação é 

vergonhosa e censurar é perigoso, sendo melhor se manter no ponto intermediário entre esses 

dois extremos, a saber, o discurso figurado”.54 

A aproximação do Panatenaico com o “λόγος ἐσχηματισμένος” realizada pelos 

estudiosos modernos parece ter um precedente nos antigos escritos retóricos. Grande parte da 

teoria sobre o discurso figurado se encontra na chamada Arte Retórica, atribuída a Dionísio de 

Halicarnasso,55 na verdade “uma coletânea díspar de ensaios sobre uma variedade de temas 

retóricos, e não um tratado sistemático”.56 O parágrafo 347, na segunda parte da obra, relaciona 

especificamente Isócrates ao discurso figurado: 

 

 
53 É significativo que as assembleias em Atenas se iniciassem com o emissário anunciando “τίς ἀγορεύειν 
βούλεται;” (“Quem deseja falar?” vd. Aristóf. Ac. 45; Tesm. 379; Ecles. 170; Demóst. De Cor. 170, 191 inter alios). 
54 Ps.-Demét. Da Interp. 293-94: “τὸ μὲν οὖν κολακεύειν αἰσχρόν, τὸ δὲ ἐπιτιμᾶν ἐπισφαλές, ἄριστον δὲ τὸ μεταξύ, 
τοῦτ' ἔστι τὸ ἐσχηματισμένον.” 
55 Heath 2003, p. 81: “The Art of Rhetoric, attributed to Dionysius of Halicarnassus, is not by Dionysius and is not 
an art of rhetoric. […] These essays once circulated without any indication of their authorship. A scholion on 
chapter 10 infers from a cross-reference to a work On Imitation (364.24, cf. 373.22) that the author was Dionysius of 
Halicarnassus, and this conjecture was subsequently extended to cover the whole collection, but it cannot be 
correct.” 
56 Heath 2003, p. 81: “It is a disparate assemblage of essays on a variety of rhetorical themes rather than a systematic 
treatise, and it contains the work of more than one rhetorician”. Para um exame detalhado do “λόγος 
ἐσχηματισμένος” na Arte Retórica, vd. Ascani 89-117, com uma útil sinopse dos dois tratados nas pp. 118-19. 
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ἀλλὰ καὶ πάλιν ὁ Πανηγυρικὸς Ἰσοκράτους τοιοῦτόν τι βυβλίον ἐστὶν καὶ ὁ 

Φίλιππος Ἰσοκράτους καὶ ὁ περὶ τῆς ἀντιδόσεως. ἐν γὰρ τοῖς τρισὶν τούτοις 

βυβλίοις ἐγκώμια διέρχεται τὸ μὲν Ἀθηναίων, τὸ δὲ Φιλίππου, τὸ δ' ἑαυτοῦ. 

ἀλλὰ τοῖς μὲν Ἀθηναίων ἐγκωμίοις καὶ τοῖς Φιλίππου συμβουλὴν ὑποθέμενος τὸ 

εὐπρεπὲς τοῦ ἐγκωμίου ἐπραγματεύσατο, καὶ πεποίηται ὥσπερ πάρεργον 

συμβουλῆς τὸ ἐγκώμιον· ὄντως δ’ ἐστὶν ἔργον τὸ ἐγκώμιον, πάρεργον δὲ ἡ 

συμβουλή. αὑτῷ δὲ ἔδωκεν ἐπαίνου ἀφορμὴν ἐν ἀνάγκῃ ἀπολογίας πρὸς τὰ 

κατηγορημένα. τοῦτο καὶ Δημοσθένης ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου 

ἐπραγματεύσατο. ἐγκώμιον αὑτοῦ ἠθέλησεν γράψαι, καὶ τὴν ἀπολογίαν 

προετάξατο. τοῦτο καὶ Πλάτων πεποίηκεν ἐν τῇ ἀπολογίᾳ Σωκράτους ἐγκώμιον 

βουλόμενος γράψαι ἐν ἀπολογίας σχήματι. τοῦτο καὶ Ξενοφῶν ἐν τοῖς 

Ἀπομνημονεύμασιν· ὡς γὰρ ἀπολογούμενος ὑπὲρ Σωκράτους ἐγκώμιον 

Σωκράτους περαίνει. ἔργον δὲ αὐτοῖς ἐστι καὶ πολλὰς ὑποθέσεις ὁμοῦ 

συμπλέκειν. ἥ γέ τοι ἀπολογία Σωκράτους καὶ Πλάτωνος ἀπολογία ἐστὶ καὶ 

Ξενοφῶντος ἀπολογία ἐστί. καὶ ὁ περὶ τοῦ στεφάνου τέσσαρας ὑποθέσεις ἔχει· 

καὶ ἀπολογία ἐστὶ καὶ κατηγορία καὶ ἐγκώμιον Δημοσθένους, καὶ ὁποῖον εἶναι 

δεῖ τὸν πολιτικὸν ἄνδρα. (Ps.-Dionís. Arte Ret. 347 Usener/Rademacher) 

Mas também o Panegírico de Isócrates é um livro desse tipo, assim como o 

Filipe e a Antídose, pois nesses três livros Isócrates procede a um encômio: no 

primeiro, aos atenienses; no segundo, a Filipe; no último, a ele próprio. Mas, 

quanto aos atenienses e no encômio a Filipe, ele realizou um elogio de modo 

adequado ao propor um conselho, e fez como se o encômio fosse um acessório 

do conselho. Na verdade, porém, seu objetivo era o encômio; o acessório, o 

conselho. Para seu próprio elogio, tomou como ponto de partida a necessidade 

de se defender de acusações contra si. Também Demóstenes fez isso no discurso 

Sobre a coroa: quis escrever um elogio dele mesmo, e o disfarçou com um 

discurso de defesa; também Platão fez isso na Apologia a Sócrates, querendo 

escrever um elogio na forma de um discurso de defesa; também Xenofonte fez 

isso nos Memoráveis, pois, como que defendendo Sócrates, fez-lhe um elogio. 

Este é o seu objetivo, e, ao mesmo tempo, o entrelaçam com numerosas causas, 

pois a apologia de Sócrates é também a apologia de Platão e de Xenofonte, e o 

discurso Sobre a coroa constitui-se de quatro causas: é uma apologia, uma 

acusação, um elogio de Demóstenes e uma evocação de como deve ser um 

homem político. 

 

Aparentemente, pois, a doutrina antiga sobre o “λόγος ἐσχηματισμένος” concordaria com 

a definição apresentada pelo filoespartano dos discursos isocráticos como cheios de “argumentos 
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ambíguos”: assim como nos discursos mencionados acima, haveria no Panatenaico um sentido 

aparente – o de elogiar Atenas –, mas o verdadeiro objetivo do discurso seria o encômio de 

Esparta.57 Como na definição de Zoilo, um discurso que aparenta dizer uma coisa, mas que na 

verdade diz outra. Isso posto, há algumas diferenças significativas no tratamento do sermo 

figuratus que convém destacar, antes de aplicá-lo à fala do filoespartano.  

Zucker observou, quanto à respectiva passagem da Arte Retórica, que ela não refletiria o 

uso dos argumentos ambíguos no Panatenaico, embora tome discursos de Isócrates como 

exemplos do sermo figuratus (1954, p. 28). Segundo a classificação do tratado, os discursos 

isocráticos mencionados se enquadrariam na definição de “λόγος ἐσχηματισμένος” por 

assumirem a forma de um gênero retórico específico, mas almejarem o objetivo próprio a outro. 

O Panegírico, por exemplo, apresenta-se como um conselho aos atenienses para que façam uma 

guerra contra a Ásia (§ 4: “venho para aconselhar sobre a concórdia entre nós mesmos e a guerra 

contra os bárbaros”), mas consistiria na verdade em um elogio de sua polis. A maior dificuldade 

dessa tese residiria não no fato de ter como pressuposto a divisão aristotélica da retórica em 

gêneros,58 mas em desconsiderar que Isócrates procede a uma operação mais complexa no 

Panatenaico: é fácil fazer de um conselho ou uma defesa um elogio, porque, em todos esses 

discursos, procura-se qualificar de modo positivo aquele de quem se fala;59 bem mais difícil é 

 
57 Panat. 241-42: “Assim é o teu discurso, no qual mostraste teus ancestrais como pacíficos, filo-helenos e campeões 
da igualdade em sua forma de governo, enquanto representaste os espartanos como arrogantes, beligerantes e 
ambiciosos, do modo que todos concebem que eles são. Cada um tendo tal natureza, os primeiros são elogiados por 
todos e são julgados benevolentes à população em geral; os outros são invejados e odiados. Há, porém, quem os 
elogie, os admire e ouse falar que possuem algo melhor que teus ancestrais, pois a arrogância tem parte na dignidade 
– algo que é honrado –, e todos julgam que esses homens são mais altivos que os defensores da liberdade, e que os 
beligerantes são superiores aos pacíficos.” (“Οἷός περ ὁ λόγος ὁ διαναγνωσθείς ἐστιν, ἐν ᾧ πεποίηκας τοὺς μὲν σοὺς 
προγόνους εἰρηνικοὺς καὶ φιλέλληνας καὶ τῆς ἰσότητος τῆς ἐν ταῖς πολιτείαις ἡγεμόνας, Σπαρτιάτας δ’ 
ὑπεροπτικοὺς καὶ πολεμικοὺς καὶ πλεονέκτας, οἵους περ αὐτοὺς εἶναι πάντες ὑπειλήφασιν. Τοιαύτην δ' ἑκατέρων 
ἐχόντων τὴν φύσιν τοὺς μὲν ὑπὸ πάντων ἐπαινεῖσθαι καὶ δοκεῖν εὔνους εἶναι τῷ πλήθει, τοῖς δὲ τοὺς μὲν πολλοὺς 
φθονεῖν καὶ δυσμενῶς ἔχειν, ἔστιν δ’ οὓς ἐπαινεῖν αὐτοὺς καὶ θαυμάζειν, καὶ τολμᾶν λέγειν ὡς ἀγαθὰ μείζω 
τυγχάνουσιν ἔχοντες τῶν τοῖς προγόνοις τοῖς σοῖς προσόντων...”). 
58 Isócrates mostra-se consciente da existência de diferentes tipos de discursos: no Encômio a Helena, por exemplo, 
censura-se Górgias por ter feito uma apologia da rainha espartana, embora tenha anunciado um elogio (§ 14). De 
modo algum, porém, o autor se vale de uma distinção tão rígida quanto a de Aristóteles, que dividia os discursos 
públicos em três gêneros, com juízes, tempos e objetivos distintos para cada um. 
59 Na Retórica (1367b37-1368a9), Aristóteles reconhecia a proximidade entre elogio e o conselho, mostrando como 
era fácil passar de um gênero para o outro: “Pertencem a um gênero comum o elogio e os conselhos, pois as mesmas 
coisas que se pode prescrever ao aconselhar, se se muda o modo de falar, tornam-se encômios. Quando sabemos o 
que devemos fazer e como se deve ser, mudando nosso modo de falar, devemos transpor e tornar essas coisas em 
prescrições, por exemplo, que não se deve ter orgulho daquelas coisas que se devem ao acaso, mas apenas daquelas 
de que somos responsáveis. Falado desse modo, pode ser uma prescrição, mas, da seguinte forma, será um elogio: 
‘não se orgulha daquelas coisas que se devem ao acaso, mas apenas do que ele próprio é responsável’. De modo que, 
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colocar sob a luz favorável do elogio quem é submetido à pecha difamante do vitupério, expondo 

os vícios de suas vítimas. Desse modo, a Arte Retórica não constitui um modelo adequado para o 

exame da seção final do Panatenaico, ainda que apresente uma interpretação interessante de 

outras obras do autor.  

Embora o Da interpretação não se refira especificamente a Isócrates em seu tratamento 

do “λόγος ἐσχηματισμένος”, ele fornece subsídios para a compreensão dos discursos isocráticos. 

Uma das passagens acima citadas (§ 292) atenta para a necessidade de se usar o discurso 

figurado para aconselhar homens de grande poder, em especial tiranos. A descrição que o tratado 

aí oferece do discurso pode ser aplicada a uma parte da obra isocrática, uma vez que o autor 

compôs endereçados a monarcas – os discursos cipriotas e o Filipe –, sem contar as Epístolas, 

todas elas endereçadas a tiranos e reis visando aconselhá-los.  

O Filipe seria o exemplo mais significativo dentre os textos endereçados a monarcas, 

visto que os discursos cipriotas têm um objetivo marcadamente parenético, em especial o 

Demônico e o Nícocles, basicamente coleções de máximas justapostas sem um princípio claro de 

ordenação. Ao se dirigir ao rei macedônio, por outro lado, Isócrates diz buscar um objetivo 

político específico, a saber, que Filipe acabe com as dissensões entre os helenos, liderando-os em 

uma campanha contra os persas (Fil. 9).60 Em paralelo a esse objetivo declarado, no entanto, 

pode-se entrever um série de qualificações a respeito do comportamento de um bom monarca, 

que poderiam ser resumidas no binômio “implacável com os inimigos, mas benevolente com os 

súditos”, uma clara alusão a como Filipe deveria agir em relação aos helenos, sobre os quais 

estendia seu domínio. Tal como prescreve o Da interpretação (§ 292), Isócrates não aconselha 

 

quando quiseres elogiar, procura o que podes aconselhar; quando quiseres aconselhar, procura o que podes elogiar.” 
Tornar, por outro lado, o conselho em uma interdição é uma tarefa muito mais difícil, ainda que, para o filósofo, 
essas duas modalidades façam parte do gênero deliberativo: “A elocução necessariamente será oposta quando se 
passar de uma interdição ao que não é uma interdição e vice versa.” (“ἔχει δὲ κοινὸν εἶδος ὁ ἔπαινος καὶ αἱ 
συμβουλαί. ἃ γὰρ ἐν τῷ συμβουλεύειν ὑπόθοιο ἄν, ταῦτα μετατεθέντα τῇ λέξει ἐγκώμια γίγνεται. ἐπεὶ οὖν ἔχομεν ἃ 
δεῖ πράττειν καὶ ποῖόν τινα εἶναι δεῖ, ταῦτα ὡς ὑποθήκας λέγοντας τῇ λέξει μετατιθέναι δεῖ καὶ στρέφειν, οἷον ὅτι οὐ 
δεῖ μέγα φρονεῖν ἐπὶ τοῖς διὰ τύχην ἀλλὰ τοῖς δι’ αὑτόν. οὕτω μὲν οὖν λεχθὲν ὑποθήκην δύναται, ὡδὶ δ' ἔπαινον 
‘μέγα φρονῶν οὐκ <ἐπὶ> τοῖς διὰ τύχην ὑπάρχουσιν ἀλλὰ τοῖς δι’αὑτόν’. ὥστε ὅταν ἐπαινεῖν βούλῃ, ὅρα τί ἂν 
ὑπόθοιο· καὶ ὅταν ὑποθέσθαι, ὅρα τί ἂν ἐπαινέσειας. ἡ δὲ λέξις ἔσται ἀντικειμένη ἐξ ἀνάγκης ὅταν τὸ μὲν κωλῦον 
τὸ δὲ μὴ κωλῦον μετατεθῇ.”). 
60 Fil. 9: “Repassando em minha mente essas coisas, percebi que de nenhum outro modo teríamos paz, a não ser que 
as maiores poleis, resolvendo as desavenças entre elas, decidissem levar a guerra para a Ásia e desejassem extrair 
dos bárbaros as vantagens que presentemente pensam em ganhar para si próprias sobre os helenos, como eu havia 
aconselhado no Panegírico.” (“διεξιὼν δὲ περὶ τούτων πρὸς ἐμαυτὸν εὕρισκον οὐδαμῶς ἂν ἄλλως αὐτὴν ἡσυχίαν 
ἄγουσαν, πλὴν εἰ δόξειεν ταῖς πόλεσιν ταῖς μεγίσταις διαλυσαμέναις τὰ πρὸς σφᾶς αὐτὰς εἰς τὴν Ἀσίαν τὸν πόλεμον 
ἐξενεγκεῖν καὶ τὰς πλεονεξίας, ἃς νῦν παρὰ τῶν Ἑλλήνων ἀξιοῦσιν αὑταῖς γίγνεσθαι, ταύτας εἰ παρὰ τῶν βαρβάρων 
ποιήσασθαι βουληθεῖεν· ἅπερ ἐν τῷ πανηγυρικῷ λόγῳ τυγχάνω συμβεβουλευκώς.”). 
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diretamente o rei, mas o faz mediante um encômio a uma outra pessoa – no caso, o herói 

Héracles –, incitando Filipe a imitar as ações de seu antepassado.61 

Cabe ainda observar que o tratado não limita o “λόγος ἐσχηματισμένος” ao 

aconselhamento de monarcas, pois pode também ser aplicado a governos democráticos: 

 

ταῦτα δ’εἴρηκα ἐμφῆναι βουλόμενος μάλιστα τὸ ἦθος τὸ δυναστευτικόν [ὡς 

μάλιστα] χρῇζον λόγου ἀσφαλοῦς, ὃς καλεῖται ἐσχηματισμένος. Καίτοι 

πολλάκις καὶ οἱ δῆμοι οἱ μεγάλοι καὶ ἰσχυροὶ δέονται τοιούτου εἴδους τῶν 

λόγων, ὥσπερ οἱ τύραννοι, καθάπερ ὁ Ἀθηναίων δῆμος, ἄρχων τῆς Ἑλλάδος καὶ 

κόλακας τρέφων Κλέωνας καὶ Κλεοφῶντας. τὸ μὲν οὖν κολακεύειν αἰσχρόν, τὸ 

δὲ ἐπιτιμᾶν ἐπισφαλές, ἄριστον δὲ τὸ μεταξύ, τοῦτ' ἔστι τὸ ἐσχηματισμένον. 

Disse essas coisas querendo mostrar de modo muito claro o caráter dos homens 

poderosos, e para mostrar que isso demanda um discurso circunspecto, a que se 

chama de discurso figurado. Ora, muitas vezes povos grandes e poderosos 

exigem esse gênero de discursos da mesma maneira que os tiranos, a exemplo 

do povo ateniense, que governava a Hélade e criou Cleões e Cleofontes.62 

 

O aspecto mais interessante da passagem é que, ao prescrever o uso do “λόγος 

ἐσχηματισμένος” ao povo, ela o iguale a um tirano. Não se trata, é verdade, de algo novo: é bem 

conhecida a passagem da História da Guerra do Peloponeso em que Péricles compara a 

hegemonia ateniense sobre a Hélade ao governo de um tirano (II, 63, 2: “...pois possuís o 

império como uma espécie de tirania”; “ὡς τυραννίδα γὰρ ἤδη ἔχετε αὐτήν [sc. τὴν ἀρχήν]...”). 

Ao assim proceder, o trecho permitiria estender a aplicação do discurso figurado, pensado 

inicialmente como um instrumento de ação política próprio da monarquia, às poleis 

democráticas, como a Atenas do séc. IV a.C. Parte considerável da obra de Isócrates, com efeito, 

ou trata de Atenas, polis natural do autor.  

Alguns elementos empregados por Isócrates ao compor seus discursos apresentam-se 

como aquilo que certa tradição de manuais retóricos vai desenvolver como “λόγος 

ἐσχηματισμένος”, de modo que a noção fornece um instrumento adequado para o exame da obra 

 
61 Fil. 111: “Vendo a Hélade assolada por guerras, dissensões e muitos outros males, ele pôs um fim a tais coisas e 
reconciliou as poleis umas com as outras, e mostrou aos descendentes com que eles devem se aliar e contra quem 
devem guerrear.” (“ἐκεῖνος γὰρ ὁρῶν τὴν Ἑλλάδα πολέμων καὶ στάσεων καὶ πολλῶν ἄλλων κακῶν μεστὴν οὖσαν, 
παύσας ταῦτα καὶ διαλλάξας τὰς πόλεις πρὸς ἀλλήλας, ὑπέδειξε τοῖς ἐπιγιγνομένοις μεθ' ὧν χρὴ καὶ πρὸς οὓς δεῖ 
τοὺς πολέμους ἐκφέρειν.”). 
62 Ps.-Dem. Da Interp. 293-94. 
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do autor. A principal vantagem de empregar esse dispositivo na interpretação dos antigos 

discursos em prosa é que o “λόγος ἐσχηματισμένος” permite ampliar a interpretação para além 

do que o autor expressamente diz ser seu objetivo ao compô-lo.63 O “λόγος ἐσχηματισμένος”, 

portanto, afirma-se como uma alternativa ao rígido esquema aristotélico, que entende o objetivo 

de todo discurso público tentar persuadir um juiz (“κριτής”) a tomar certa decisão (“κρίσις”): “o 

objetivo da retórica é um julgamento, pois os juízes julgam os conselhos e o veredito é um 

julgamento”; (1377b20-22: “ἐπεὶ δὲ ἕνεκα κρίσεώς ἐστιν ἡ ῥητορική (καὶ γὰρ τὰς συμβουλὰς 

κρίνουσι καὶ ἡ δίκη κρίσις ἐστίν)”). Esse fato determinaria a exclusão do gênero epidítico do 

âmbito da arte propriamente dita, uma vez que a censura e o elogio não se dirigem a um juiz, 

mas a um espectador (“θεωρός”), que não emite um julgamento sobre fatos passados ou futuros, 

mas sobre o poderio (“δύναμις”) do orador.64 

De certo modo, o “λόγος ἐσχηματισμένος” se aproxima do objetivo de Tucídides ao 

colocar por escrito a Guerra do Peloponeso, deixando entrever nos discursos um propósito 

velado, que não coincide com os objetivos que o orador diz abertamente buscar. A diferença, 

obviamente, residiria no fato de que, como dispositivo elaborado dentro da tradição retórica, o 

“λόγος ἐσχηματισμένος” estaria limitado à dimensão discursiva, estando-lhe vedado o 

tratamento dos “ἔργα”. Tucídides, no entanto, entende o “λόγος” como uma extensão das ações 

humanas, um aspecto complementar e ao mesmo tempo parte componente dessas ações, sendo 

portanto necessário incluí-lo em seu relato desse “ἔργον” em particular que é a guerra entre 

atenienses e peloponésios.65 Para utilizar uma terminologia aristotélica, o discurso consiste no 

equivalente político da “προαίρεσις”, que precede e determina a realização de um ato.66 

 
63 Chiron 2015, pp. 61-62: “En réalité, quand on prépare un discours figuré, on ne se propose pas seulement de 
véhiculer une pensée. L’impact visé sur le public n’est pas de l’ordre de la compréhension et la sanction n’est pas la 
réussite ou l’échec d’une opération de communication intellectuel ou esthétique. Ce que l’orateur veut obtenir, c’est 
un résultat concret, comme une action, un vote par exemple, ou une façon de se comporter, ou encore l’émergence, 
dans l’esprit de l’auditeur, d’une idée, d’un soupçon, par exemple, qui retentira sur le jugement et le verdict, mais 
tout cela sans que ses intentions puissent être percées à jour, car [...] une énonciation explicite compromettrait la 
réussite de l’entreprise.”  
64 Arist. Ret. 1358b2-8: “O ouvinte é necessariamente um espectador ou um juiz, e um juiz de coisas que já 
aconteceram ou que ainda irão acontecer. Quem julga as coisas que irão acontecer é o membro da assembleia; sobre 
as que já aconteceram é o membro do tribunal; sobre o poderio do orador, o espectador, de modo que 
necessariamente há três gêneros de discurso retórico: o deliberativo, o judiciário e o epidítico.” (“ἀνάγκη δὲ τὸν 
ἀκροατὴν ἢ θεωρὸν εἶναι ἢ κριτήν, κριτὴν δὲ ἢ τῶν γεγενημένων ἢ τῶν μελλόντων. ἔστιν δ’ ὁ μὲν περὶ τῶν 
μελλόντων κρίνων ὁ ἐκκλησιαστής, ὁ δὲ περὶ τῶν γεγενημένων ὁ δικαστής, ὁ δὲ περὶ τῆς δυνάμεως ὁ θεωρός, ὥστ' 
ἐξ ἀνάγκης ἂν εἴη τρία γένη τῶν λόγων τῶν ῥητορικῶν, συμβουλευτικόν, δικανικόν, ἐπιδεικτικόν.”). 
65 No capítulo 22 do Livro I, Tucídides reelabora a antiga oposição (já presente de modo manifesto em Homero na 
famosa definição do guerreiro como um “falador de palavras e um fazedor de atos”: Il. IX, v. 443 “μύθων τε ῥητῆρ’ 
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Dito isso, o emprego do “λόγος ἐσχηματισμένος” como instrumento de interpretação dos 

antigos discursos em prosa esbarra em algumas dificuldades. Pierre Chiron, tentando aplicar esse 

dispositivo à parte final do Panatenaico, resume o principal obstáculo encontrado pelo caminho: 

“en dehors de la déclamation où la stratégie du faux-semblant est affichée dans un paradoxal 

théâtre de la dissimulation, le discours figuré véritable, ‘sérieux’, ne laisse par définition aucune 

trace dans les textes.” (2015, p. 64) Ou seja, porque o sucesso desses discursos dependeria do 

desconhecimento do público quanto aos verdadeiros propósitos do autor, as estratégias utilizadas 

para encobrir seus objetivos velados tornariam amiúde difícil ao comentador identificar quais as 

razões de o discurso ter sido composto. Quanto ao Panatenaico, o que impede o uso dos 

princípios do sermo figuratus na interpretação da conversa com o ex-aluno é a diferença entre o 

discurso figurado e os “λόγοι ἀμφίβολοι” (ao menos como eles são utilizados no diálogo entre 

Isócrates e seu aluno): “A priori, um discurso ambíguo suscita questões no espírito do ouvinte, 

enquanto que o discurso figurado verdadeiro aparece completamente disfarçado.”67 O sermo 

 

ἔμεναι πρηκτῆρά τε ἔργων.”) entre “λόγος” e “ἔργα”, reconfigurando esses dois polos contrastantes como etapas 
complementares de uma mesma ação. Sendo assim, a principal diferença entre eles residiria no modo específico do 
registro de cada um. Assim, quanto aos “ἔργα”, Tucídides somente incluiria em seu relato aqueles que ele próprio 
tivesse presenciado ou, no máximo, de que tivesse sido informado por um testemunho confiável. Os “λόγοι”, porém, 
exigiam um tratamento diferente: não sendo possível lembrar palavra por palavra o que havia sido dito em cada 
ocasião, o autor diz reproduzir o que ele julgava ser mais razoável (“εἰκός”) que cada orador tivesse então falado. 
66 Vernant 2011, p. 31: “É claro que a proaíresis se apoia sobre um desejo, mas um desejo racional, uma aspiração 
(“boúlesis”) penetrada de inteligência e orientada, não para o prazer, mas para um objeto prático que o pensamento 
já apresentou à alma como um bem. A Proaíresis implica um processo prévio de deliberação (boúleusis); ao termo 
desse cálculo racional, institui, como seu nome indica (haíresis = escolha), uma escolha que se exprime em um 
julgamento que desemboca diretamente na ação. Esse processo de opção e opção prática, que compromete o sujeito 
com o ato no próprio momento em que ele é decidido, distingue em primeiro lugar a proaíresis da bouleusis, cujo 
movimento pode não alcançar seu fim e permanecer em estado de pura ‘aspiração’ (pois pode-se aspirar ao 
impossível), em segundo lugar, distingue-a do julgamento de ordem teórica que estabelece o verdadeiro, mas nada 
tem a ver com o domínio da ação. Ao contrário, não há deliberação e decisão senão a respeito de coisas que estão 
‘em nosso poder’, que ‘dependem de nós’ (τὰ ἐφ’ἡμῖν) e que podem ser o objeto de ação, não de uma maneira única, 
mas de muitas maneiras.” cf. Arist. Ét. Nic. 1111b20-26: “A decisão [‘προαίρεσις’] não trata de coisas impossíveis e 
aquele que pretendesse ‘decidir-se’ a fazer algo de impossível pareceria ser um tolo. O desejo [‘βούλησις’], por 
outro lado, também se dirige a coisas impossíveis, por exemplo, à imortalidade. E também desejamos [não apenas o 
que podemos alcançar], mas também [o que é possível], mas, não pode ser realizado por nós próprios – como a 
vitória de um ator ou atleta. ” (“προαίρεσις μὲν γὰρ οὐκ ἔστι τῶν ἀδυνάτων, καὶ εἴ τις φαίη προαιρεῖσθαι, δοκοίη ἂν 
ἠλίθιος εἶναι· βούλησις δ’ ἐστὶ καὶ τῶν ἀδυνάτων, οἷον ἀθανασίας. καὶ ἡ μὲν βούλησίς ἐστι καὶ περὶ τὰ μηδαμῶς 
δι’αὑτοῦ πραχθέντα ἄν, οἷον ὑποκριτήν τινα νικᾶν ἢ ἀθλητήν· προαιρεῖται δὲ τὰ τοιαῦτα οὐδείς, ἀλλ' ὅσα οἴεται 
γενέσθαι ἂν δι’ αὑτοῦ.”) 
67 “A priori, un discours ambigu suscite des questions dans l’esprit de l’auditeur, alors que le discours figuré 
véritable avance complètement masqué.” (Chiron 2015, p. 66). Essa afirmação é sinal da falha do comentador em 
resolver as dificuldades do final do discurso a partir dos princípios do sermo figuratus, o que ele confessa ao final de 
seu texto: “Devemos confessar, na conclusão deste estudo despretensioso, que o resultado é deveras modesto e que, 
se Isócrates é um dos pais do discurso figurado, o mínimo que se pode dizer é que isso escapou aos comentadores.” 
(“Nous devons avouer en conclusion de cette modeste enquête que la moisson est fort maigre, et que si Isocrate est 
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figuratus deve, por definição, manter seu verdadeiro objetivo oculto dos ouvintes, mas o que 

Isócrates opera no final do Panatenaico, ao dizer que o discurso se caracteriza pelo uso de “λόγοι 

ἀμφίβολοι”, é abri-lo a duas possibilidades de interpretação, uma vez que o elogio de Atenas 

pode ser entendido como um elogio a Esparta. Nesse sentido, o Panatenaico poderia ser 

considerado um “λόγος ἐσχηματισμένος” apenas se aceitássemos que se tratava de um discurso 

composto para aconselhar veladamente Filipe, como propusera anteriormente Blass, uma opinião 

que, como vimos, não encontra nenhum apoio no próprio texto. 

O resultado de nosso exame é que, se o “λόγος ἐσχηματισμένος” fornece subsídios para a 

interpretação das obras isocráticas em geral, sua aplicação ao Panatenaico não é capaz de 

resolver as dificuldades trazidas pelo diálogo ao final do discurso. Estas exigem um olhar mais 

atento do comentador, e, nas seções seguintes desta tese, tentaremos resolver essas duas seções a 

partir da noção de argumento ambíguo, proposta pelo filoespartano ao apresentar sua própria 

interpretação do discurso. 

 

4.  “ἀμφιβολία” e o discurso isocrático 

Antes de abordarmos o uso dos “λόγοι ἀμφίβολοι” no discurso do filoespartano, cabe 

discorrer brevemente sobre o entendimento dos antigos gregos da multiplicidade de sentidos de 

certas palavras. O recurso à ambiguidade era conhecido pelos antigos helenos e foi incorporada à 

teoria retórica como estratégia discursiva. Nas Refutações sofísticas, Aristóteles se refere à 

“ἀμφιβολία” como um dos “modos de refutação pela linguagem” (165b23-24: “τρόποι τοῦ 

ἐλέγχειν παρὰ τὴν λέξιν”), enquanto que Hermógenes a inclui entre os estados de causa 

(“στάσεις”). Em ambos os casos, os autores exploram a ambiguidade como resultado da função 

sintática que determinada palavra desempenha na frase: Aristóteles cita como exemplo a oração 

infinitiva “τὸ βουλέσθαι λαβεῖν με τοὺς πολεμίους”, em que o pronome “με” pode ser tanto 

sujeito (“eu desejo capturar os inimigos”), quanto objeto (“os inimigos desejam me capturar”). 

Hermógenes trata do seguinte exemplo: “ἑταίρα χρυσία φοροίη, δημοσια ἔστω” (“Se uma 

cortesã porta uma joia, ela será propriedade pública”). A ambiguidade se encontra no termo 

“δημοσια” (“propriedade pública”) que pode se referir tanto à cortesã quanto à joia. 

 

l’un des pères du discours figuré, le moins que l’on puisse dire est que cela a échappé aux théoriciens de cette 
doctrine.” ibid. p. 68). 
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Nesta seção, veremos que Isócrates também se utiliza do recurso da ambiguidade em seus 

discursos, embora de um modo diferente daquele explicado por Hermógenes ou Aristóteles; aqui 

ela tem a ver com a duplicidade de sentido própria da palavra. Encontramos um exemplo desse 

recurso no Panegírico e no Sobre a Paz. No primeiro desses discursos, Isócrates defende a união 

de todos os gregos em uma campanha pan-helênica contra seus inimigos persas.68 Condição 

necessária para que se realizasse a campanha, portanto, é a violação da chamada Paz de 

Antalcidas, firmada em 387 entre o rei Artaxerxes e o comandante lacedemônio que dá nome ao 

tratado, pelo qual se selava o fim das dissensões entre os gregos e se assegurava a autonomia das 

poleis na Europa.69 Embora o acordo não fosse totalmente desvantajoso para os atenienses, 

preservando seu domínio sobre as ilhas de Lemno, Imbro e Sciro, a autonomia nominalmente 

conferida às poleis europeias significava de facto a hegemonia espartana sobre a Grécia 

continental.70 Mais grave ainda, o tratado colocava a paz na Hélade sob a tutela do Grande Rei, 

concedendo-lhe em troca as poleis gregas na Ásia. Não é difícil, tendo em vista as condições em 

que foi firmada a Paz de Antalcidas, supor as reservas dos atenienses quanto ao acordo. Isócrates 

explora essa rejeição ao compor o Panegírico, em que autor propõe não somente uma campanha 

pan-helênica contra a Ásia, mas que essa campanha se dê mediante a liderança conjunta de 

Atenas e Esparta, o que implicaria a restituição da hegemonia marítima ateniense. 

Bem diferente é a posição do Sobre a Paz. Aí Isócrates não mais exorta os gregos a 

aceitarem a liderança dos atenienses, mas, ao contrário, repreende seus concidadãos por 

guerrearem contra seus antigos aliados. O objetivo não é mais realizar uma guerra, mas encerrar 
 

68 Paneg. 3: “Venho para aconselhar sobre a guerra contra os bárbaros e a concórdia entre nós próprios” (“ἥκω 
συμβουλεύσων περί τε τοῦ πολέμου τοῦ πρὸς τοὺς βαρβάρους καὶ τῆς ὁμονοίας τῆς πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς”). 
69 Paneg. 120-121. O texto da Paz de Antalcidas é reproduzido por Xenofonte nas Helênicas (V, 1, 31): “O rei 
Artaxerxes considera justo que as poleis da Ásia pertençam a ele e, das ilhas, Clazomene e Chipre, mas concede às 
demais poleis gregas, tanto às pequenas quanto às grandes, a autonomia, exceto Lemnos, Imbro e Sciro. Essas, como 
antes, pertencem aos atenienses. Eu guerrearei, junto àquele que desejar essas coisas, por terra, por mar, com minhas 
naus e meus recursos, contra quem não aceita essa paz” (“Ἀρταξέρξης βασιλεὺς νομίζει δίκαιον τὰς μὲν ἐν τῇ Ἀσίᾳ 
πόλεις ἑαυτοῦ εἶναι καὶ τῶν νήσων Κλαζομενὰς καὶ Κύπρον, τὰς δὲ ἄλλας Ἑλληνίδας πόλεις καὶ μικρὰς καὶ 
μεγάλας αὐτονόμους ἀφεῖναι πλὴν Λήμνου καὶ Ἴμβρου καὶ Σκύρου· ταύτας δὲ ὥσπερ τὸ ἀρχαῖον εἶναι Ἀθηναίων. 
ὁπότεροι δὲ ταύτην τὴν εἰρήνην μὴ δέχονται, τούτοις ἐγὼ πολεμήσω μετὰ τῶν ταῦτα βουλομένων καὶ πεζῇ καὶ κατὰ 
θάλατταν καὶ ναυσὶ καὶ χρήμασιν”). 
70 Hornblower 2011, p. 233: “The King’s Peace was a triumph for the Spartans: the autonomy clause meant the 
break-up of the hegemonical organizations which had been building up around Athens (under Thrasybulus, a very 
recent development) and around Thebes [...]. Moreover the union of Corinth and Argos [...] was now ended; and the 
Spartans had a free hand to discipline and dismantle anti-Spartan groupings in the Peloponnese which [...] they 
immediately did at Mantineia in Arkadia. Their own organization, the Peloponnesian League, counted as a free and 
voluntary organization and was therefore not vulnerable to the autonomy clause [...]. It was not for astonishingly 
many years after 386 that anybody had the obvious idea of interpreting Spartan domination of Messenia as a 
violation of autonomy and so invoking the clause against them [...].” 
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a dissensão entre as poleis. Nesse sentido, Isócrates prega a obediência aos tratados de paz, entre 

eles, em especial, à Paz de Antalcidas:  

 

φημὶ δ’οὖν χρῆναι ποιεῖσθαι τὴν εἰρήνην μὴ μόνον πρὸς Χίους καὶ Ῥοδίους καὶ 

Βυζαντίους, ἀλλὰ πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους, καὶ χρῆσθαι ταῖς συνθήκαις μὴ 

ταύταις αἷς νῦν τινες γεγράφασιν, ἀλλὰ ταῖς γενομέναις μὲν πρὸς βασιλέα καὶ 

Λακεδαιμονίους, προσταττούσαις δὲ τοὺς Ἕλληνας αὐτονόμους εἶναι καὶ τὰς 

φρουρὰς ἐκ τῶν ἀλλοτρίων πόλεων ἐξιέναι καὶ τὴν αὑτῶν ἔχειν ἑκάστους. 

Τούτων γὰρ οὔτε δικαιοτέρας εὑρήσομεν οὔτε μᾶλλον τῇ πόλει συμφερούσας.71 

Afirmo, pois, que é necessário fazer a paz não somente com os quios, ródios e 

bizantinos, mas com absolutamente todos os homens, e fazer valer os acordos, 

não esses que alguns recentemente têm esboçado, mas aqueles firmados entre o 

rei e os lacedemônios, ordenando que os gregos fossem autônomos e que 

guarnições se retirem de poleis alheias e que cada um governe a sua própria 

polis, pois não encontraremos disposições nem mais justas nem mais vantajosa 

para a polis do que essas. 

 

No Panegírico, Isócrates propunha que a expedição pan-helênica contra a Ásia fosse 

liderada por Atenas, revivendo a mesma organização política da Confederação de Delos, aliança 

marítima de poleis gregas liderada por Atenas. Criada inicialmente para proteger os gregos de 

uma investida asiática, a confederação se tornou o instrumento de uma política imperialista 

exercida por Atenas, que, mesmo transferindo o tesouro de Delos para Ática,72 obrigava as poleis 

aliadas a continuarem a pagar o tributo e impunha severas punições àquelas que se recusassem a 

fazê-lo. Ao propor aos demais gregos que novamente se aliassem a Atenas, portanto, Isócrates 

deveria empreender uma defesa dos crimes imputados a polis durante seu domínio sobre a 

Grécia,73 o que ele fará nos parágrafos 100-22 do discurso.  

Para o nosso objetivo, queremos destacar uma única fórmula empregada no parágrafo 

119 do discurso por Isócrates para defender sua polis natal: “tão logo fomos alijados do 

 
71 Sobre a Paz 16. 
72 A Confederação de Delos foi instituída em 478, logo após, portanto, a vitória dos gregos nas Guerras Médicas 
(479). A transferência do tesouro para Atenas, executada por Péricles, deu-se em 454, e o fim da confederação, em 
404, com a vitória espartana da Guerra do Peloponeso. 
73 Dentre os excessos cometidos pelos atenienses na defesa de sua política imperial, conta-se o massacre dos mélios, 
ocorrido em 416, e que nos é relatado por Tucídides em sua História (V 84–116). 
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comando, começaram [ἀρχή] os males para os gregos”.74 A dificuldade de se traduzir a frase se 

dá em razão do uso da ambiguidade inerente ao termo “ἀρχή”, que significa tanto “comando” 

quanto “começo”. A passagem aí refere-se a um argumento empregado pelos adversários da 

hegemonia ateniense, que se serviam da ambiguidade de “ἀρχή” para questionar a política 

imperialista de Atenas. A recusa em aceitar essa ambiguidade, portanto, implica na afirmação 

por Isócrates do domínio de Atenas sobre a Grécia.75 No Sobre a Paz, Isócrates recupera a 

fórmula; dessa vez, porém, o autor defende a obediência aos termos da Paz de Antalcidas,76 e 

inverte-se o sentido que “ἀρχή” tinha no Panegírico: “O começo [“ἀρχή”] de sua desgraça foi 

terem recebido o comando do mar”.77 Em lugar de negar a ambiguidade, o autor a afirma, e a 

utiliza como argumento na defesa de suas propostas. 

Em relação ao Panatenaico, o que esses dois exemplos nos permitem afirmar é que o ex-

aluno, ao propor o significado aparentemente contrário do que Isócrates diz pretender no início 

do Panatenaico, talvez não estivesse tão distante dos procedimentos empregados pelo próprio 

autor em seus discursos. Com efeito, um dos argumentos a recusar a seriedade da fala do ex-

aluno é justamente a frequente hostilidade de Isócrates para com a Lacedemônia, que tornaria 

inaceitável a transformação do elogio de Atenas em um encômio a Esparta. Para argumentar isso, 

porém, os comentadores são obrigados a descartar o Arquidamo, texto em que Isócrates assume a 

persona do jovem rei espartano a aconselhar sua polis.78  

 
74 Paneg. 119: “ἅμα γὰρ ἡμεῖς τε τῆς ἀρχῆς ἀπεστερούμεθα καὶ τοῖς Ἕλλησιν ἀρχὴ τῶν κακῶν ἐγίγνετο.” 
75 Arist. Ret. 1412b4-12: “É igualmente refinado, por exemplo, dizer que o império não foi o início dos males para 
os atenienses, pois eles se beneficiaram disso, ou, como Isócrates, ‘que o império foi o início dos males para a polis.’ 
Em ambos os casos, com efeito, diz-se algo pelo qual não se esperava e se reconhece que isso é verdadeiro. Pois 
dizer que ‘ἀρχή’ é ‘ἀρχή’ não é em nada sagaz, mas não se fala assim, mas de um modo diferente, e ‘ἀρχή’ não 
contradiz o que se falou, mas tem um sentido diferente. Em todas essas coisas, se o nome é aplicado de maneira 
adequada, seja por homonímia seja por metáfora, então ele tem sucesso.” (“οὕτω δὲ καὶ τὰ ἀστεῖα, οἷον τὸ φάναι 
Ἀθηναίοις τὴν τῆς θαλάττης ἀρχὴν μὴ ἀρχὴν εἶναι τῶν κακῶν· ὄνασθαι γάρ. ἢ ὥσπερ Ἰσοκράτης τὴν ἀρχὴν τῇ 
πόλει ἀρχὴν εἶναι τῶν κακῶν. ἀμφοτέρως γὰρ ὃ οὐκ ἂν ᾠήθη τις ἐρεῖν, τοῦτ’ εἴρηται, καὶ ἐγνώσθη ὅτι ἀληθές· τό τε 
γὰρ τὴν ἀρχὴν φάναι ἀρχὴν εἶναι οὐθὲν σοφόν, ἀλλ’οὐχ οὕτω λέγει ἀλλ’ ἄλλως, καὶ ἀρχὴν οὐχ ὃ εἶπεν ἀπόφησιν, 
ἀλλ' ἄλλως. ἐν ἅπασι δὲ τούτοις, ἐὰν προσηκόντως τὸ ὄνομα ἐνέγκῃ ὁμωνυμίᾳ ἢ μεταφορᾷ, τότε τὸ εὖ.”). 
76 Sobre a Paz 16: “Digo que não devemos apenas fazer a paz com os habitantes de Quio, Rodes e Bizâncio, mas 
com os homens como um todo, e que devemos obedecer não aqueles tratados que agora se firmaram, mas o acordo 
estabelecido com o rei e com os lacedemônios...” (“Φημὶ δ’οὖν χρῆναι ποιεῖσθαι τὴν εἰρήνην μὴ μόνον πρὸς Χίους 
καὶ Ῥοδίους καὶ Βυζαντίους, ἀλλὰ πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους, καὶ χρῆσθαι ταῖς συνθήκαις μὴ ταύταις αἷς νῦν τινες 
γεγράφασιν, ἀλλὰ ταῖς γενομέναις μὲν πρὸς βασιλέα καὶ Λακεδαιμονίους...”). 
77 Sobre a Paz 101: “εἰ φαίη τότε τὴν ἀρχὴν αὐτοῖς γεγενῆσθαι τῶν συμφορῶν, ὅτε τὴν ἀρχὴν τῆς θαλάττης 
παρελάμβανον.” 
78 Note-se que o próprio filoespartano alude ao Arquidamo, ao explicar as razões que o fizeram ver no discurso 
pronunciado por Isócrates um elogio a Esparta: “Pois sabendo que tu próprio tens elogiado o governo dos espartanos 
como nenhum outro, temes que os que têm-te escutado julguem que és semelhante aos que falam ao acaso e que 
agora censuras aqueles que anteriormente elogiaste mais que os demais.” (Panat. 239: “Εἰδὼς δὲ σαυτὸν ἐπῃνεκότα 
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Pelo menos em relação à obra isocrática como um todo, o argumento de que a parte final 

do Panatenaico consistiria em uma condenação ao uso de “λόγοι ἀμφίβολοι” não se sustenta, 

uma vez que esse expediente se faz presente em outros de seus discursos. Mas como a menção à 

ambiguidade pode ser entendida em relação ao próprio Panatenaico? É o que veremos na seção a 

seguir. 

 

5. Os “λόγοι ἀμφίβολοι” e o discurso isocrático: Panatenaico 235-63 

No cerne do problema está a expressão “argumentos ambíguos” (§ 240: “λόγοι 

ἀμφίβολοι”), utilizada pelo ex-aluno para caracterizar os discursos isocráticos e fundamentar sua 

própria interpretação do Panatenaico, uma questão, a nosso ver, que não foi satisfatoriamente 

tratada pelos comentadores. Ela aparece durante a segunda reunião de Isócrates com seus alunos 

para a leitura do discurso. É nessa ocasião que o oligarca apresenta sua interpretação do 

Panatenaico, dizendo que o discurso contém um duplo elogio: um aparente a todos, dedicado a 

Atenas, o outro disfarçado de censura, visando aos espartanos. Esse elogio oculto aos 

lacedemônios seria possível mediante a utilização de argumentos ambíguos:  

 

 

τὴν Σπαρτιατῶν διοίκησιν ὡς οὐδεὶς ἄλλος, φοβεῖσθαι τοὺς ἀκηκοότας, μὴ δόξῃς ὅμοιος εἶναι τοῖς λέγουσιν ὅ τι ἂν 
τύχωσιν, καὶ τούτους νῦν ψέγειν οὓς πρότερον ἐπῄνεις μᾶλλον τῶν ἄλλων·”). Schäublin, em seu artigo, estava 
consciente desse fato, mas, sem apresentar qualquer argumento, prefere não abordar o discurso em sua discussão 
sobre o Panatenaico: “A leitura dos discursos de Isócrates de forma alguma deixa a impressão de que se deve 
admirar os feitos de Esparta; – exceto no Arquidamo, que é um caso à parte – ao contrário, as menções positivas são 
sobretudo casuais, elas resultam do contexto, enquanto que a censura parece sempre vir do coração.” (“die Lektüre 
von Isokrates’ Reden keineswegs den Eindruck hinterlässt, man habe es mit einem Bewunderer Spartas zu tun – im 
Gegenteil: die positiven Erwähnungen erfolgen – abgesehen vom ‘Archidamos’, der eine Sonderstellung einnimmt – 
zumeist eher beiläufig, sie ergeben sich aus dem Kontext und verraten geringe Begeisterung, während der Tadel 
jedesmal von Herzen zu kommen scheint”) (1982, p. 171). 
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...ταῦτ’ ἐνθυμηθεὶς σκοπεῖσθαι ποίους τινὰς ἂν ἑκατέρους εἶναι φήσας ἀληθῆ τε 

λέγειν δόξεις περὶ ἀμφοτέρων, ἔχοις τ’ ἂν τοὺς μὲν προγόνους ἐπαινεῖν οὕσπερ 

βούλει, Σπαρτιατῶν δὲ δοκεῖν μὲν κατηγορεῖν τοῖς ἀηδῶς πρὸς αὐτοὺς 

διακειμένοις, μηδὲν δὲ ποιεῖν τοιοῦτον ἀλλὰ λανθάνειν ἐπαινῶν αὐτούς· ζητῶν 

δὲ τὰ τοιαῦτα ῥᾳδίως εὑρεῖν λόγους ἀμφιβόλους καὶ μηδὲν μᾶλλον μετὰ τῶν 

ἐπαινούντων ἢ τῶν ψεγόντων ὄντας, ἀλλ’ ἐπαμφοτερίζειν δυναμένους καὶ 

πολλὰς ἀμφισβητήσεις ἔχοντας... 

...examinaste como poderias apresentar cada uma das cidades de modo a parecer 

que dizias a verdade sobre ambas e também como poderias elogiar teus 

ancestrais conforme teu desejo, ao mesmo tempo em que parecias acusar os 

espartanos aos que são hostis a eles, embora não fizesses isso, mas veladamente 

os elogiasses. Investigando tais problemas, descobriste com facilidade 

argumentos ambíguos e que serviam não menos para quem elogia do que para 

quem censura, mas têm a capacidade de serem ambíguos e dão espaço para 

muitas controvérsias.79 

 

O ex-aluno prossegue sua avaliação do discurso mostrando o emprego dos argumentos 

ambíguos aos espartanos. Estes são chamados por Isócrates de “arrogantes” (“ὑπεροπτικοί”), 

“beligerantes” (“πολεμικοί”) e “ambiciosos” (“πλεονέκται”), atributos inicialmente condenáveis 

e, portanto, sujeitos à censura, ao menos aos olhos da maioria (“τοῖς δὲ τοὺς μὲν πολλοὺς 

φθονεῖν καὶ δυσμενῶς ἔχειν”).80 A ambiguidade a que se refere o oligarca e que ele usa para 

validar sua interpretação do discurso consiste em mostrar que essas características também 

poderiam ser motivo de elogio. Desse modo, procede-se à requalificação dos termos 

anteriormente empregados a partir do uso de sinônimos com um sentido positivo: é verdade que 

os espartanos são arrogantes, diz o oligarca, mas “a arrogância tem parte na dignidade 

(“σεμνότης”), – algo que é honrado –, e todos julgam que esses homens são mais altivos 

(“μεγαλοφρονέστεροι”) que os defensores da liberdade”.81 Embora o filoespartano denomine 

 
79 Panat. 239-40. 
80 Panat. 241: “Assim é o teu discurso, no qual mostraste teus ancestrais como pacíficos, filo-helenos e campeões da 
igualdade em sua forma de governo, enquanto representaste os espartanos como arrogantes, beligerantes e 
ambiciosos, como todos concebem que eles são. Cada um tendo tal natureza, os primeiros são elogiados por todos e 
são julgados benevolentes à população em geral; os outros são invejados e odiados.” (“οἷός περ ὁ λόγος ὁ 
διαναγνωσθείς ἐστιν, ἐν ᾧ πεποίηκας τοὺς μὲν σοὺς προγόνους εἰρηνικοὺς καὶ φιλέλληνας καὶ τῆς ἰσότητος τῆς ἐν 
ταῖς πολιτείαις ἡγεμόνας, Σπαρτιάτας δ' ὑπεροπτικοὺς καὶ πολεμικοὺς καὶ πλεονέκτας, οἵους περ αὐτοὺς εἶναι 
πάντες ὑπειλήφασιν.”). 
81 Panat. 242: “Há, porém, quem os elogie, os admire e ouse falar que possuem algo melhor que teus ancestrais, pois 
a arrogância tem parte na dignidade – algo que é honrado –, e todos julgam que esses homens são mais altivos que 
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esse expediente de argumento ambíguo, os termos relevantes não têm propriamente uma 

duplicidade de sentido.  

O exemplo acima citado, “ὑπεροπτικός”, embora esteja no mesmo campo semântico de 

“μεγαλόφρων” e “σεμνός”, não pode ser considerado um sinônimo dessas palavras. A principal 

diferença reside no fato de que os últimos termos têm um sentido basicamente positivo, ainda 

que em algumas ocorrências eles expressem um excesso de orgulho pessoal, que pode ser visto 

como arrogância; “ὑπεροπτικός” e “ὑπεροψία”, por outro lado, têm sempre uma conotação 

negativa. Assim, no léxico de Lidell & Scott, o primeiro sentido de “μεγαλόφρων” é “high-

minded”, “generous”, ainda que o respectivo verbete contenha um exemplo (acompanhado da 

classificação “in bad sense”) com a acepção “arrogant”; a entrada para “ὑπεροπτικός”, por outro 

lado, registra apenas “contemptful”, “disdainful”. Na Ética Nicomaqueia, por sua vez, 

“ὑπερόπτης” era um dos extremos viciosos do virtuoso “μεγαλόψυχος” (1124a28). Alexiou 

resume bem o procedimento efetuado pelo oligarca na passagem: “Que o comportamento de um 

‘μεγαλόφρων’ muitas vezes seja visto, segundo a percepção popular, como o de um homem 

arrogante, abre ao filoespartano a possibilidade de confundir o conceito de ‘ὑπεροψία’, que em 

geral está relacionado a um comportamento censurável, com a positiva ‘μεγαλοφροσύνη’ e 

transferir seu aspecto favorável, de modo que também a ‘ὑπεροψία’ assuma um sentido 

positivo.”82 Não se trata, portanto, de explorar a ambiguidade inerente às palavras, mas atribuir-

lhes um novo significado, que guarda proximidade, mas não se confunde com o sentido original. 

O procedimento efetuado pelo oligarca de tornar a censura aos espartanos em um elogio, 

chamado pelo personagem de “argumento ambíguo”, consiste em mudar a perspectiva a partir da 

 

os defensores da liberdade, e que os beligerantes são superiores aos pacíficos. Estes, com efeito, nem são capazes de 
adquirir o que não lhes pertence nem de proteger suas posses; aqueles, por outro lado, são capazes de ambas as 
coisas: tomar o que quer que desejem e conservar aquilo de que se apoderaram. E quem faz isso é julgado ser um 
homem no mais completo sentido.” (“ἔστιν δ' οὓς ἐπαινεῖν αὐτοὺς καὶ θαυμάζειν, καὶ τολμᾶν λέγειν ὡς ἀγαθὰ μείζω 
τυγχάνουσιν ἔχοντες τῶν τοῖς προγόνοις τοῖς σοῖς προσόντων· τήν τε γὰρ ὑπεροψίαν σεμνότητος μετέχειν, 
εὐδοκίμου πράγματος, καὶ δοκεῖν ἅπασι μεγαλοφρονεστέρους εἶναι τοὺς τοιούτους ἢ τοὺς τῆς ἰσότητος 
προεστῶτας, τούς τε πολεμικοὺς πολὺ διαφέρειν τῶν εἰρηνικῶν· Τοὺς μὲν γὰρ οὔτε κτητικοὺς εἶναι τῶν οὐκ ὄντων 
οὔτε φύλακας δεινοὺς τῶν ὑπαρχόντων, τοὺς δ' ἀμφότερα δύνασθαι, καὶ λαμβάνειν ὧν ἂν ἐπιθυμῶσιν, καὶ σῴζειν 
ἅπερ ἂν ἅπαξ κατάσχωσιν· ἃ ποιοῦσιν οἱ τέλειοι δοκοῦντες εἶναι τῶν ἀνδρῶν.”). 
82 Alexiou 1995, p. 183, n. 51: “Daß das Verhalten  eines ‘μεγαλόφρων’ nach populärer Auffassung oft als 
‘Arroganz’ empfunden wird, gibt dem Spartanerfreund die Möglichkeit, auch den Begriff der ‘ὑπεροψία’, die 
im allgemeinen als tadelnswerte Verhaltensweise gilt, mit der positiven ‘μεγαλοφροσύνη’ zu verquicken und zu 
seinen Gunsten zu verschieben, so daß auch die ‘ὑπεροψία’ einen positiven Inhalt bekommt.” 
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qual o termo em questão é apresentado.83 Há um paralelo a essa operação no Capítulo 9 do Livro 

I Retórica aristotélica, dedicado ao gênero epidítico, em que o filósofo diz ser possível passar do 

elogio ao vitupério a partir do uso de qualidades próximas às possuídas pela pessoa em questão: 

 

ληπτέον δὲ καὶ τὰ σύνεγγυς τοῖς ὑπάρχουσιν ὡς ταὐτὰ ὄντα καὶ πρὸς ἔπαινον 

καὶ πρὸς ψόγον, οἷον τὸν εὐλαβῆ ψυχρὸν καὶ ἐπίβουλον καὶ τὸν ἠλίθιον 

χρηστὸν ἢ τὸν ἀνάλγητον πρᾶον, καὶ ἕκαστον δ’ ἐκ τῶν παρακολουθούντων ἀεὶ 

κατὰ τὸ βέλτιστον, οἷον τὸν ὀργίλον καὶ τὸν μανικὸν ἁπλοῦν καὶ τὸν αὐθάδη 

μεγαλοπρεπῆ καὶ σεμνόν, καὶ τοὺς ἐν ταῖς ὑπερβολαῖς ὡς ἐν ταῖς ἀρεταῖς ὄντας, 

οἷον τὸν θρασὺν ἀνδρεῖον καὶ τὸν ἄσωτον ἐλευθέριον· δόξει τε γὰρ τοῖς 

πολλοῖς, καὶ ἅμα παραλογιστικὸν ἐκ τῆς αἰτίας. 

No que respeita a elogiar ou vituperar, deve-se considerar que as qualidades 

próximas são idênticas às existentes, por exemplo, que o homem circunspecto é 

frio e calculista, que o tolo é bondoso ou que o indiferente é dócil. E, em cada 

caso, deve-se tirar proveito das qualidades conexas para mostrar as coisas 

sempre do modo mais favorável. O homem colérico e o furioso, por exemplo, 

será apresentado como franco, o arrogante como magnificente e digno, e os que 

mostram algum tipo de excesso como se possuíssem as virtudes 

correspondentes, por exemplo, o temerário como corajoso e o pródigo como 

liberal, pois assim parecerá à maioria, e, ao mesmo tempo, é possível extrair um 

paralogismo da causa.84 

 

A obra de Tucídides nos fornece um precedente à operação efetuada pelo filoespartano. 

No episódio da “στάσις” na Córcira (III, 69-85), o historiador observa que um dos efeitos 

adversos da guerra é a mudança no modo de as pessoas chamarem as coisas: “E mudaram o valor 

usual dos nomes das coisas ao justificarem seus atos.” (III, 82, 4: “καὶ τὴν εἰωθυῖαν ἀξίωσιν τῶν 

ὀνομάτων ἐς τὰ ἔργα ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει.”). Por muito tempo, entendeu-se que aqui 

“ἀξίωσις” designava o sentido das palavras. O grande comentário de Gomme sobre a obra 

tucidideana, por exemplo, define a expressão como “the costumary meaning of the words”, 

 
83 Zucker 1954, p. 12: “não há ἀμφιβολία no sentido designado nem na retórica de Aristóteles nem na de 
Anaximenes [...] para Isócrates, ela seria um meio para um fim.” (“...daß es die ἀμφιβολία in dem bezeichneten Sinn 
weder in Aristoteles’ noch in Anaximenes’ Rhetorik gibt [...] sie sei wohl ein von Isokrates ‘ad hoc angewandtes 
Mittel’.”) 
84 Arist. Ret. 1367a33-b7. 
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enquanto que Weil e de Romilly a traduzem por “le sens usuel des mots”.85 No ano de 1982, 

porém, dois estudos86 mostraram de modo convincente que a passagem não se referia à mudança 

na significação das palavras. O principal problema dessa interpretação de “ἀξίωσις” é ela não 

estar de acordo com o  restante da passagem, pois Tucídides aí se refere não à mudança de 

sentido das palavras, mas como certas ações, que antes da guerra eram vistas com aprovação, 

passaram a ser descritas de modo negativo durante a “στάσις”:87 “Irracional ousadia, com efeito, 

foi considerada coragem devotada aos companheiros, uma cautela previdente passa por covardia 

dissimulada, a própria prudência por um disfarce para a pusilanimidade, e a completa 

inteligência pela total inação. Considerou-se impulsivo arrojo como uma virtude viril, enquanto 

que a deliberação precavida tornou-se apenas um boa justificativa para a deserção.”88 Uma 

tradução mais exata para “ἀξίωσις”, portanto, seria “valor”, “avaliação”,89 termos aliás que 

estariam mais próximos do que os dicionários registram como o sentido primeiro da palavra – 

uma derivação do verbo “ἀξιόω” (LSJ: “think, deem worthy”), designando algum tipo de 

valoração; por outro lado, não se atesta nenhuma outra ocorrência de “ἀξίωσις” com a acepção 

“meaning”.90 

Retornando ao Panatenaico, podemos ver, na tentativa do filoespartano de transformar a 

censura de Esparta em um elogio, um procedimento semelhante ao relatado por Tucídides na 

passagem acima: um termo com evidente conotação negativa é apresentado de maneira favorável 

mediante uma nova avaliação de seu significado; ao mesmo tempo, os antigos encômios de 

Atenas tornam-se motivo de reprovação. Assim, “os beligerantes são superiores aos pacíficos”, 

porque, enquanto “estes não são capazes de adquirir o que não lhes pertence nem de proteger 

 
85 Gomme 1956, p. 384; Weil e de Romilly 1969, p. 57. 
86 Wilson 1982 e Worthington 1982. vd. também a respectiva nota no grande comentário de Hornblower à obra de 
Tucídides (1991, p. 483). 
87 Wilson 1982, p. 18: “The point is that things came to be viewed under unusual descriptions, in particular that 
certain ‘bad’ descriptions – that is, descriptions which in themselves implied moral blame or some other kind of 
reprobation – were replaced by ‘good’, and vice versa.”  
88  Tuc. III, 82, 4: “καὶ τὴν εἰωθυῖαν ἀξίωσιν τῶν ὀνομάτων ἐς τὰ ἔργα ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει. τόλμα μὲν γὰρ 
ἀλόγιστος ἀνδρεία φιλέταιρος ἐνομίσθη, μέλλησις δὲ προμηθὴς δειλία εὐπρεπής, τὸ δὲ σῶφρον τοῦ ἀνάνδρου 
πρόσχημα, καὶ τὸ πρὸς ἅπαν ξυνετὸν ἐπὶ πᾶν ἀργόν· τὸ δ’ ἐμπλήκτως ὀξὺ ἀνδρὸς μοίρᾳ προσετέθη, ἀσφαλείᾳ δὲ τὸ 
ἐπιβουλεύσασθαι ἀποτροπῆς πρόφασις εὔλογος”. 
89 A tradução inglesa de Martin Hammond, publicada em 2009, incorpora esse novo entendimento dos especialistas, 
vertendo “ἀξίωσις” como “the usual evaluative force of the words” (p. 170, vd. Referências bibliográficas). 
90 O léxico grego de Lidell, Scott e Jones (LSJ) registra, como sentido primeiro da palavra, “thinking worthy”, sendo 
que a palavra pode também designar também o resultado de uma valoração positiva (II: “dignity, rank”, que pode 
também se consubstanciar em uma mássima: “IV: opinion, principle, maxim”) ou a exigência de valorização 
positiva (III: “demand, claim on the grounds of merit”). A única ocorrência para “the established meaning of the 
words”, contudo, é a própria passagem de Tucídides. 
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suas posses, aqueles podem fazer ambas as coisas: tomar o que quer que desejem e conservar 

aquilo de que se apoderaram.”91 Embora o ex-aluno denomine tal expediente de “λόγος 

ἀμφίβολος”, em decorrência de sua suposta capacidade de ser entendido tanto como uma censura 

quanto como um elogio, deve-se observar que a censura de Isócrates a Esparta não é por si 

própria ambígua e que, sem sua intervenção na segunda parte do diálogo, não se poderia 

pressupor que o Panatenaico contivesse um elogio velado a Esparta.  

Cabe então perguntar qual o papel da interpretação apresentada pelo filoespartano para o 

entendimento do Panatenaico como um todo. Já se apontou que, na segunda parte do diálogo, o 

filoespartano não observa o princípio no qual Isócrates funda seu elogio de Atenas e censura de 

Esparta – mostrar qual polis foi a responsável pelos maiores benefícios aos helenos –, embora na 

primeira reunião ele tenha se mantido fiel à proposta inicial do Panatenaico e tenha tentado 

mostrar que Esparta merecia ser elogiada por ela ter descoberto “o modo de vida mais nobre” 

(202: “τὰ κάλλιστα τῶν ἐπιτηδευμάτων”)”.92 Em seu segundo discurso, porém, o oligarca 

abandona o critério adotado na fala anterior e menciona o fato de os atenienses serem filo-

helenos e pacíficos como motivo não de elogio, mas de desprezo, enquanto que os lacedemônios 

recebem loas pela ferocidade com que tratam os demais gregos:  

 

 
91 Panat. 242: “...τούς τε πολεμικοὺς πολὺ διαφέρειν τῶν εἰρηνικῶν· τοὺς μὲν γὰρ οὔτε κτητικοὺς εἶναι τῶν οὐκ 
ὄντων οὔτε φύλακας δεινοὺς τῶν ὑπαρχόντων, τοὺς δ' ἀμφότερα δύνασθαι, καὶ λαμβάνειν ὧν ἂν ἐπιθυμῶσιν, καὶ 
σῴζειν ἅπερ ἂν ἅπαξ κατάσχωσιν· ἃ ποιοῦσιν οἱ τέλειοι δοκοῦντες εἶναι τῶν ἀνδρῶν.” 
92 Kröner 1969, p. 113; Schäublin 1982, p. 169. 
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οἷός περ ὁ λόγος ὁ διαναγνωσθείς ἐστιν, ἐν ᾧ πεποίηκας τοὺς μὲν σοὺς 

προγόνους εἰρηνικοὺς καὶ φιλέλληνας καὶ τῆς ἰσότητος τῆς ἐν ταῖς πολιτείαις 

ἡγεμόνας, Σπαρτιάτας δ' ὑπεροπτικοὺς καὶ πολεμικοὺς καὶ πλεονέκτας, οἵους 

περ αὐτοὺς εἶναι πάντες ὑπειλήφασιν. τοιαύτην δ’ ἑκατέρων ἐχόντων τὴν φύσιν 

τοὺς μὲν ὑπὸ πάντων ἐπαινεῖσθαι καὶ δοκεῖν εὔνους εἶναι τῷ πλήθει, τοῖς δὲ 

τοὺς μὲν πολλοὺς φθονεῖν καὶ δυσμενῶς ἔχειν, [...] τοὺς μὲν γὰρ οὔτε κτητικοὺς 

εἶναι τῶν οὐκ ὄντων οὔτε φύλακας δεινοὺς τῶν ὑπαρχόντων, τοὺς δ’ ἀμφότερα 

δύνασθαι, καὶ λαμβάνειν ὧν ἂν ἐπιθυμῶσιν, καὶ σῴζειν ἅπερ ἂν ἅπαξ 

κατάσχωσιν· ἃ ποιοῦσιν οἱ τέλειοι δοκοῦντες εἶναι τῶν ἀνδρῶν. 

...mostraste teus ancestrais como pacíficos, filo-helenos e campeões da 

igualdade em sua forma de governo, enquanto representaste os espartanos como 

arrogantes, beligerantes e ambiciosos, como todos concebem que eles são. Cada 

um tendo tal natureza, os primeiros são elogiados por todos e são julgados 

benevolentes à população em geral; os outros são invejados e odiados. [...] 

Estes, com efeito, nem são capazes de adquirir o que não lhes pertence nem de 

proteger suas posses; aqueles, por outro lado, são capazes de ambas as coisas: 

tomar o que quer que desejem e conservar aquilo de que se apoderaram. E quem 

faz isso é julgado ser um homem no mais completo sentido.93 

 

O ex-aluno, portanto, retoma os termos da seção principal do discurso, mas reverte seu 

sentido, fazendo dos motivos de elogio causa para vitupério e vice-versa. De modo 

aparentemente contraditório, ademais, ele observa, antes de oferecer sua reinterpretação, que o 

uso dos “λόγοι ἀμφίβολοι” “em litígios sobre contratos e em disputas visando vantagem pessoal 

é vergonhoso e não pequeno sinal de vício, mas é nobre e filosófico quando empregados nas 

discussões sobre a natureza dos homens e de suas ações.”94 O problema com essa afirmação é 

que o vocábulo “πλεονεξία” (“ganância”), empregado aqui em associação a litígios sobre 

contratos (“συμβόλαια”95), antecipa a caracterização dos lacedemônios como “gananciosos” (§ 

241: “πλεονέκται”), e será objeto de um longo desenvolvimento do filoespartano tentando 
 

93 Panat. 241-42. 
94 Panat. 240: “[λόγοι ἀμφίβολοι] οἷς χρῆσθαι περὶ μὲν συμβολαίων καὶ περὶ πλεονεξίας ἀγωνιζόμενον αἰσχρὸν καὶ 
πονηρίας οὐ μικρὸν σημεῖον, περὶ δὲ φύσεως ἀνθρώπων διαλεγόμενον καὶ πραγμάτων καλὸν καὶ φιλόσοφον.” 
95 “συμβόλαια” designava contratos de empréstimo, objeto frequente de contendas judiciais entre particulares. 
Isócrates reiteradamente evoca esse expediente judicial – símbolo da mesquinhez das questões tratadas no tribunal – 
como contraponto às questões tratadas por ele em seus discursos, que tratavam da “Hélade, de reis e das poleis” 
(Panat. 11: “...tendo escolhido tratar não de coisas pequenas nem de contratos privados nem nada daquilo sobre o 
que alguns outros falam tolices, mas das questões da Hélade, de reis e das cidades”; “οὐ περὶ μικρῶν τὴν προαίρεσιν 
ποιούμενος οὐδὲ περὶ τῶν ἰδίων συμβολαίων οὐδὲ περὶ ὧν ἄλλοι τινὲς ληροῦσιν, ἀλλὰ περὶ τῶν Ἑλληνικῶν καὶ 
βασιλικῶν καὶ πολιτικῶν πραγμάτων...”) cf. Paneg. 4; Ant. 40, 79. vd. também Bertacchi 2014, p. 12, n. 17. 
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desfazer os sentidos negativos relacionados ao termo. Essas aparentes contradições no discurso 

do oligarca foram interpretadas por alguns comentadores como sinal da desaprovação de 

Isócrates à leitura de seu discurso mediante expedientes como os “λόγοι ἀμφίβολοι”, provando 

que sua fala durante a segunda reunião com o antigo professor não é um modelo para a 

interpretação do Panatenaico. 

Schäublin (1982, pp. 170-71) aduz um argumento adicional à defesa dessa posição. 

Segundo o comentador, ao longo de seus escritos, Isócrates, como Tucídides, mostra 

desaprovação àquilo que o historiador chama de “ἀξίωσις τῶν ὀνομάτων” e o filoespartano 

“λόγοι ἀμφίβολοι”, como se ambos censurassem a mudança do sentido usual das palavras para 

dar-lhes novos significados. No parágrafo 283 da Antídose, Isócrates diz que “...ao menos nos 

dias de hoje, muitas coisas em Atenas estão tão distorcidas e confusas que algumas pessoas não 

mais usam os nomes de acordo com sua natureza, mas transferem-nos das mais belas ações às 

piores ocupações.”96 Aqui Isócrates parece assumir que há uma relação natural (“κατὰ φύσιν”) a 

ligar as palavras e as coisas, uma posição que se aproxima do que diz Platão nos primeiros 

parágrafos do Crátilo. Nesse diálogo, o personagem epônimo inicialmente propõe que há, por 

natureza (“φύσει”), uma adequação do nome à coisa que ele nomeia (“ὀρθότης τῶν ὀνομάτων”): 

“Este Crátilo aqui, Sócrates, afirma que, para cada um dos seres, há por natureza um nome 

correto. Não que os homens possam chamar algo por um nome que eles convencionaram lhe 

atribuir, pronunciando uma parte de sua fala, mas ele afirma que há por natureza uma correção 

dos nomes e que ela é a mesma tanto para os gregos quanto para os bárbaros.”97 Crátilo, ao 

menos a princípio, defende que a relação do nome com seu referencial é algo pré-determinado 

pela natureza dos seres, não resultando do consenso entre as pessoas que se comunicam.98  

 
96 Ant. 283: “...ἐπεὶ νῦν γ’ οὕτως ἀνέστραπται καὶ συγκέχυται πολλὰ τῶν κατὰ τὴν πόλιν ὥστ’ οὐδὲ τοῖς ὀνόμασιν 
ἔνιοί τινες ἔτι χρῶνται κατὰ φύσιν, ἀλλὰ μεταφέρουσιν ἀπὸ τῶν καλλίστων πραγμάτων ἐπὶ τὰ φαυλότατα τῶν 
ἐπιτηδευμάτων.” 
97 Plat. Crát. 383a4-b2: “Κρατύλος φησὶν ὅδε, ὦ Σώκρατες, ὀνόματος ὀρθότητα εἶναι ἑκάστῳ τῶν ὄντων φύσει 
πεφυκυῖαν, καὶ οὐ τοῦτο εἶναι ὄνομα ὃ ἄν τινες συνθέμενοι καλεῖν καλῶσι, τῆς αὑτῶν φωνῆς μόριον 
ἐπιφθεγγόμενοι, ἀλλὰ ὀρθότητά τινα τῶν ὀνομάτων πεφυκέναι καὶ Ἕλλησι καὶ βαρβάροις τὴν αὐτὴν ἅπασιν.”   
98 A posição inicial de Crátilo será colocada em xeque pelo argumento de seu interlocutor, Hermógenes: se os nomes 
são determinados pela natureza da coisa que nomeiam, um homem pobre não poderia ser chamado de Hermógenes, 
que significava literalmente “prole de Hermes”, deus da riqueza e da sorte (Plat. Crát. 383b2-7: “Perguntei-lhe então 
se o seu nome em verdade era Crátilo, e ele assentiu. ‘E quanto a Sócrates?’, falei, ‘Sócrates’, respondeu. ‘Então 
para todos os outros homens, o nome pelo qual o chamamos é o nome de cada um?’, e ele: ‘Então teu nome não é 
Hermógenes nem nenhum dos homens te chamaria assim.’”; “ἐρωτῶ οὖν αὐτὸν ἐγὼ εἰ αὐτῷ Κρατύλος τῇ ἀληθείᾳ 
ὄνομα [ἐστὶν ἢ οὔ]· ὁ δὲ ὁμολογεῖ. ‘Τί δὲ Σωκράτει;’ ἔφην. “Σωκράτης,” ἦ δ’ ὅς. “οὐκοῦν καὶ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις 
πᾶσιν, ὅπερ καλοῦμεν ὄνομα ἕκαστον, τοῦτό ἐστιν ἑκάστῳ ὄνομα;” ὁ δέ, “οὔκουν σοί γε,” ἦ δ’ ὅς, ‘ὄνομα 
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A “φύσις” é também uma questão importante na obra de Isócrates, embora o autor não a 

aborde em contraposição ao “νόμος”, como fazia Platão. Nos textos isocráticos, a noção de 

natureza geralmente aparece vinculada ao debate pedagógico, significando uma aptidão 

intrínseca da pessoa para a realização de determinada atividade, sem qual não seria possível ter 

sucesso em nada. Na Antídose, por exemplo, o autor diz que, “primeiro de tudo, é necessário, aos 

que desejam se destacar seja nos discursos, seja nas ações, seja nas demais atividades, ter uma 

natureza adequada ao que escolheram realizar”,99 enquanto que, no Contra os sofistas, afirma 

“não crer que exista uma arte tal que introduza a prudência e a justiça naqueles que não são 

naturalmente inclinados à virtude”.100 Assim, Isócrates aponta como causa para sua recusa em 

participar ativamente da política o fato de possuir “uma natureza mais fraca e frágil do que o 

exigido pela vida prática” (Panat. 9: “τὴν δὲ φύσιν εἰδὼς πρὸς μὲν τὰς πράξεις ἀρρωστοτέραν 

οὖσαν καὶ μαλακωτέραν τοῦ δέοντος”), natureza essa manifestada em uma voz fraca e timidez 

que o impediriam de afrontar as multidões presentes nos tribunais e assembleias.101 A conclusão 

seria que, se há uma ligação entre os nomes e as coisas que eles significam, perverter essa 

relação introduzindo novos significados seria algo condenável para Isócrates. 

Para reforçar seu argumento, Schäublin cita a seguinte passagem do Nícocles: “as coisas 

têm as mesmas capacidades que os nomes que aconteceu de elas possuírem.”102 Embora aqui 

Isócrates também assuma que há uma ligação intrínseca entre a palavra e a coisa por ela 

nomeada, ela não é mais apresentada como um dado natural, mas como algo que se dá em razão 

do acaso (“τύχη”, palavra da qual deriva o verbo “τυγχάνω” – “acontecer” –, usado na 

passagem). Em sua etiologia das ações humanas, Aristóteles diz que o acaso é responsável por 

 

Ἑρμογένης, οὐδὲ ἂν πάντες καλῶσιν ἄνθρωποι.’”). Mas é exatamente esse o nome do interlocutor de Crátilo e 
Sócrates no diálogo, alguém, no entanto, que era conhecido em seu tempo por possuir uma condição de vida 
bastante modesta (Crát. 384c; Xenof. Mem. II, 10). Tal fato parece inviabilizar a tese inicial do diálogo de que haja 
uma correlação entre o nome e seu referente, favorecendo a posição de Hermógenes de que o modo como as coisas 
se chamam é arbitrário, derivando de um consenso entre os homens, e não de uma característica do ser que se 
refletiria no nome que o designa. O diálogo não apresenta uma conclusão definitiva sobre o problema, embora a 
resposta de Sócrates de que não se pode adquirir conhecimento dos seres a partir de seus nomes penda para a 
posição inicial de Hermógenes e insere a linguagem na esfera do “νόμος”. 
99 Ant. 187: “λέγομεν γὰρ ὡς δεῖ τοὺς μέλλοντας διοίσειν ἢ περὶ τοὺς λόγους ἢ περὶ τὰς πράξεις ἢ περὶ τὰς ἄλλας 
ἐργασίας πρῶτον μὲν πρὸς τοῦτο πεφυκέναι καλῶς, πρὸς ὅπερ ἂν προῃρημένοι τυγχάνωσιν”.  
100 Contra Sof. 21: “Καὶ μηδεὶς οἰέσθω με λέγειν ὡς ἔστιν δικαιοσύνη διδακτόν· ὅλως μὲν γὰρ οὐδεμίαν ἡγοῦμαι 
τοιαύτην εἶναι τέχνην, ἥτις τοῖς κακῶς πεφυκόσιν πρὸς ἀρετὴν σωφροσύνην ἂν καὶ δικαιοσύνην ἐμποιήσειεν”. 
101 vd. Panat. 10, Fil. 81, Carta aos regentes de Mitilene 7.  
102 Níc. 59: “Não penseis que o vício é mais benéfico que a virtude, tendo um nome pior, mas crede que as coisas 
têm as mesmas capacidades que os nomes que aconteceu de elas possuírem.” (“Μὴ τὴν κακίαν οἴεσθε δύνασθαι μὲν 
πλείω τῆς ἀρετῆς ὠφελεῖν, τὸ δ’ ὄνομα δυσχερέστερον ἔχειν, ἀλλ’ οἵων περ ὀνομάτων ἕκαστον τῶν πραγμάτων 
τετύχηκεν, τοιαύτας ἡγεῖσθε καὶ τὰς δυνάμεις αὐτῶν εἶναι.”). 
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“aquelas coisas cuja causa é indeterminada, que não se dão com vistas a um fim, nem sempre, 

nem na maioria das vezes, nem regularmente”;103 à natureza, por outro lado, deve-se “tudo o que 

[...] tem uma causa regular, pois acontece sempre ou na maioria das vezes do mesmo modo”.104 

Desse modo, natureza e acaso são opostos, e o fato de que Isócrates estabelece ambos como o 

fundamento para a relação entre os nomes e seus referentes mostra que o autor não pensa na 

questão de modo categórico, mas a apresenta diferentemente de acordo com o desenvolvimento 

de cada argumentação em particular.  

O fato de que a atribuição de novos significado às palavras tal como faz o filoespartano é 

alhures associada à inversão da ordem e a deterioração dos costumes da polis. Tucídides, por 

exemplo, diz que a relação do nome com a coisa se dá mediante um hábito enraizado entre as 

pessoas – o historiador fala do “valor habitual dos nomes das coisas” (III, 82, 4: “τὴν εἰωθυῖαν 

ἀξίωσιν τῶν ὀνομάτων ἐς τὰ ἔργα”) –, situando a questão na esfera do “νόμος”. Desse modo, a 

perversão que a “στάσις” opera no modo usual de como as coisas são chamadas reflete o estado 

de “ἀνομία”, que caracteriza, para o historiador, a derrocada das relações entre os cidadãos 

dentro da polis, relações essas que, durante a paz, são reguladas pelas leis.105 De modo que, para 

o historiador, a mudança do valor dos nomes é um dos sintomas da “στάσις”.  

Também a República platônica menciona o expediente em conexão com o estado de 

guerra de civil, dessa vez aquela que assola a alma dos jovens, e não a polis como um todo. Nas 

páginas 559d7-561a5, o filósofo trata da degeneração da alma oligárquica e de sua transformação 

em uma democracia, narrando como as diferentes partes lutam para estabelecer o domínio sobre 

o jovem em um ambiente que é caracterizado como o de “στάσις.” (560a1). A vitória dos 

elementos democráticos tem como consequência a mudança como as coisas são chamadas, as 

antigas virtudes sendo agora caracterizadas como vícios:  

 

 
103 Arist. Ret. 1369a32-34: “ἔστι δ’ ἀπὸ τύχης μὲν τὰ τοιαῦτα γιγνόμενα, ὅσων ἥ τε αἰτία ἀόριστος καὶ μὴ ἕνεκά του 
γίγνεται καὶ μήτε ἀεὶ μήτε ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μήτε τεταγμένως”. 
104 Arist. Ret. 1369a35-b2: “φύσει δὲ ὅσων ἥ τ’ αἰτία [...] τεταγμένη· ἢ γὰρ ἀεὶ ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ὡσαύτως 
ἀποβαίνει”. 
105 No parágrafo 53 do Livro II, Tucídides caracteriza o efeito da peste em Atenas é pela palavra “ἀνομία”, ou seja,  
a inversão da ordem política. Tatiana Ribeiro 2003 notou que o relato da deterioração da relação entre os cidadãos 
nesse primeiro momento de crise na polis antecipa o episódio da “στάσις” na Córcira, no qual o estado de anomia 
atinge seu estado mais avançado (cf. também o comportamento dos cidadãos durante o governo dos quatrocentos: 
Tuc. VIII, 66. Sobre a “στάσις” como peste, em Tucídides e na historiografia grega em geral, vd. Loraux 1995). 
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ἆρ’ οὖν οὐ πάλιν τε εἰς ἐκείνους τοὺς Λωτοφάγους ἐλθὼν φανερῶς κατοικεῖ, καὶ 

ἐὰν παρ’ οἰκείων τις βοήθεια τῷ φειδωλῷ αὐτοῦ τῆς ψυχῆς ἀφικνῆται, 

κλῄσαντες οἱ ἀλαζόνες λόγοι ἐκεῖνοι τὰς τοῦ βασιλικοῦ τείχους ἐν αὐτῷ πύλας 

οὔτε αὐτὴν τὴν συμμαχίαν παριᾶσιν, οὔτε πρέσβεις πρεσβυτέρων λόγους 

ἰδιωτῶν εἰσδέχονται, αὐτοί τε κρατοῦσι μαχόμενοι, καὶ τὴν μὲν αἰδῶ ἠλιθιότητα 

ὀνομάζοντες ὠθοῦσιν ἔξω ἀτίμως φυγάδα, σωφροσύνην δὲ ἀνανδρίαν 

καλοῦντές τε καὶ προπηλακίζοντες ἐκβάλλουσι, μετριότητα δὲ καὶ κοσμίαν 

δαπάνην ὡς ἀγροικίαν καὶ ἀνελευθερίαν οὖσαν πείθοντες ὑπερορίζουσι μετὰ 

πολλῶν καὶ ἀνωφελῶν ἐπιθυμιῶν; [...] τούτων δέ γέ που κενώσαντες καὶ 

καθήραντες τὴν τοῦ κατεχομένου τε ὑπ’ αὐτῶν καὶ τελουμένου ψυχὴν 

μεγάλοισι τέλεσι, τὸ μετὰ τοῦτο ἤδη ὕβριν καὶ ἀναρχίαν καὶ ἀσωτίαν καὶ 

ἀναίδειαν λαμπρὰς μετὰ πολλοῦ χοροῦ κατάγουσιν ἐστεφανωμένας, 

ἐγκωμιάζοντες καὶ ὑποκοριζόμενοι, ὕβριν μὲν εὐπαιδευσίαν καλοῦντες, 

ἀναρχίαν δὲ ἐλευθερίαν, ἀσωτίαν δὲ μεγαλοπρέπειαν, ἀναίδειαν δὲ ἀνδρείαν. 

ἆρ’ οὐχ οὕτω πως, ἦν δ’ ἐγώ, νέος ὢν μεταβάλλει ἐκ τοῦ ἐν ἀναγκαίοις 

ἐπιθυμίαις τρεφομένου τὴν τῶν μὴ ἀναγκαίων καὶ ἀνωφελῶν ἡδονῶν 

ἐλευθέρωσίν τε καὶ ἄνεσιν; 

De regresso a essa terra dos lotófagos, não é aí que habita publicamente, e se, da 

parte dos parentes, vier algum socorro para o que na sua alma há de poupado, 

aqueles princípios presunçosos não fecham as portas da régia fortaleza que nele 

existe, sem deixarem entrar o próprio socorro, nem receberem embaixada de 

palavras sensatas proferidas por particulares de mais idade? Não são eles que 

vencem no combate, e, chamando imbecilidade à vergonha, a empurram 

ignomiosamente para o exílio? Não são eles que, ajudados por paixões múltiplas 

e inúteis, chamam covardia à temperança, que a maltratam e põem fora, e 

expulsam o comendimento e os gastos moderados, fazendo crer que são 

provincianismo e baixeza? [...] Depois de terem esvaziado e purificado a alma 

do jovem por elas possuído e de a terem iniciado nos Grandes Mistérios, logo a 

seguir trazem, na companhia de um numeroso coro, a insolência, a anarquia, a 

prodigalidade e a desfaçatez, todas resplandecentes, de cabeças coroadas; fazem 

seu elogio e chamam-lhes nomes bonitos, designando a insolência por boa 

educação, a anarquia por liberdade, a prodigalidade por generosidade. Acaso 

não é mais ou menos assim que um jovem educado a satisfazer os desejos 

necessários passa à licença e à indulgência com os prazeres não necessários e 

inúteis?106 

 
106 Plat. Rep. 560b7-561a5, tradução de Maria Helena da Rocha Pereira.  
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Em Tucídides e Platão, portanto, o uso de um procedimento semelhante ao que o 

filoespartano opera no diálogo aparece associado à “στάσις”, como se a mudança do modo como 

as coisas são chamadas fosse um sintoma dos distúrbios mais amplos pelos quais passa a polis 

durante a guerra civil. Ao longo de suas obras, com efeito, Isócrates constantemente refere-se à 

“στάσις” como o principal problema a assolar a Hélade, signo não somente da divisão interna 

dos cidadãos entre si, mas sobretudo dos intermináveis conflitos entre as maiores poleis gregas. 

Desse modo, o autor apresenta muitos de seus discursos como uma tentativa para resolver esse 

problema de dissensão na Grécia, propondo a guerra contra os bárbaros, mas a concórdia 

(“ὁμόνοια”) entre os helenos.107 O parágrafo 44 do Contra Calímaco – em que o autor exclama, 

dirigindo-se aos atenienses: “Em verdade, ninguém precisa vos dizer que bem tão grande é a 

concórdia e que mal é a discórdia, pois já sois muitíssimo experimentados em ambos e seria 

melhor que vós ensinásseis isso aos demais homens!” – é apenas uma dentre as muitas passagens 

que mostram a importância da questão para Isócrates.108 O oligarca do Panatenaico, ao contrário, 

em sua fala na segunda parte de diálogo, elogia os lacedemônios justamente pela violência com 

que eles agem em relação aos demais helenos, em contraste com os benefícios à Hélade de que 

os atenienses foram responsáveis. Esses fatos colocam professor e aluno em lados opostos do 

espectro político e parecem reforçar a tese defendida por Kröner, Schäublin e Erler de que 

Isócrates condena expedientes como usado pelo filoespartano, de modo que a inclusão de sua 

fala na parte final do Panatenaico seria, na verdade, uma indicação do autor ao público de como 

seus discursos não deveriam ser lidos. 

Ainda que essas leituras revelem pontos importantes do Panatenaico, porém, elas não são 

suficientes para resolver os problemas trazidos pelo discurso. A maior objeção que pode ser feita 

à tese de Kröner é que, em outras de suas obras, o próprio Isócrates se utiliza de um recurso 

similar ao empregado pelo filoespartano na segunda parte de diálogo. Nos parágrafos 281-83 da 

Antídose, com efeito, o autor examina os diferentes significados de “πλεονεξία” – um dos termos 

de que o ex-aluno trata no diálogo:  

 

 
107 Panat. 13, 42, 217, 226; Paneg. 3; Fil. 2, 5, 16, 141; Areop. 69. 
108 Contra Cal. 44: (“Καὶ μὴν οὐ δεῖ γ’ ὑμᾶς παρ’ ἑτέρων μαθεῖν, ὅσον ἐστὶν ὁμόνοια ἀγαθὸν ἢ στάσις κακόν· οὕτω 
γὰρ ἀμφοτέρων σφόδρα πεπείρασθε, ὥστε καὶ τοὺς ἄλλους ὑμεῖς ἄριστ’ ἂν διδάξαιτε περὶ αὐτῶν.”). 
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τὸ τοίνυν περὶ τὴν πλεονεξίαν, ὃ δυσχερέστατον ἦν τῶν ῥηθέντων· εἰ μέν τις 

ὑπολαμβάνει τοὺς ἀποστεροῦντας ἢ παραλογιζομένους ἢ κακόν τι ποιοῦντας 

πλεονεκτεῖν, οὐκ ὀρθῶς ἔγνωκεν· οὐδένες γὰρ ἐν ἅπαντι τῷ βίῳ μᾶλλον 

ἐλαττοῦνται τῶν τοιούτων, οὐδ’ ἐν πλείοσιν ἀπορίαις εἰσὶν, οὐδ’ 

ἐπονειδιστότερον ζῶσιν, οὐδ’ ὅλως ἀθλιώτεροι τυγχάνουσιν ὄντες· χρὴ δὲ καὶ 

νῦν πλέον ἔχειν ἡγεῖσθαι καὶ πλεονεκτήσειν νομίζειν παρὰ μὲν τῶν θεῶν τοὺς 

εὐσεβεστάτους καὶ τοὺς περὶ τὴν θεραπείαν τὴν ἐκείνων ἐπιμελεστάτους ὄντας, 

παρὰ δὲ τῶν ἀνθρώπων τοὺς ἄριστα πρὸς τούτους μεθ’ὧν ἂν οἰκῶσιν καὶ 

πολιτεύωνται διακειμένους, καὶ τοὺς βελτίστους αὐτοὺς εἶναι δοκοῦντας. καὶ 

ταῦτα καὶ ταῖς ἀληθείαις οὕτως ἔχει καὶ συμφέρει τὸν τρόπον τοῦτον λέγεσθαι 

περὶ αὐτῶν, ἐπεὶ νῦν γ’ οὕτως ἀνέστραπται καὶ συγκέχυται πολλὰ τῶν κατὰ τὴν 

πόλιν ὥστ' οὐδὲ τοῖς ὀνόμασιν ἔνιοί τινες ἔτι χρῶνται κατὰ φύσιν, ἀλλὰ 

μεταφέρουσιν ἀπὸ τῶν καλλίστων πραγμάτων ἐπὶ τὰ φαυλότατα τῶν 

ἐπιτηδευμάτων. 

Quanto à ganância (“πλεονεξία”), que é a mais espinhosa das coisas que foram 

ditas: se alguém pensa que são os ladrões, os falsificadores ou os malfeitores são 

ganaciosos, ele não está certo, pois ninguém tem menos em toda sua vida do que 

esses homens nem se encontra em maior dificuldade; ninguém vive de um modo 

mais vergonhoso ou mais miserável que esses homens. Mas se deve agora 

também crer e considerar que têm mais e são beneficiados pelos deuses os 

homens mais piedosos e os mais preparados no serviço divino; também se deve 

considerar que têm mais os homens melhor dispostos em relação aos seus 

familiares e concidadãos e aqueles que têm a melhor reputação.109 

 

Em primeiro lugar, a passagem prova ser falsa a tese de Schäublin e Erler de que 

Isócrates seja um adepto da “σαφήνεια” (“clareza”), mostrando-se supostamente avesso a 

recursos que explorem a duplicidade ou a mudança de sentido das palavras.110 Se o próprio 

Isócrates se serve desses procedimentos em outros discursos, não cabe falar de uma condenação 

ao expediente de interpretar o Panatenaico mediante os “λόγοι ἀμφίβολοι”. Mas a passagem 

 
109 Ant. 281-83. 
110 Erler 1992, 128-29: “Isócrates não pode aprovar tal modo de interpretação, se quiser se manter fiel a seus 
princípios. [...] Ele, em numerosas passagens, mostra-se favorável à opinião de que a clareza da representação e a 
inteligência usual do público podem conduzir a uma comunicação que não é problemática [...]. O logos não 
necessita, segundo a opinião de Isócrates, de nenhuma interpretação, sobretudo quando ele se distingue pela 
sapheneia.” (“Isokrates kann eine solche Interpretationsweise nicht gutheißen, will er seinen Prinzipien treu bleiben. 
[...] entscheidet sich Isokrates an zahlreichen Stellen dafür, daß Klarheit der Darstellung und gewöhnliche 
Intelligenz des Adressaten zu einer problemlosen Kommunikation führen können [...] Der Logos nämlich benötigt 
nach Isokrates’ Ansicht keine Interpretation, vielmehr zeichnet ihn Klarheit (sapheneia) aus.”). 
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também permite compreender melhor o procedimento empregado pelo filoespartano no final do 

Panatenaico e qual seu significado para a interpretação do discurso como um todo. 

Consiste “πλεονεξία” na fusão do advérbio “πλέον” (“mais”) com o verbo “ἔχειν” (“ter”), 

designando, em geral, a ganância. Assim como vimos acima com “ὑπεροψία”, o termo tem um 

valor majoritariamente negativo e é em geral considerado algo reprovável. Segundo o inventário 

de Heinz-Otto Weber (1976), as ocorrências mais antigas do termo e seus derivados são 

encontradas em Heródoto (VII, 149, 3; “πλεονέκτης”: VII, 158, 1; “πλεονεκτέω”: VIII, 112, 1). 

A primeira dessas passagens se refere à arrogância dos lacedemônios enquanto chefes dos 

peloponésios, motivo alegado pelos argivos para preferirem o domínio persa.111 Um pouco mais 

adiante, Heródoto reproduz a fala de Gélon, tirano da Siracusa, aos helenos, recusando a oferta 

de união proposta por eles: “Homens da Hélade, vós ousais vir a mim, com um discurso 

ambicioso [“λόγον ἔχοντες πλεονέκτην”], recomendando que eu me torne seu aliado. Mas, 

quando eu demandei aliança contra um exército bárbaro ao combater os cartagineses [...] vós não 

viestes em meu auxílio”.112 No Livro VIII, por fim, o historiador relata o cerco dos atenienses à 

ilha de Andros, após seus habitantes recusarem-se a pagar o tributo exigido pela polis: “Isso, 

porém, não fez cessar a ganância [πλεονεκτέων] de Temístocles , que enviou às demais ilhas os 

mesmos mensageiros usados em Andros e, com discursos ameaçadores, pediu dinheiro, dizendo 

que, se não entregassem o que lhes havia exigido, enviaria contra eles o exército dos helenos e 

cercaria suas cidades”.113 Weber conclui, após examinar esses trechos, que “o uso da palavra é 

negativo, porque as pessoas se arrogam mais do que lhes cabe. O termo tem esse significado 

independente das passagens em que está inserido, mas já está presente na própria palavra. A 

possibilidade de uma interpretação positiva não se apresenta...”.114 Após examinar os usos do 

termo no séc. V, Weber sumariza: “O termo designa um vício da natureza humana em verdade 

 
111 Heród. VII, 149, 3: “Assim, os argivos dizem não suportar a arrogância dos espartanos, mas preferir serem 
governados pelos bárbaros a se sujeitarem um pouco que seja aos lacedemônios.” (“Οὕτω δὴ οἱ Ἀργεῖοί φασι οὐκ 
ἀνασχέσθαι τῶν Σπαρτιητέων τὴν πλεονεξίην, ἀλλ’ ἑλέσθαι μᾶλλον ὑπὸ τῶν βαρβάρων ἄρχεσθαι ἤ τι ὑπεῖξαι 
Λακεδαιμονίοισι.”).  
112 Heród. VII, 158, 1: “ἄνδρες Ἕλληνες, λόγον ἔχοντες πλεονέκτην ἐτολμήσατε ἐμὲ σύμμαχον ἐπὶ τὸν βάρβαρον 
παρακαλέοντες ἐλθεῖν. Αὐτοὶ δὲ ἐμέο πρότερον δεηθέντος βαρβαρικοῦ στρατοῦ συνεπάψασθαι, ὅτε μοι πρὸς 
Καρχηδονίους νεῖκος συνῆπτο, [...] οὔτε ἐμέο εἵνεκα ἤλθετε βοηθήσοντες...”. 
113 Heród. VIII, 112: “Θεμιστοκλέης δέ, οὐ γὰρ ἐπαύετο πλεονεκτέων, ἐσπέμπων ἐς τὰς ἄλλας νήσους 
ἀπειλητηρίους λόγους αἴτεε χρήματα διὰ τῶν αὐτῶν ἀγγέλων [Χρεώμενος] τοῖσι καὶ πρὸς Ἀνδρίους ἐχρήσατο, 
λέγων ὡς εἰ μὴ δώσουσι τὸ αἰτεόμενον, ἐπάξει <σφι> τὴν στρατιὴν τῶν Ἑλλήνων καὶ πολιορκέων ἐξαιρήσει.”. 
114 Weber 1967, p. 41: “Ihr Gebrauch ist negativ, weil durch sich mehr anmaßen, als ihnen rechtmäßig zusteht. Die 
Bezeichnungen erhalten diesen Sinn nicht erst durch den Zusammenhang, in dem sie stehen, sondern er liegt bereits 
in ihnen selber. Die Möglichkeit zu einer positiven Interpretation bietet sich nicht...”.  
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repreensível, mas de nenhuma forma um erro mortal. Ele se faz presente tanto na vida privada 

quanto na pública, como uma ambição insaciável. A ‘πλεονεξία’ surge da conjunção da 

abastança material e da arrogância espiritual e deve, por isso, ser interpretada como como uma 

expressão da hybris”.115  

É no diálogo platônico Górgias, porém, que encontramos o paralelo mais próximo à 

discussão do filoespartano sobre a “πλεονεξία”. Em 482c4-483c6, Cálicles questiona a tese 

socrática de que é melhor sofrer do que cometer uma injustiça (469b6-c2), dizendo que isso é 

apenas correto segundo o costume (“νόμῳ”), não de acordo com a natureza (“φύσει”).116 O 

personagem então procede à discussão sobre a origem das leis (“νόμοι”), e afirma que elas foram 

estabelecidas pelos homens mais fracos como uma defesa contra aqueles que são mais fortes que 

eles, invertendo, por conseguinte, o que ele diz ser natural, isto é, que os mais fortes governem os 

mais fracos. O estabelecimento das leis pelos homens inferiores tem como uma de suas 

consequências a inversão do valor natural das coisas, sendo que algo que é naturalmente bom 

passa a ser considerado um mal na polis governada pelos fracos. É nesse sentido que Cálicles 

menciona a “πλεονεξία”, pois, sendo algo vantajoso àqueles que podem exercê-la, ela é proscrita 

como injusta na polis por causa de seus efeitos danosos à maioria dos que lá habitam: 

 

 
115 Weber 1967, pp. 43-44: “Es bezeichnet einen zwar verurteilungswürdigen, aber kaum ausrottbaren Fehler der 
menschlichen Natur, der sich sowohl im privaten als auch öffentlichen Lebensbereich auswirkt, nämlich das 
unersätiliche Mehrhabenwollen. Es ist entstanden aus dem Zusammentreffen von materiellen Überfluß und 
geistigem Hochmut. Und es muss daher als ein Ausdruck der Hybris aufgefaßt werden.” Note-se que o próprio 
Isócrates, em alguns de seus discursos, utiliza o termo em sentido negativo, por exemplo, no início do Nícocles: 
“Alguns dizem que se ocupam dessas coisas não por causa da virtude, e sim da ganância” (Níc. 1: “...φασιν αὐτοὺς 
οὐκ ἀρετῆς, ἀλλὰ πλεονεξίας ἕνεκα ποιεῖσθαι τὰς τοιαύτας διατριβάς.”) 
116 Imprescindível para entender a passagem e, um sentido mais geral, toda a discussão legal na antiga Hélade é ter 
em mente a duplicidade de sentido da palavra grega “νόμος”, que designava tanto os valores e hábitos de certo 
grupo social – traduzindo-se a palavra, portanto, por “costume” –, quanto as “leis”, isto é, as determinações 
expressas pelas quais se regiam as organizações políticas. Desse modo, o direito grego tinha uma dimensão 
inextricavelmente consuetudinária, e o modo usual de as pessoas se comportar deveria ser considerado como parte 
das disposições legais da polis. 
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ἀλλ’ οἶμαι οἱ τιθέμενοι τοὺς νόμους οἱ ἀσθενεῖς ἄνθρωποί εἰσιν καὶ οἱ πολλοί. 

πρὸς αὑτοὺς οὖν καὶ τὸ αὑτοῖς συμφέρον τούς τε νόμους τίθενται καὶ τοὺς 

ἐπαίνους ἐπαινοῦσιν καὶ τοὺς ψόγους ψέγουσιν· ἐκφοβοῦντες τοὺς 

ἐρρωμενεστέρους τῶν ἀνθρώπων καὶ δυνατοὺς ὄντας πλέον ἔχειν, ἵνα μὴ αὐτῶν 

πλέον ἔχωσιν, λέγουσιν ὡς αἰσχρὸν καὶ ἄδικον τὸ πλεονεκτεῖν, καὶ τοῦτό ἐστιν 

τὸ ἀδικεῖν, τὸ πλέον τῶν ἄλλων ζητεῖν ἔχειν· ἀγαπῶσι γὰρ οἶμαι αὐτοὶ ἂν τὸ 

ἴσον ἔχωσιν φαυλότεροι ὄντες. διὰ ταῦτα δὴ νόμῳ μὲν τοῦτο ἄδικον καὶ αἰσχρὸν 

λέγεται, τὸ πλέον ζητεῖν ἔχειν τῶν πολλῶν, καὶ ἀδικεῖν αὐτὸ καλοῦσιν· ἡ δέ γε 

οἶμαι φύσις αὐτὴ ἀποφαίνει αὐτό, ὅτι δίκαιόν ἐστιν τὸν ἀμείνω τοῦ χείρονος 

πλέον ἔχειν καὶ τὸν δυνατώτερον τοῦ ἀδυνατωτέρου. δηλοῖ δὲ ταῦτα πολλαχοῦ 

ὅτι οὕτως ἔχει, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ζῴοις καὶ τῶν ἀνθρώπων ἐν ὅλαις ταῖς πόλεσι 

καὶ τοῖς γένεσιν, ὅτι οὕτω τὸ δίκαιον κέκριται, τὸν κρείττω τοῦ ἥττονος ἄρχειν 

καὶ πλέον ἔχειν. 

Penso que são os homens fracos, pertencentes à maioria, que estabelecem as 

leis. Fazem isso, pois, de acordo consigo e com o que lhes é benéfico, do mesmo 

modo que elogiam e censuram: por quererem colocar medo nos homens mais 

fortes e capazes de ter mais [“πλέον ἔχειν”] do que eles, para que não lhes façam 

isso [“πλέον ἔχωσιν”], dizem que ter mais é vergonhoso e injusto e que a 

injustiça consiste em procurar ter mais que os outros homens. Pois penso que 

lhes dá prazer terem o mesmo que os mais fortes mesmo sendo-lhes inferiores. 

Eis por que se diz que, pela lei, é injusto e vergonhoso procurar ter mais que a 

maioria e por que chamam a isso de injustiça. Mas penso que a própria natureza 

mostra que é justo ter mais que o pior e o mais capaz ser superior ao que é 

menos. É assim que acontece em todos os lugares – tanto entre os demais 

animais quanto nas poleis inteiras e nas famílias dos homens –, que o mais forte 

governe e tenha mais que o mais fraco.117 

 

Em muitos aspectos, o trecho lembra o discurso do filoespartano na segunda parte de 

diálogo do Panatenaico, e isso não somente no que respeita ao tratamento da mesma questão – a 

“πλεονεξία”. Um dos pontos em comum mais significativos entre as duas passagens consiste no 

fato de tanto Cálicles quanto o ex-aluno de Isócrates defenderem a opinião contrária àquilo que 

pensa a maioria das pessoas sobre o mesmo assunto: na passagem acima, o interlocutor de 

Sócrates acentua que ter mais que os outros é considerado algo injusto apenas porque são os 

homens mais fracos que definem, mediante o estabelecimento das leis, a justiça e a injustiça; já o 

 
117 Plat. Górg. 483b4-d6. 
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filoespartano, ao apresentar sua interpretação do Panatenaico, diz que o discurso será 

considerado pela maioria das pessoas um elogio de Atenas, mas apenas “os mais inteligentes 

entre os leitores, aqueles que possuem e admiram alguns de teus discursos, se encontrarem 

alguém para lê-lo e reservarem tempo para meditarem por si próprios a seu respeito”,118 

compreenderão que ele é na verdade um encômio à Lacedemônia.  

Essa clivagem dos homens em dois grupos, na qual uma elite composta de notáveis se 

distingue do grande número por sua capacidade e inteligência, ecoa as posições antidemocráticas 

das personagens. Isócrates apresenta seu ex-aluno, com efeito, não somente como um panegirista 

dos espartanos, mas diz que ele “havia participado do governo de uma oligarquia” (Panat. 200: 

“τινα τῶν ἐμοὶ μὲν πεπλησιακότων, ἐν ὀλιγαρχίᾳ δὲ πεπολιτευμένων, προῃρημένων δὲ 

Λακεδαιμονίους ἐπαινεῖν”). Cálicles, por sua vez, zomba de Sócrates dizendo que este fala como 

um orador na assembleia tentando agradar a multidão (482c4-5: “Pareces-me, Sócrates, te 

comportares de modo pueril em teu discurso, tentando falar como se fosses um orador na 

assembleia...”; “Ὦ Σώκρατες, δοκεῖς νεανιεύεσθαι ἐν τοῖς λόγοις ὡς ἀληθῶς δημηγόρος ὤν· καὶ 

νῦν ταῦτα δημηγορεῖς...”). Ao fim e ao cabo, a “πλεονεξία” assume no Górgias um caráter 

avesso à democracia, por mostrar-se contrária à igualdade dos cidadãos entre si que é o 

fundamento primeiro da forma de governo de Atenas (lembremos aqui Heródoto III, 80, que 

denomina o governo da polis por todos seus cidadãos de “ἰσονομίη”: “O governo da multidão 

tem o nome mais belo de todos: isonomia” “πλῆθος δὲ ἄρχον πρῶτα μὲν οὔνομα πάντων 

κάλλιστον ἔχει, ἰσονομίην”).  

Embora, ao longo de sua obra, Platão se mostre um feroz adversário da democracia, o 

diálogo deixa clara a desaprovação do autor às teses expostas por Cálicles, refutado pelo usual 

protagonista platônico Sócrates e, mediante o mito escatológico que conclui o Górgias, incitado 

a viver de acordo com a justiça. A despeito das muitas discordâncias entre os dois autores, 

Isócrates divide com Platão as reservas para com a democracia, ainda que ele seja mais 

 
118 Panat. 251: “τοὺς δὲ φρονιμωτάτους αὐτῶν καὶ τῶν λόγων τινὰς ἔχοντας τῶν σῶν καὶ θαυμάζοντας, τούτους, ἢν 
λάβωσι τὸν ἀναγνωσόμενον καὶ χρόνον ὥστε συνδιατρῖψαι σφίσιν αὐτοῖς”. vd. também § 246: “...ao contrário, creio 
que escolheste compor um discurso em nada semelhante aos demais, mas, para os que o leem com displicência, ele 
parecerá simples e fácil de aprender; para os que o examinam minuciosamente, porém, e tentam perceber aquilo que 
escapou aos outros, parecerá árduo, difícil de aprender e cheio de grande pesquisa e filosofia, pleno de variado 
ornamento e falsidade.” (“...προελομένου σοῦ συνθεῖναι λόγον μηδὲν ὅμοιον τοῖς ἄλλοις, ἀλλὰ τοῖς μὲν ῥᾳθύμως 
ἀναγιγνώσκουσιν ἁπλοῦν εἶναι δόξοντα καὶ ῥᾴδιον καταμαθεῖν, τοῖς δ’ ἀκριβῶς διεξιοῦσιν αὐτὸν καὶ πειρωμένοις 
κατιδεῖν ὃ τοὺς ἄλλους λέληθεν, χαλεπὸν φανούμενον καὶ δυσκαταμάθητον, καὶ πολλῆς μὲν ἱστορίας γέμοντα καὶ 
φιλοσοφίας, παντοδαπῆς δὲ μεστὸν ποικιλίας καὶ ψευδολογίας.”). 
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cuidadoso ao expressá-las, nunca atacando abertamente a forma de governo de sua polis natal. 

No parágrafo 21 do Nícocles, com efeito, o autor se serve da voz do jovem tirano cipriota para 

fazer uma censura a “πολιτεία” de Atenas: “homens nessa forma de governo se ocupam dos 

assuntos públicos como algo alheio, enquanto os monarcas os tratam como questões de interesse 

particular. E os democratas se servem dos conselhos mais ousados, enquanto os reis escolhem, 

dentre todos, os mais sensatos. Nas outras formas de governo, honram-se os que sabem falar em 

meio à multidão, mas, nas monarquias, os que sabem tratar dos interesses da polis.”119 Em outros 

de seus discursos, porém, em que o autor fala por si próprio e não assume a voz de alguma 

personagem, Isócrates é mais cuidadoso ao questionar a democracia, censurando o 

comportamento de seus concidadãos e os costumes da polis, mas nunca defendendo a mudança 

da democracia para outra forma de governo.  

O Areopagítico fornece o exemplo mais significativo da estratégia isocrática para 

veicular, de modo velado, suas críticas à forma de governo de Atenas e expor o que ele 

considerava o melhor modo de organização política: o autor diz aí defender a democracia, mas 

não aquela pela qual a polis era governada no tempo de Isócrates, mas “a democracia legada por 

nossos ancestrais, [...] aquela cujas leis foram estabelecidas por Sólon, o homem que mais 

favoreceu ao povo”,120 ainda que a Atenas de Sólon não fosse uma democracia, e sim uma 

oligarquia, e que a constituição solônica seja conhecida por estabelecer a divisão dos cidadãos 

em classes censitárias.121 Adiante, nos parágrafos 21-22, Isócrates definirá as características 

dessa boa democracia dos antigos, em contraposição à má democracia de seu tempo:  

 

 
119 Níc. 21: “τοῖς γὰρ κοινοῖς οἱ μὲν ὡς ἰδίοις, οἱ δ’ ὡς ἀλλοτρίοις προσέχουσιν τὸν νοῦν, καὶ συμβούλοις χρῶνται 
περὶ αὐτῶν οἱ μὲν τῶν αὐτῶν τοῖς τολμηροτάτοις, οἱ δ' ἐξ ἁπάντων ἐκλεξάμενοι τοῖς φρονιμωτάτοις, καὶ τιμῶσιν οἱ 
μὲν τοὺς ἐν τοῖς ὄχλοις εἰπεῖν δυναμένους, οἱ δὲ τοὺς χρῆσθαι τοῖς πράγμασιν ἐπισταμένους.” 

120 Areop. 15-16: “Percebo que essa é a única forma de governo afastaria os perigos futuros e nos protegeria dos 
males presentes, se consentíssemos em retomar aquela democracia cujas leis Sólon, que foi o homem mais favorável 
ao povo, estabeleceu e que Clístenes restabeleceu, após expulsar os tiranos e reconduzir o povo ao poder.” 
(“Εὑρίσκω γὰρ ταύτην μόνην [sc. ἡ δημοκρατία τῶν ἡμῶν προγόνων] ἂν γενομένην καὶ τῶν μελλόντων κινδύνων 
ἀποτροπὴν καὶ τῶν παρόντων κακῶν ἀπαλλαγὴν, ἢν ἐθελήσωμεν ἐκείνην τὴν δημοκρατίαν ἀναλαβεῖν, ἣν Σόλων 
μὲν ὁ δημοτικώτατος γενόμενος ἐνομοθέτησε, Κλεισθένης δ’ ὁ τοὺς τυράννους ἐκβαλὼν καὶ τὸν δῆμον καταγαγὼν 
πάλιν ἐξ ἀρχῆς κατέστησεν.”). A esse respeito, Nicole Loraux observa que “le ton de ce passage évoque, plus que la 
démocratie, l’eunomía solonienne qui, tout en ‘[rédigeant] des lois, semblablement pour le méchant et pour le bon, 
[adapte] à chacun une justice droite’ et, plus encore que l’eunomía solonienne, l’eunomía spartiate” (1993, pp. 203-
04). 
121 Arist. Const. Aten. 7. 
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μέγιστον δ’ αὐτοῖς συνεβάλετο πρὸς τὸ καλῶς οἰκεῖν τὴν πόλιν, ὅτι δυοῖν 

ἰσοτήτοιν νομιζομέναιν εἶναι, καὶ τῆς μὲν ταὐτὸν ἅπασιν ἀπονεμούσης, τῆς δὲ 

τὸ προσῆκον ἑκάστοις, οὐκ ἠγνόουν τὴν χρησιμωτέραν, ἀλλὰ τὴν μὲν τῶν 

αὐτῶν ἀξιοῦσαν τοὺς χρηστοὺς καὶ τοὺς πονηροὺς ἀπεδοκίμαζον ὡς οὐ δικαίαν 

οὖσαν, τὴν δὲ κατὰ τὴν ἀξίαν ἕκαστον τιμῶσαν καὶ κολάζουσαν προῃροῦντο 

καὶ διὰ ταύτης ᾤκουν τὴν πόλιν, οὐκ ἐξ ἁπάντων τὰς ἀρχὰς κληροῦντες, ἀλλὰ 

τοὺς βελτίστους καὶ τοὺς ἱκανωτάτους ἐφ’ ἕκαστον τῶν ἔργων προκρίνοντες. 

τοιούτους γὰρ ἤλπιζον ἔσεσθαι καὶ τοὺς ἄλλους, οἷοί περ ἂν ὦσιν οἱ τῶν 

πραγμάτων ἐπιστατοῦντες. 

Eis a maior contribuição dos nossos antepassados para o bom governo da polis: 

considerando que há duas igualdades – uma que concedia a todos os homens as 

mesmas coisas e a outra, que concedia a cada um o que lhe convinha –, eles não 

desconheciam qual era a mais útil, mas rejeitavam aquela que honrava os 

homens de valor e homens inferiores como não sendo justa. Escolheram, ao 

contrário, a forma de governo que honra e castiga cada homem tendo em vista 

seu valor, e de acordo com esse princípio governavam a polis, não concedendo 

as magistraturas mediante o sorteio realizado entre todos os cidadãos, mas 

selecionando os melhores e os mais capazes para cada uma das funções, na 

esperança de que o restante dos cidadãos se tornassem iguais àqueles que 

cuidam dos assuntos do governo.122 

 

A concepção de igualdade democrática aí proposta por Isócrates nega tudo aquilo que 

Heródoto, na passagem conhecida como debate constitucional (III, 80-82),123 diz ser próprio da 

democracia, a qual “governa atribuindo as magistraturas pela sorte, os magistrados prestam 

contas sobre o governo e todas as decisões são submetidas ao povo.” (III, 80: “πάλῳ μὲν γὰρ 

ἀρχὰς ἄρχει, ὑπεύθυνον δὲ ἀρχὴν ἔχει, βουλεύματα δὲ πάντα ἐς τὸ κοινὸν ἀναφέρει.”). Pelo 

contrário, a divisão da polis entre uma minoria de “homens de valor” (“οἱ χρηστοί”) que governa 

e a maioria de “homens inferiores” (“οἱ πονηροί”) que não detém poder político reproduz a 

relação de poder típica da polis oligárquica. Isso é já visível na terminologia empregada por 

 
122 Areop. 21-22. 
123 A passagem descreve as tratativas dos conjurados persas após a derrubada do governo dos magos, quando se 
decidia qual forma de governo adotaria o império. Opõem-se aí três constituições – respectivamente, a isonomia 
(governo de todos os cidadãos, correspondendo, portanto, à democracia); a oligarquia; e a monarquia –, cada uma 
delas apresentada por um discurso de seus defensores, em uma estrutura em que aquele que sucede refuta a fala de 
seu predecessor, de modo que o último a falar – Dario, no caso, defensor da monarquia e futuro Rei dos Reis – tem a 
vitória no debate. 
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Isócrates na passagem, retomando a oposição entre chrestoi e poneroi com que o autor anônimo 

da Constituição dos atenienses, tratado com nítido viés oligárquico, descreve as relações 

demográficas em Atenas.124 Ambas as passagens, ademais, identificam como característica 

fundamental da democracia a escolha dos magistrados pelo sorteio (Areop. 22: “concedendo as 

magistraturas mediante o sorteio realizado entre todos os cidadãos” “οὐκ ἐξ ἁπάντων τὰς ἀρχὰς 

κληροῦντες”; “governa atribuindo as magistraturas pela sorte” “πάλῳ μὲν γὰρ ἀρχὰς ἄρχει”), 

contrariamente ao voto, geralmente identificado com a oligarquia.125  

Isócrates se mostrava ciente, porém, de que essa visão muito particular do antigo governo 

de Atenas, classificado por ele de “democrático”, poderia lhe valer a acusação de ser uma 

partidário da oligarquia, e o autor se apressa em dizer que ele é em favor da democracia: 

  

 
124 Marr & Rhodes 2008, p. 60: “‘χρηστοί’ and ‘πονηροί’ are the [author’s] favourite class-label terms. [...] This is 
the traditional terminology of the upper class anti-democrat, for whom the demos are inherently poneroi”. Em 
desafio a essa classificação, Tucídides retrata Péricles a afirmar, no epitáfio, que “somente nós [i.e., os atenienses] 
consideramos aquele que não participa nas funções comuns não alguém tranquilo, mas um inútil” (II, 39, 2: “μόνοι 
γὰρ τόν τε μηδὲν τῶνδε μετέχοντα οὐκ ἀπράγμονα, ἀλλ’ ἀχρεῖον νομίζομεν”). 
125 Essa oposição diz respeito sobretudo ao modo como as duas “πολιτείαι” eram retratadas nas fontes escritas, 
embora a pesquisa histórica tenha mostrado a adoção de expedientes típicos de outras formas de governo em poleis 
tradicionalmente identificadas como oligarquias ou democracias. O melhor exemplo é sem dúvida a escolha dos 
estrategos em Atenas, feita não por sorteio, como o restante das magistraturas, mas pelo voto. De modo similar, há 
indícios de que poleis oligárquicas mantinham assembleias (Simonton 2017, pp. 121-33), um expediente 
deliberativo visto como tipicamente democrático e censurado por partidários da oligarquia, como o autor anônimo 
da Constituição dos atenienses: “São os homens de valor [“χρηστοί”] que castigarão os inferiores [“πονηροί”] e que 
deliberarão sobre a polis e eles não permitirão que loucos deliberem, nem falem nem façam assembleias” (I, 9: 
“κολάσουσιν οἱ χρηστοὶ τοὺς πονηροὺς καὶ βουλεύσουσιν οἱ χρηστοὶ περὶ τῆς πόλεως καὶ οὐκ ἐάσουσι μαινομένους 
ἀνθρώπους βουλεύειν οὐδὲ λέγειν οὐδὲ ἐκκλησιάζειν.”).  
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ἤδη δέ τινες ἀκούσαντές μου ταῦτα διεξιόντος ἐπῄνεσαν μὲν ὡς οἷόν τε μάλιστα 

καὶ τοὺς προγόνους ἐμακάρισαν, ὅτι τὸν τρόπον τοῦτον τὴν πόλιν διῴκουν, οὐ 

μὴν ὑμᾶς γ’ ᾤοντο πεισθήσεσθαι χρῆσθαι τούτοις, ἀλλ’αἱρήσεσθαι διὰ τὴν 

συνήθειαν ἐν τοῖς καθεστηκόσι πράγμασι κακοπαθεῖν μᾶλλον ἢ μετὰ πολιτείας 

ἀκριβεστέρας ἄμεινον τὸν βίον διάγειν. εἶναι δ’ ἔφασαν ἐμοὶ καὶ κίνδυνον μὴ τὰ 

βέλτιστα συμβουλεύων μισόδημος εἶναι δόξω καὶ τὴν πόλιν ζητεῖν εἰς 

ὀλιγαρχίαν ἐμβαλεῖν. 

[...] 

ἔπειτα κἀκεῖθεν ῥᾴδιον γνῶναι τὴν ἐμὴν διάνοιαν· ἐν γὰρ τοῖς πλείστοις τῶν 

λόγων τῶν εἰρημένων ὑπ’ ἐμοῦ φανήσομαι ταῖς μὲν ὀλιγαρχίαις καὶ ταῖς 

πλεονεξίαις ἐπιτιμῶν, τὰς δ’ ἰσότητας καὶ τὰς δημοκρατίας ἐπαινῶν, οὐ πάσας, 

ἀλλὰ τὰς καλῶς καθεστηκυίας, οὐδ’ ὡς ἔτυχον, ἀλλὰ δικαίως καὶ λόγον 

ἐχόντως. 

Alguns homens, ao me ouvirem discorrer sobre tais coisas, elogiaram-me 

imensamente e declararam que nossos antepassados eram afortunados por terem 

governado nossa polis desse modo; não obstante, pensavam que vós não sereis 

persuadidos a se servir dessa forma de governo, mas, porque vos acostumardes à 

presente ordem, vós preferireis padecer nela a viver melhor em uma forma de 

governo mais rígida, e alertaram-me de que eu perigava passar, mesmo dando os 

melhores conselhos, como alguém que odeia o povo e que procura tornar a polis 

uma oligarquia.126 

[...] 

É fácil saber o que penso sobre essa questão, pois, em muitos de meus discursos, 

vós vereis que eu condenei as oligarquias e seus privilégios [πλεονεξίαι] e 

elogiei a igualdade e a democracia, não todas, mas as que foram bem 

estabelecidas, não sendo governadas ao acaso, mas com justiça e por meio da 

razão.127 

 

O Areopagítico consiste não somente na mais longa exposição de Isócrates sobre o 

problema da “πολιτεία” e de como as poleis deveriam ser governadas, mas o discurso também é 

exemplar no que se refere às estratégias empregadas pelo autor para tratar de uma questão 

controversa e que poderia levantar as suspeitas do público contra ele. No Panatenaico, o autor 

retoma a questão ao tratar da primeira “πολιτεία” dos atenienses. Também denominada de 

democracia, o autor dessa vez não atribui sua descoberta a Sólon, mas recua até os tempos 
 

126 Areop. 56-57. 
127 Areop. 60. 
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heroicos, quando Teseu cede o governo da polis a seus habitantes.128 Isócrates então procede à 

discussão das formas de governo propriamente ditas, que ele diz serem apenas três – oligarquia, 

democracia e monarquia.129 O autor, porém, não vê distinção entre essas “πολιτείαι”, e defende 

que o fato determinante para a prosperidade da polis não é a forma de governo, mas a qualidade 

dos governantes.130 Isso é visível no tratamento pouco usual que Isócrates dá à “aristocracia”.131 

Alhures designação de uma das formas de governo, o autor utiliza o termo para se referir à 

escolha dos melhores homens como chefes da polis, independentemente da “πολιτεία” por ela 

adotada.  

Esses trechos nos permitem afirmar que não há grande distância entre as posições 

políticas do filoespartano e de Isócrates. Desse modo, não se sustenta o argumento afirmando 

que o silêncio de Isócrates ao final do Panatenaico significaria a condenação de Isócrates à 

leitura proposta pelo filoespartano.  

Mas como esse segundo discurso pode ser entendido, se ele não implica em uma 

condenação? Uma solução mais adequada aos problemas da última parte do Panatenaico, porém, 

seria relacionar o diálogo à práticas pedagógicas recomendadas por Isócrates. Evangelos Alexiou 

(2015, pp. 85-90), com efeito, sugere que os discursos do filoespartano consistiam em uma 

técnica de espelhamento das falas de Isócrates, algo que faria parte do ensino de discursos 

 
128 Isócrates aí se inscreve, portanto, em uma tradição já presente na tragédia. As Suplicantes de Eurípides, com 
efeito, apresentam Teseu a dizer: “Eu estabeleci o povo na condição de monarca/e libertei esta cidade concedendo-
lhe votos iguais.” (352-53: “καὶ γὰρ κατέστησ’ αὐτὸν [δῆμον] ἐς μοναρχίαν/ἐλευθερώσας τήνδ’ ἰσόψηφον πόλιν.”). 
129 Panat. 131-32: “Pois estabeleceram não uma democracia que governa ao acaso e que considera a licença como 
liberdade e a permissão de fazer o que quiser como felicidade, mas a que condena tais coisas [...] Eu, porém, afirmo 
que há somente três formas de governo [“πολιτεία”]: oligarquia, democracia e monarquia.” (“κατεστήσαντο γὰρ 
δημοκρατίαν, οὐ τὴν εἰκῇ πολιτευομένην καὶ νομίζουσαν τὴν μὲν ἀκολασίαν ἐλευθερίαν εἶναι, τὴν δ’ ἐξουσίαν ὅ τι 
βούλεταί τις ποιεῖν εὐδαιμονίαν, ἀλλὰ τὴν τοῖς τοιούτοις μὲν ἐπιτιμῶσαν, ἀριστοκρατίᾳ δὲ χρωμένην· ἣν οἱ μὲν 
πολλοὶ χρησιμωτάτην οὖσαν ὥσπερ τὴν ἀπὸ τῶν τιμημάτων ἐν ταῖς πολιτείαις ἀριθμοῦσιν, οὐ δι' ἀμαθίαν 
ἀγνοοῦντες, ἀλλὰ διὰ τὸ μηδὲν πώποτ’αὐτοῖς μελῆσαι τῶν δεόντων. Ἐγὼ δὲ φημὶ τὰς μὲν ἰδέας τῶν πολιτειῶν τρεῖς 
εἶναι μόνας, ὀλιγαρχίαν, δημοκρατίαν, μοναρχίαν”). 
130 Panat. 132-34: “Dos que vivem nelas, todos que habitualmente designam para as magistraturas e todos os demais 
assuntos os cidadãos mais capacitados e mais propensos a presidir as coisas do melhor e mais justo modo, a estes eu 
afirmo que, de acordo com si próprios e os demais, viverão bem sob todas as formas de governo [...] Eis a natureza e 
os poderes das formas de governo.” (“τῶν δ’ ἐν ταύταις οἰκούντων ὅσοι μὲν εἰώθασιν ἐπὶ τὰς ἀρχὰς καθιστάναι καὶ 
τὰς ἄλλας πράξεις τοὺς ἱκανωτάτους τῶν πολιτῶν καὶ τοὺς μέλλοντας ἄριστα καὶ δικαιότατα τῶν πραγμάτων 
ἐπιστατήσειν, τούτους μὲν ἐν ἁπάσαις ταῖς πολιτείαις καλῶς οἰκήσειν καὶ πρὸς σφᾶς αὐτοὺς καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους 
[...] αἱ μὲν οὖν φύσεις καὶ δυνάμεις τῶν πολιτειῶν οὕτως ἔχουσιν”). 
131 Panat. 132: “[A antiga democracia] se servia da aristocracia. A esta a maioria conta como a mais vantajosa entre 
as formas de governo a partir dos méritos, não desconhecendo isso por ignorância, mas por nunca se preocuparem 
com o que é necessário.” (“ἀριστοκρατίᾳ δὲ χρωμένην· ἣν οἱ μὲν πολλοὶ χρησιμωτάτην οὖσαν ὥσπερ τὴν ἀπὸ τῶν 
τιμημάτων ἐν ταῖς πολιτείαις ἀριθμοῦσιν, οὐ δι' ἀμαθίαν ἀγνοοῦντες, ἀλλὰ διὰ τὸ μηδὲν πώποτ’αὐτοῖς μελῆσαι τῶν 
δεόντων.”). 
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desenvolvido pelo autor. A referência é ao parágrafo do Contra os sofistas, em que Isócrates diz 

que “o professor deve oferecer a si próprio como um exemplo tal aos alunos que os assim 

formados e capazes de imitar parecerão falar de maneira mais elegante e graciosa que os 

demais”.132 A prática pedagógica proposta pela passagem descreve de modo muito próximo os 

procedimentos presentes na discussão de Isócrates com o filoespartano: já se observou que a 

recomendação do Contra os sofistas para que o professor ofereça a si próprio como um exemplo 

a ser imitado teria um paralelo na atividade de compor discursos empreendida pelo autor, de 

modo que os textos de Isócrates consistiriam nos “παραδείγματα” a serem imitados por seus 

estudantes. O diálogo ao final do Panatenaico, portanto, em que Isócrates convoca seus antigos 

alunos para uma leitura do discurso, seria a dramatização do princípio pedagógico descrito no 

parágrafo 18 do Contra os sofistas. No início de seu segundo discurso, com efeito, o 

filoespartano questiona o motivo alegado por Isócrates para aquela reunião:  

 

θαυμάζω γὰρ, εἴθ' οὕτως ἐλυπήθης καὶ βαρέως ἔσχες, ὥσπερ φῂς, ἐπὶ τοῖς περὶ 

Λακεδαιμονίων εἰρημένοις,  – οὐδὲν γὰρ ἐν αὐτοῖς ὁρῶ τοιοῦτον γεγραμμένον, 

– εἴτε συμβούλοις περὶ τοῦ λόγου χρήσασθαι βουλόμενος ἡμᾶς συνήγαγες, οὓς 

οἶσθ' ἀκριβῶς ἅπαν ὅ τι ἂν σὺ λέγῃς ἢ πράττῃς ἐπαινοῦντας. Εἰθισμένοι δ' εἰσὶν 

οἱ νοῦν ἔχοντες ἀνακοινοῦσθαι περὶ ὧν ἂν σπουδάζωσιν μάλιστα μὲν τοῖς 

ἄμεινον αὐτῶν φρονοῦσιν, εἰ δὲ μὴ, τοῖς μέλλουσιν ἀποφαίνεσθαι τὴν αὑτῶν 

γνώμην· ὧν τἀναντία σὺ πεποίηκας.133  

Eu me pergunto se realmente padeces e se te encontras em tal dificuldade, como 

disseste, – pois não percebo nada disso no que escreveste – e se realmente nos 

convocaste desejando se servir de nossos conselhos sobre teu discurso, nós, que, 

como tu bem sabes, sempre elogiamos qualquer coisa que falares ou fizeres. 

Homens inteligentes estão acostumados a partilhar o que prezam sobretudo com 

quem é mais sábio do que eles, ou, ao menos, com aqueles que expressarão sua 

própria opinião. Mas tu fazes o contrário. 

 

Continuando, o filoespartano diz que o objetivo pelo qual Isócrates os chamara era para 

saber se ainda se lembravam do que haviam aprendido com o antigo professor: “Eu, pois, não 

aceito nenhuma das duas explicações, mas julgo que nos convocaste aqui e fizeste teu elogio da 

 
132 Cont. Sof. 18: “...[δεῖ τὸν διδάσκαλον] τοιοῦτον αὑτὸν παράδειγμα παρασχεῖν, ὥστε τοὺς ἐκτυπωθέντας καὶ 
μιμήσασθαι δυναμένους εὐθὺς ἀνθηρότερον καὶ χαριέστερον τῶν ἄλλων φαίνεσθαι λέγοντας.”. 
133 Panat. 235. 
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cidade sem ingenuidade, tampouco pela razão que nos contaste, mas por querer nos tomar à 

prova, se praticamos a filosofia e nos lembramos do que foi falado em nossos encontros e se 

podemos distinguir de que maneira o discurso foi escrito...”134 Lembrar-se da antiga filosofia 

ensinada por Isócrates significava identificar na leitura do Panatenaico aos alunos a 

recomendação do Contra os sofistas 18 de o professor oferecer, com seus discursos, exemplos a 

serem imitados. 

Segundo a passagem, os alunos devem imitar e se modelar de acordo com os exemplos 

oferecidos pelo professor. Nem todo exemplo, porém, se presta à imitação. No parágrafo 12 do 

Contra os sofistas, com efeito, Isócrates censura os professores de discursos políticos por “não se 

darem conta de que oferecem como exemplo de um assunto maleável uma arte rígida”.135 A 

sequência do discurso esclarece os termos empregados por Isócrates no trecho acima:  

 

 
134 Panat. 236: “Τούτων μὲν οὖν οὐδέτερον ἀποδέχομαι τῶν λόγων, δοκεῖς δέ μοι ποιήσασθαι τήν τε παράκλησιν 
τὴν ἡμετέραν καὶ τὸν ἔπαινον τὸν τῆς πόλεως οὐχ ἁπλῶς, οὐδ' ὡς διείλεξαι πρὸς ἡμᾶς, ἀλλ' ἡμῶν μὲν πεῖραν λαβεῖν 
βουλόμενος, εἰ φιλοσοφοῦμεν καὶ μεμνήμεθα τῶν ἐν ταῖς διατριβαῖς λεγομένων καὶ συνιδεῖν δυνηθεῖμεν ἂν ὃν 
τρόπον ὁ λόγος τυγχάνει γεγραμμένος”. 
135 Cont. Sof. 12: “θαυμάζω δ’ ὅταν ἴδω τούτους μαθητῶν ἀξιουμένους, οἳ ποιητικοῦ πράγματος τεταγμένην τέχνην 
παραδείγμα φέροντες λελήθασιν σφᾶς αὐτούς.”  
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τίς γὰρ οὐκ οἶδεν πλὴν τούτων ὅτι τὸ μὲν τῶν γραμμάτων ἀκινήτως ἔχει καὶ 

μένει κατὰ ταὐτὸν ὥστε τοῖς αὐτοῖς ἀεὶ περὶ τῶν αὐτῶν χρώμενοι διατελοῦμεν, 

τὸ δὲ τῶν λόγων πᾶν τοὐναντίον πέπονθεν· τὸ γὰρ ὑφ’ ἑτέρου ῥηθὲν τῷ λέγοντι 

μετ’ἐκεῖνον οὐχ ὁμοίως χρήσιμόν ἐστιν, ἀλλ’ οὗτος εἶναι δοκεῖ τεχνικώτατος 

ὅστις ἂν ἀξίως μὲν λέγῃ τῶν πραγμάτων, μηδὲν δὲ τῶν αὐτῶν τοῖς ἄλλοις 

εὑρίσκειν δύνηται. Μέγιστον δὲ σημεῖον τῆς ἀνομοιότητος αὐτῶν· τοὺς μὲν γὰρ 

λόγους οὐχ οἷόν τε καλῶς ἔχειν ἢν μὴ τῶν καιρῶν καὶ τοῦ πρεπόντως καὶ τοῦ 

καινῶς ἔχειν μετάσχωσιν, τοῖς δὲ γράμμασιν οὐδενὸς τούτων προσεδέησεν. 

Quem não sabe, salvo esses homens, que as letras são imutáveis e permanecem 

iguais, de modo que continuamos a usar sempre os mesmos signos a respeito das 

mesmas coisas. Com os discursos, por outro lado, dá-se algo completamente 

diferente, pois o que foi dito por outra pessoa não é igualmente útil a quem fala 

depois, mas o mais habilidoso nessa arte é aquele que falar com dignidade sobre 

os assuntos em questão e for capaz de achar coisas diferentes daquelas usadas 

pelos outros. Eis a maior prova da diferença entre letras e discursos:  não é 

possível haver belos discursos, se não se cuidar do momento oportuno 

(“καιροί”), da adequação (“πρεπόντως”) e da novidade (“καινῶς ἔχειν”). As 

letras, por outro lado, não precisam de nada disso.136 

 

Para descrever a “arte rígida” (“τεταγμένη τέχνη”) dos professores de discursos políticos, 

Isócrates procede a uma analogia com o aprendizado das letras, que “são imutáveis e 

permanecem iguais, de modo que continuamos a usar sempre os mesmos signos a respeito das 

mesmas coisas”.137 É possível que a passagem, ao associar a fixidez da arte das letras aos 

exemplos que certos professores de discursos forneciam aos alunos, seja uma alusão à prática 

logográfica. Tratava-se da contratação de um escritor profissional para que escrevesse um 

discurso a um leigo, caso este último se visse envolvido em um litígio e fosse obrigado a 

discursar no tribunal.  

Pelo menos a rigidez com que Isócrates caracteriza essa prática concorda com os 

testemunhos supérstites sobre o aprendizado dos discursos. Supõe-se que se aprendiam os 

discursos mediante a memorização dos escritos do professor pelos alunos. Alhures (2014, pp. 18-

19) sugerimos que a referência do Contra os sofistas 18 à “τέχνη” fosse uma alusão aos manuais 

 
136 Cont. sof. 12-13. 
137 Cont. sof. 12: “τίς γὰρ οὐκ οἶδεν πλὴν τούτων ὅτι τὸ μὲν τῶν γραμμάτων ἀκινήτως ἔχει καὶ μένει κατὰ ταὐτὸν 
ὥστε τοῖς αὐτοῖς ἀεὶ περὶ τῶν αὐτῶν χρώμενοι διατελοῦμεν”. 
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(“τέχναι”), textos expondo os princípios da arte dos discursos e de como proceder ao falar em 

espaços públicos. Segundo estudiosos como Gercke (1897) e Cole (1991), os primeiros 

exemplares desse gênero não tinham a forma de tratados, como a Retórica de Aristóteles e a 

Retórica a Alexandre; ao contrário, supõe-se que essas primeiras “τέχναι” consistissem em 

discursos modelares simulando a fala dos oradores nos tribunais,138 cujos argumentos serviam de 

exemplos para o uso do leitor, caso ele se visse envolvido em um processo judicial.139 É a tal 

prática que Aristóteles presumivelmente se refere nas Refutações sofísticas 184a1-8, ao dizer que 

os sofistas se assemelhavam a sapateiros que, em lugar de ensinar ao aprendiz os princípios da 

fabricação de calçados, davam-lhe sapatos para copiar. Há uma possível referência a isso 

também no Fedro, em que o personagem epônimo decora o livro contendo o discurso erótico de 

Lísias,140 e no Contra os escritores de discursos escritos, de Alcidamante, quando ele diz ser de 

pouca utilidade para o orador um discurso em livro, pois “é difícil aprender os discursos escritos, 

e penoso memorizá-los, e vergonhoso esquecê-los em meio a um litígio”.141 

Segundo Isócrates, o que torna os discursos um “assunto maleável” (“ποιητικὸν πρᾶγμα”) 

é o fato de serem regidos pelo “καιρός” (“momento oportuno”) e pelo “πρέπον” (“adequação”). 

“καιρός” é palavra já utilizada por Hesíodo (Trab. v. 694), significando “proportion”, “due 

measure” (LSJ). Mais tarde, o vocábulo será amplamente empregado em associação com os 

discursos e com a prática dos oradores, assumindo aí um sentido temporal e passando a 

“sottolineare in modo esplicito ed univoco le concrete opportunità temporali, i momenti decisivi, 

nei quali il rhetor dev’essere in grado d’intervenire con la sua performance oratoria.” (Vallozza 

1985, p. 119). Já o “πρέπον”, segundo o que diz Aristóteles, consiste na “elocução [...] ser 

 
138 De acordo com a Retórica aristotélica (1354b22-27), as primeiras “τέχναι” se ocupavam tão somente do gênero 
judiciário, negligenciando por completo o gênero deliberativo (o epidítico não é mencionado na passagem, 
provavelmente por Aristóteles não considerá-lo um gênero retórico propriamente dito, uma vez que ele não tem 
como objetivo persuadir um juiz a tomar certa decisão: 1377b20-22). 
139 Possíveis supérstites dessas antigas “τέχναι” são as Tetralogias, atribuídas a Antifonte, conjuntos de quatro 
discursos judiciais versando sobre a mesma questão, dois dedicados à defesa, dois à acusação. 
140 Fedro 228a7-b6: “...bem sei que, ouvindo um discurso de Lísias, ele [sc. Fedro] o ouviu não só uma vez mas 
muitas outras o retomou e mandou repetir, ao que o outro [sc. Lísias] prontamente obedecia. Ele, porém, nem com 
isso se contentava, mas por fim tomou do outro o folheto e se deteve a examinar o que mais lhe apetecia, e como isto 
fazia desde cedo, cansado de estar sentado, ei-lo que vai a passeio [...] sabendo de cor todo o discurso, se não era 
muito longo.” (Tradução de José Cavalcante de Souza 2016; original: “Λυσίου λόγον ἀκούων ἐκεῖνος οὐ μόνον 
ἅπαξ ἤκουσεν, ἀλλὰ πολλάκις ἐπαναλαμβάνων ἐκέλευέν οἱ λέγειν, ὁ δὲ ἐπείθετο προθύμως. τῷ δὲ οὐδὲ ταῦτα ἦν 
ἱκανά, ἀλλὰ τελευτῶν παραλαβὼν τὸ βιβλίον ἃ μάλιστα ἐπεθύμει ἐπεσκόπει, καὶ τοῦτο δρῶν ἐξ ἑωθινοῦ καθήμενος 
ἀπειπὼν εἰς περίπατον ᾔει, ὡς μὲν ἐγὼ οἶμαι, νὴ τὸν κύνα, ἐξεπιστάμενος τὸν λόγον, εἰ μὴ πάνυ τι ἦν μακρός. 
ἐπορεύετο δ' ἐκτὸς τείχους ἵνα μελετῴη.”) 
141 Contra os escritores de discursos escritos 18: “τὴν μάθησιν τῶν γραπτῶν λόγων χαλεπὴν καὶ τὴν μνήμην 
ἐπίπονον καὶ τὴν λήθην αἰσχρὰν ἐν τοῖς ἀγῶσι γίγνεσθαι.” 
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proporcional aos assuntos tratados”.142 O caráter maleável da arte dos discursos, portanto, define-

se pela mutabilidade do “καιρός”, já que o mesmo discurso não pode ter êxito em oportunidades 

diferentes. Por isso a recomendação de que o discurso “tenha novidade” (“καινῶς ἔχειν”), 

porque, diferente das letras, os discursos nunca significam as mesmas coisas que antes. Ademais, 

é preciso falar de modo adequado (“πρεπόντως”) aos assuntos tratados, que mudam conforme a 

ocasião. Eis a razão de Isócrates dizer que “o mais habilidoso na arte dos discursos é aquele que 

fala com dignidade sobre os assuntos em questão e for capaz de achar coisas diferentes daquelas 

usadas pelos outros”. 

Desse modo, a prescrição do parágrafo 18 do Contra os sofistas de que o aluno imite o 

professor e se modele a partir dele não pode significar a reprodução servil do exemplo fornecido 

por Isócrates. Essa maneira de aprendizado estaria exemplificada por dois grupos: o primeiro 

deles consiste dos sofistas do Liceu, “que não dizem nada que seja seu”, mas se contentam em 

reproduzir os poemas de Hesíodo e Homero.143 Alexiou (2015, p. 84) identifica um paralelo a 

essa atitude no restante dos alunos de Isócrates, que aplaudem os discursos feitos pelo professor 

e pelo filoespartano. Isso é sobretudo evidente no final da primeira parte, quando Isócrates diz 

que “os jovens que assistiram a toda a situação não tinham a mesma opinião que eu; não 

obstante, aplaudiram-me por ter falado com um vigor mais juvenil do que esperavam e por ter 

sido um bom competidor, e desprezaram meu adversário, não julgando corretamente nenhum de 

nós dois, mas se equivocando a respeito de ambos”.144 Os jovens aplaudem o Panatenaico sem o 

compreenderem. O prazer que eles experimentam ao escutar o discurso nega o que o próprio 

Isócrates diz no proêmio, quando anuncia que o texto não dispõe “de antíteses, parisoses e outras 

 
142 Arist. Ret. 1408a10-14: “τὸ δὲ πρέπον ἕξει ἡ λέξις, ἐὰν ᾖ [...] τοῖς ὑποκειμένοις πράγμασιν ἀνάλογον”. O filósofo 
continua: “Ser proporcional consiste em não falar vulgarmente sobre coisas elevadas, nem solenemente sobre coisas 
mesquinhas e em não aplicar um ornato em palavra vulgar.” “τὸ δ’ ἀνάλογόν ἐστιν ἐὰν μήτε περὶ εὐόγκων 
αὐτοκαβδάλως λέγηται μήτε περὶ εὐτελῶν σεμνῶς, μηδ' ἐπὶ τῷ εὐτελεῖ ὀνόματι ἐπῇ κόσμος·”. 
143 Panat. 18: “...se reuniam no Liceu três ou quatro desprezíveis sofistas, daqueles que afirmam tudo saber e que 
rapidamente estão em todos os lugares, discutindo sobre os demais poetas e em especial sobre a poesia de Hesíodo e 
Homero, nada dizendo que fosse seu, mas recitando rapsódias daqueles poetas e lembrando os ditos mais refinados 
de outros homens do passado.” (“...ἐν τῷ Λυκείῳ συγκαθεζόμενοι τρεῖς ἢ τέτταρες τῶν ἀγελαίων σοφιστῶν καὶ 
πάντα φασκόντων εἰδέναι καὶ ταχέως πανταχοῦ γιγνομένων διαλέγοιντο περί τε τῶν ἄλλων ποιητῶν καὶ τῆς 
Ἡσιόδου καὶ τῆς Ὁμήρου ποιήσεως, οὐδὲν μὲν παρ' αὑτῶν λέγοντες, τὰ δ' ἐκείνων ῥαψῳδοῦντες καὶ τῶν πρότερον 
ἄλλοις τισὶν εἰρημένων τὰ χαριέστατα μνημονεύοντες.”) 
144 Panat. 229: “οὐ μὴν τὰ μειράκια τὰ πᾶσιν παραγεγενημένα τούτοις τὴν αὐτὴν ἐμοὶ γνώμην ἔσχεν, ἀλλ' ἐμὲ μὲν 
ἐπῄνεσαν ὡς διειλεγμένον τε νεαρωτέρως ἢ προσεδόκησαν, ἠγωνισμένον τε καλῶς, ἐκείνου δὲ κατεφρόνησαν, οὐκ 
ὀρθῶς γιγνώσκοντες, ἀλλὰ διημαρτηκότες ἀμφοτέρων ἡμῶν.” 
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figuras que brilham na elocução e obrigam os ouvintes aprovar e aclamar”145 e que ele é “ mais 

fraco que os anteriormente divulgados”. Isócrates finalmente pede para que seus leitores “não o 

comparem com a ornamentação destes, mas o julguem de acordo com o propósito tomado no 

momento presente”.146  

Essa divisão entre dois tipos de leitores é colocada em evidência pelo filoespartano na 

segunda parte do diálogo, quando ele diz que o Panatenaico é “um discurso em nada semelhante 

aos demais, mas, para os que o leem com displicência, ele parecerá simples e fácil de aprender; 

para os que o examinam minuciosamente, porém, e tentam perceber aquilo que escapou aos 

outros, parecerá árduo, difícil de aprender e cheio de grande pesquisa e filosofia, pleno de 

variado ornamento e falsidade”.147 Seguindo essa indicação, os outros alunos de Isócrates podem 

ser classificados como o primeiro tipo de leitores. O fato de que a única reação deles à fala de 

Isócrates é o aplauso mostra que, para eles, esse é um discurso simples, o qual não motiva sua 

intervenção. Essa atitude contrasta com a do filoespartano. Sua intervenção à fala do professor, 

contestando-a em um ponto, é indicativo de que aquele discurso merecia ser “examinado 

minuciosamente”, uma vez que ele é “cheio de pesquisa e filosofia”. Não obstante, devido ao 

fato de ele ser “difícil de aprender”, o oligarca falha em sua primeira tentativa de se contrapor ao 

Panatenaico. 

É significativo que o filoespartano apresente dois discursos, mas que ele somente tenha 

êxito na segunda ocasião. Dessa maneira, sua fala na primeira parte representa uma tentativa 

frustrada de imitar o exemplo fornecido por Isócrates na leitura do Panatenaico. Mas em que 

consiste exatamente o erro do filoespartano? Lembremos que, assim como os demais 

convidados, o oligarca elogia o discurso de Isócrates, discordando dele em somente um ponto: 

 

 
145 Panat. 2: “οὐκ ὀλίγων δ' ἀντιθέσεων καὶ παρισώσεων καὶ τῶν ἄλλων ἰδεῶν τῶν ἐν ταῖς ῥητορείαις 
διαλαμπουσῶν καὶ τοὺς ἀκούοντας ἐπισημαίνεσθαι καὶ θορυβεῖν ἀναγκαζουσῶν”. 
146 Panat. 4: “ἤν τισιν ὁ μέλλων δειχθήσεσθαι λόγος μαλακώτερος ὢν φαίνηται τῶν πρότερον διαδεδομένων, μὴ 
παραβάλλωσι πρὸς τὴν ἐκείνων ποικιλίαν, ἀλλὰ πρὸς τὴν ὑπόθεσιν αὐτὸν κρίνωσι τὴν ἐν τῷ παρόντι 
δεδοκιμασμένην”. 
147 Panat. 246: “λόγον μηδὲν ὅμοιον τοῖς ἄλλοις, ἀλλὰ τοῖς μὲν ῥᾳθύμως ἀναγιγνώσκουσιν ἁπλοῦν εἶναι δόξοντα 
καὶ ῥᾴδιον καταμαθεῖν, τοῖς δ' ἀκριβῶς διεξιοῦσιν αὐτὸν καὶ πειρωμένοις κατιδεῖν ὃ τοὺς ἄλλους λέληθεν, χαλεπὸν 
φανούμενον καὶ δυσκαταμάθητον, καὶ πολλῆς μὲν ἱστορίας γέμοντα καὶ φιλοσοφίας, παντοδαπῆς δὲ μεστὸν 
ποικιλίας καὶ ψευδολογίας, οὐ τῆς εἰθισμένης μετὰ κακίας βλάπτειν τοὺς συμπολιτευομένους, ἀλλὰ τῆς δυναμένης 
μετὰ παιδείας ὠφελεῖν ἢ τέρπειν τοὺς ἀκούοντας”. 
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ἐδυσχέρανε μὲν ἐπ’ οὐδενὶ τῶν γεγραμμένων, ἐπῄνεσεν δ’ ὡς δυνατὸν μάλιστα, 

καὶ διελέχθη περὶ ἑκάστου τῶν μερῶν παραπλησίως οἷς ἡμεῖς ἐγιγνώσκομεν· οὐ 

μὴν ἀλλὰ φανερὸς ἦν οὐχ ἡδέως ἔχων ἐπὶ τοῖς περὶ Λακεδαιμονίων εἰρημένοις 

Ἐδήλωσεν δὲ διὰ ταχέων· ἐτόλμησε γὰρ εἰπεῖν ὡς εἰ καὶ μηδὲν ἄλλο πεποιήκασι 

τοὺς Ἕλληνας ἀγαθὸν, ἀλλ' οὖν δι’ ἐκεῖνό γε δικαίως ἂν αὐτοῖς ἅπαντες χάριν 

ἔχοιεν ὅτι τὰ κάλλιστα τῶν ἐπιτηδευμάτων εὑρόντες αὐτοί τε χρῶνται καὶ τοῖς 

ἄλλοις κατέδειξαν.148 

não o desagradou nada do meu escrito, mas fez-lhe os maiores elogios possíveis 

e discorreu sobre cada uma de suas partes em termos similares aos usados por 

nós; não obstante, era manifesto que não estava contente com o que foi dito 

sobre os lacedemônios. E o mostrou sem demora: atreveu-se a dizer que, mesmo 

se os lacedemônios não foram responsáveis por nenhum outro bem aos helenos, 

não obstante todos deveriam ser-lhes gratos por ter descoberto o modo de vida 

mais nobre, por ter eles próprios o praticado e por tê-lo revelado aos demais. 

 

Isócrates fundamenta seu elogio a Atenas no fato de a polis ter sido a responsável pelos 

maiores benefícios aos helenos; a censura a Esparta, por sua vez, deve-se aos malefícios 

praticados pelos espartanos. Ao empreender sua resposta à leitura do discurso, o que o oligarca 

tenta fazer é elogiar a Lacedemônia nos mesmos termos que Isócrates faz com Atenas, como se 

aquela polis tivesse responsável por pelo menos um benefício aos gregos, o de terem descoberto 

o modo de vida mais nobre (“τὰ κάλλιστα τῶν ἐπιτηδευμάτων”). Como os professores de 

discursos políticos do Contra os sofistas, o filoespartano a princípio não se dá conta de que “o 

que foi dito por outra pessoa não é igualmente útil a quem fala depois” (§ 12). A réplica de 

Isócrates, ao expor o modo de vida beligerante dos espartanos, mostra a inadequação dessa 

tentativa. 

Diferente dos outros alunos, que não mudam sua postura frente ao discurso, o 

filoespartano “partiu mais sábio do que antes, com um pensamento humilde, como convém a 

homens inteligentes, como alguém que conhecia a inscrição de Delfos – conhecendo a si próprio 

e a natureza dos lacedemônios melhor do que antes.”149 Ao apresentar-se na segunda reunião, o 

 
148 Panat. 201-202. 
149 Panat. 230: “ὁ μὲν γὰρ ἀπῄει φρονιμώτερος γεγενημένος καὶ συνεσταλμένην ἔχων τὴν διάνοιαν, ὥσπερ χρὴ τοὺς 
εὖ φρονοῦντας, καὶ πεπονθὼς τὸ γεγραμμένον ἐν Δελφοῖς, αὑτόν τ’ ἐγνωκὼς καὶ τὴν Λακεδαιμονίων φύσιν μᾶλλον 
ἢ πρότερον”. 
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filoespartano se mostra mais preparado, e dessa vez tem êxito em apresentar sua interpretação do 

discurso de Isócrates: 

 

οἷός περ ὁ λόγος ὁ διαναγνωσθείς ἐστιν, ἐν ᾧ πεποίηκας τοὺς μὲν σοὺς 

προγόνους εἰρηνικοὺς καὶ φιλέλληνας καὶ τῆς ἰσότητος τῆς ἐν ταῖς πολιτείαις 

ἡγεμόνας, Σπαρτιάτας δ’ ὑπεροπτικοὺς καὶ πολεμικοὺς καὶ πλεονέκτας, οἵους 

περ αὐτοὺς εἶναι πάντες ὑπειλήφασιν. Τοιαύτην δ' ἑκατέρων ἐχόντων τὴν φύσιν 

τοὺς μὲν ὑπὸ πάντων ἐπαινεῖσθαι καὶ δοκεῖν εὔνους εἶναι τῷ πλήθει, τοῖς δὲ 

τοὺς μὲν πολλοὺς φθονεῖν καὶ δυσμενῶς ἔχειν, ἔστιν δ’ οὓς ἐπαινεῖν αὐτοὺς καὶ 

θαυμάζειν, καὶ τολμᾶν λέγειν ὡς ἀγαθὰ μείζω τυγχάνουσιν ἔχοντες τῶν τοῖς 

προγόνοις τοῖς σοῖς προσόντων…150 

Assim é o teu discurso, no qual mostraste teus ancestrais como pacíficos, filo-

helenos e campeões da igualdade em sua forma de governo, enquanto 

representaste os espartanos como arrogantes, beligerantes e ambiciosos, do 

modo que todos concebem que eles são. Cada um tendo tal natureza, os 

primeiros são elogiados por todos e são julgados benevolentes à população em 

geral; os outros são invejados e odiados. Há, porém, quem os elogie, os admire e 

ouse falar que possuem algo melhor que teus ancestrais, pois a arrogância tem 

parte na dignidade – algo que é honrado –, e todos julgam que esses homens são 

mais altivos que os defensores da liberdade, e que os beligerantes são superiores 

aos pacíficos. 

 

A princípio, o oligarca retoma os mesmos termos que seu antigo professor utilizara para 

vituperar os espartanos: os espartanos são de fato arrogantes, beligerantes e ambiciosos. Ele 

concorda que essa descrição é exata e, dessa vez, não tenta apresentar os lacedemônios da 

mesma maneira que seu ex-professor faz com os atenienses. Ao retomar o discurso isocrático, 

porém, ele mostra que é possível elogiar Esparta a partir desses mesmos termos afirmando que 

tais características são dignas de elogio: “ a arrogância tem parte na dignidade – algo que é 

honrado –, e todos julgam que esses homens são mais altivos que os defensores da liberdade, e 

que os beligerantes são superiores aos pacíficos”.  

O Contra os sofistas 12 classificava o homem mais habilidoso nos discursos como aquele 

que é capaz “que falar com dignidade sobre os assuntos em questão e for capaz de achar coisas 

diferentes daquelas usadas pelos outros”. Ao retomar a censura de Esparta feita por Isócrates e 
 

150 Panat. 241-42. 
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revertê-la em um elogio à Lacedemônia, o filoespartano exemplifica os princípios que Isócrates 

preconizava ao tratar dos discursos e que realmente se mostrava fiel à filosofia ensinada por 

Isócrates. 
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CAPÍTULO II 

  

1. A construção do ἦθος isocrático 

A Retórica aristotélica reconhece as dificuldades de se fazer um autoelogio, pois aqueles 

que pretendem falar bem de si próprios estão naturalmente sujeitos à desconfiança dos 

ouvintes.151 Nesses casos, Aristóteles recomendava como estratégia para dispersar a suspeição do 

público colocar o elogio ou a censura na boca de outras pessoas. Como exemplo do 

procedimento, o filósofo cita dois discursos de Isócrates, o Filipe (§§ 4-7, 17-23) e a Antídose 

(§§ 141-49), em que o autor relata o elogio que lhe fazem alguns de seus alunos. Esses discursos, 

no entanto, são exemplos de um modo mais sutil de se fazer o autoelogio. A Arte Retórica 

atribuída a Dionísio do Halicarnasso (§ 347) menciona os mesmos Filipe e Antídose, 

classificando-os como um elogio de si próprio (“ἐγκώμιον αὑτοῦ”), embora disfarçados o 

primeiro de um encômio a Filipe; o segundo, de um processo judicial. Neste último discurso, 

Isócrates expunha sua estratégia de disfarçar o autoelogio “na forma de um discurso judicial de 

defesa” (“ἐμαυτὸν δ’ ἐν ἀπολογίας σχήματι τοὺς λόγους ποιούμενον”), como modo de se eximir 

da “inveja que pode de advir ao falar bem de si próprio” (“οὐδ’ ἀνεπιφθόνως εἰπεῖν περὶ αὐτῶν 

δυνησόμενος”).152  

O objetivo desta seção é mostrar como Isócrates, em diferentes discursos, efetua esse 

procedimento, entremeando ao encômio das glórias de Atenas um velado elogio de seu autor. 

Trata-se de algo importante para o nosso argumento porque, na seção seguinte, trataremos da 

 
151 Arist. Ret. 1418b23-27: “Quanto ao ‘ἦθος’, porque falar sobre si mesmo um pouco que seja suscita a inveja ou 
expõe à prolixidade e à contradição e falar mal de outrem se aparenta ao insulto e à grosseria, é necessário fazer 
outra pessoa falar, como Isócrates no Filipe e na Antídose…” (“εἰς δὲ τὸ ἦθος, ἐπειδὴ ἔνια περὶ αὑτοῦ λέγειν ἢ 
ἐπίφθονον ἢ μακρολογίαν ἢ ἀντιλογίαν ἔχει, καὶ περὶ ἄλλου ἢ λοιδορίαν ἢ ἀγροικίαν, ἕτερον χρὴ λέγοντα ποιεῖν, 
ὅπερ Ἰσοκράτης ποιεῖ ἐν τῷ Φιλίππῳ καὶ ἐν τῇ Ἀντιδόσει”). 
152 Ant. 8: “Se eu tentasse elogiar a mim mesmo, vi que não seria capaz de cobrir todas as coisas que escolhi tratar 
nem conseguiria falar a seu respeito de modo agradável e sem despertar a inveja, mas, se eu supusesse que pairava 
sobre mim a ameaça de um litígio e que um sicofanta me causava agravo e trazia uma acusação contra mim, usando 
das calúnias pronunciadas no processo de antídose e eu, por minha vez, compusesse o discurso na forma de uma 
defesa, vi que assim me seria possível tratar de todas as coisas que eu desejava.” (“Εἰ μὲν οὖν ἐπαινεῖν ἐμαυτὸν 
ἐπιχειροίην, ἑώρων οὔτε περιλαβεῖν ἅπαντα περὶ ὧν διελθεῖν προῃρούμην οἷός τε γενησόμενος, οὔτ’ ἐπιχαρίτως 
οὐδ’ ἀνεπιφθόνως εἰπεῖν περὶ αὐτῶν δυνησόμενος· εἰ δ’ ὑποθείμην ἀγῶνα μὲν καὶ κίνδυνόν τινα περὶ ἐμὲ 
γιγνόμενον, συκοφάντην δ’ ὄντα τὸν γεγραμμένον καὶ τὸν πράγματά μοι παρέχοντα, κἀκεῖνον μὲν ταῖς διαβολαῖς 
χρώμενον ταῖς ἐπὶ τῆς ἀντιδόσεως ῥηθείσαις, ἐμαυτὸν δ’ ἐν ἀπολογίας σχήματι τοὺς λόγους ποιούμενον, οὕτως ἂν 
ἐκγενέσθαι μοι μάλιστα διαλεχθῆναι περὶ ἁπάντων ὧν τυγχάνω βουλόμενος.”). Sobre o autoelogio em geral, vd. 
Pernot 1998. 
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relação de Isócrates com a escrita, uma das questões importantes na obra do autor, que, em 

repetidas passagens, discute suas possibilidades e limites. Por isso, antes de avançar para o 

próximo ponto, convém examinar os procedimentos pelos quais Isócrates se apresenta ao público 

em seus discursos. Essa apresentação se faz mediante o uso de expedientes que mais tarde serão 

prescritos nos manuais de retórica como meio para o orador angariar a boa vontade do público. 

Há ainda um outro motivo para abordarmos aqui essa questão: embora, na Antiguidade, a 

apresentação de um orador ou escritor em seus discursos fosse um procedimento técnico, 

regulado por uma série de preceitos que mais tarde figurarão nos manuais como recursos para 

ganhar a confiança do público, muitos comentadores ainda tomam as passagens como simples 

testemunhos autobiográficos, utilizando-os para reconstruir a vida daqueles autores sem 

considerar a função que esses elementos desempenham nos textos. Um exemplo disso é a já 

referida questão da escrita. As declarações de Isócrates sobre sua voz fraca e timidez foram 

aceitas sem reserva por muitos comentadores como o principal motivo da escolha do autor por 

esse meio e de seu consequente afastamento dos espaços públicos de deliberação.153 O principal 

problema desse tipo de abordagem é ignorar que a autocaracterização apresentada por Isócrates 

em seus discursos é uma estratégia empregada com objetivos determinados. Yun Lee Too, com 

efeito, mostrou de modo convincente que o afastamento da política ateniense supostamente 

provocado pela voz fraca de Isócrates consistia em um modo eficaz de o autor configurar sua 

oposição à democracia.154  

Um exame cuidadoso das antigas Vidas sugere ao estudioso da Antiguidade cautela ao 

lidar com as biografias dos autores gregos e latinos. Ao abordar tais obras, é importante ter em 

mente que elas não poderiam ser utilizadas de modo imediato como fontes históricas para a 

reconstrução da vidas dos biografados, mas constituíam textos compostos segundo 

determinações genéricas que não tinham a ver com as exigências que a História positivista 

cobrava de suas fontes. Um exemplo nesse sentido seriam as Visitas, obra hoje fragmentária em 

que o comediógrafo Íon de Quios narrava seu encontro com Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Íon 

viveu no séc. V a.C. e, embora o gênero biográfico ainda não estivesse propriamente constituído, 

 
153 Um exemplo do quão persistente pode ser tal abordagem é o estudo de John Poulakos de 2004: “Não dispondo da 
ousadia e da voz forte que exige a arena pública, ele se tornou um orador que escreve cujas próprias composições 
funcionavam como argumentos para produzir, estudar e praticar a retórica no modo escrito.” (“Lacking the daring 
and the strong voice needed in the public arena, he turned into a writing orator whose very compositions functioned 
as arguments for producing, studying and practicing rhetoric in the written mode.” 2004, p. 79).  
154 1995, pp. 74-112. 
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ele se tornou fonte para as biografias posteriores dos poetas dramáticos, sendo um predecessor 

das antigas Vidas, de modo que as dificuldades que encontramos no que se refere à historicidade 

dessas obras já estão prenunciadas nas Visitas.155 O caráter anedótico e pouco crível da obra de 

Íon foi motivo de censura na modernidade, mas pode-se objetar que ela não fora composta com a 

finalidade de oferecer uma narrativa coesa que pudesse servir de fonte histórica sobre eventos 

coetâneos. Nesse sentido, podemos encontrar um paralelo às Visitas na obra de Heródoto, por 

muito tempo também criticado pela narrativa desconexa156 e pela inverossimilhança de seu 

relato. No início das Histórias, porém, o autor anunciava como um de seus objetivos o relato de 

“ações grandes e maravilhosas” (I, 1: “ἔργα μεγάλα τε καὶ θωμαστά”), uma expressão que pode 

ser associada aos feitos extraordinários da guerra entre helenos e bárbaros, como a travessia do 

grande exército persa liderado por Xerxes para a Europa e sua inesperada derrota na mão dos 

gregos, mas que também descreve as narrativas sobre serpentes voadoras, formigas gigantes e 

homens cavalgando o dorso de golfinhos. É possível que Íon, ao concentrar sua narrativa em 

acontecimentos extraordinários, buscasse provocar a mesma sensação de maravilhamento que 

Heródoto provocava em seus leitores.  

Entre os procedimentos identificados na composição das Vidas está justamente o recurso 

às obras escritas pelo biografado como fonte de informações biográficas. Exemplo extremo dessa 

operação seria a pseudo-herodoteana Vida de Homero, na qual o poeta é educado por um homem 

chamado Fêmio, tem certo Mentes como companheiro de suas viagens pelo Mediterrâneo; a 

suposição por trás dessa narrativa é que o encontro do poeta com essas figuras foi a causa da 

inclusão dos personagens homônimos da Odisseia.  

Esse procedimento também pode ser encontrado nas antigas biografias de Isócrates, ainda 

que de um modo mais atenuado: dispomos de cinco textos contendo relatos sobre a vida do 

 
155 Sobre “θῶμα” na obra herodoteana, vd. Barth 1968. 
156 No Livro IV, parágrafo 30, Heródoto interrompe seu relato sobre o modo de vida dos citas para fazer uma 
observação sobre as mulas da cidade helena de Élis. O historiador caracteriza esse desvio como “προσθήκη” 
(“apêndice”, “suplemento”), acrescentando que, “desde o início, o meu relato buscou apêndices” (30, 1: “προσθήκας 
γὰρ δή μοι ὁ λόγος ἐξ ἀρχῆς ἐδίζητο”). Trata-se de uma afirmação fundamental para entender a estrutura narrativa 
das Histórias, que, seguindo uma indicação aristotélica (Ret. 1409a24), pode ser caracterizada de “paratática”, isto é, 
como sendo composta de “unidades narrativas contidas em si próprias [...] e obviamente não integradas em um todo 
conceitual mais amplo, mas que seguem umas às outras em uma sequência de argumentos discretos, como contas em 
um fio.” (“self contained narrative units [...] not obviously integrated into a larger conceptual whole but follow each 
other in a sequence of discrete segments, like beads on a string.” Dewald 1998, p. xvii). Desse modo, a guerra entre 
helenos e bárbaros é um eixo que orienta, mas não compreende a narrativa herodoteana, constituída de unidades 
independentes que formam um todo multiforme. 
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autor,157 e todos eles repetem a narrativa do abandono da vida pública provocado pela voz 

fraca.158 A uniformidade dos relatos, que seguem de perto a versão dada por Isócrates para a 

adoção da escrita, mostra a habilidade do autor em produzir uma narrativa crível, supostamente 

calcada em suas experiências pessoais, para fundamentar os modos pelos quais ele discute a 

política. Ao mesmo tempo, isso é sinal da permeabilidade das Vidas de poetas e prosadores às 

informações contidas nas obras dos próprios biografados. Em alguns casos, uma leitura menos 

cuidadosa dos textos de um autor resultava na inclusão em sua biografia de relatos 

historicamente falsos ou aparentemente contraditórios entre si. É o que acontece com a Vida de 

Pseudo-Plutarco, que, após anunciar a recusa do autor de pronunciar seus discursos in loco, diz 

que ele fez um elogio fúnebre ao sátrapa cário Mausolo no templo de Ártemis.159 O biógrafo, 

 
157 Há duas Vidas de Isócrates, uma atribuída a Zósimo e a outra a Pseudo-Plutarco, parte da obra apócrifa As vidas 
dos dez oradores, além da seção dedicada ao autor na Vida dos sofistas de Filóstrato. Contam-se, ademais, no 
repertório de escritos sobre a vida do autor, a notícia biográfica no Isócrates, de Dionísio de Halicarnasso, e a seção 
dedicada ao autor na Biblioteca de Fócio. 
158 Pseudo-Zósimo: “Escrevia discursos panegíricos e deliberativos; deixou de escrever discursos judiciais muita vez 
por causa de duas afecções de seu corpo: por sua timidez e por causa da voz fraca. E era tão tímido, circunspecto e 
incapaz de falar em meio à multidão por não poder falar livremente que se conta que, certa vez, quando ditava um 
discurso, alguns homens vieram escutá-lo, mas ele, envergonhado, calou-se.” (“ἔγραφε δὲ λόγους πανηγυρικοὺς καὶ 
συμβουλευτικούς· τῶν γὰρ δικανικῶν ἀπείχειτο πλεονάκις διὰ τὸ δύο πάθη ἔχειν σωματικά, ὅτι τε δειλὸς ἦν καὶ 
ἀσθενὴς τῇ φωνῇ. καὶ οὕτως ἦν δειλὸς καὶ αἰδήμων καὶ μὴ φέρων λέγειν ἐν τοῖς πλήθεσι διὰ τὸ απαρρησίαστον, 
ὥστε λέγεταί ποτε ὡς αὐτοῦ ἐξηγουμένου ἐπεισῆλθόν τινες αὐτοῦ ἀκοῦσαι, ὁ δ'αἰδούμενος ἐσιώπησεν.”); Pseudo-
Plut. Isóc. 4: “Quando atingiu a maioridade, manteve-se afastado das questões públicas por ter uma voz fraca e um 
temperamento circunspecto e por ter perdido os bens paternos na guerra contra os lacedemônios. É evidente que 
nunca auxiliou outros em um litígio nem prestou qualquer testemunho, tendo pronunciado um único discurso, o 
Sobre a antídose.” (“ἐπεὶ δ’ἠνδρώθη, τῶν μὲν πολιτικῶν πραγμάτων ἀπέσχετο ἰσχνόφωνός τ’ὢν καὶ εὐλαβὴς τὸν 
τρόπον καὶ τὰ πατρῷα ἀποβεβληκὼς ἐν τῷ Λακεδαιμονίους πολέμῷ· ἄλλοις δὲ οὔτε συνηγωνισμένος οὔτε 
μεμαρτυρηκὼς φαίνεται, ἕνα δὲ μόνον εἰπων λόγον, τὸν περὶ τῆς ἀντιδόσεως.”); Filóst. Vida Sof. I, 505: “Evitava a 
vida pública e não participava das assembleias tanto por lhe faltar a voz quanto pela contrariedade em Atenas contra 
os políticos que falassem algo mais sagaz que o adversário.” (“τὰ μὲν οὖν πολιτικὰ ὤκνει καὶ ἀπεφοίτα τῶν 
ἐκκλησιῶν διά τε τὸ ελλιπὲς τοῦ φθέγματος, διά τε τὸν Ἀθήνησιν φθόνον ἀντιπολιτευόμενον μάλιστα τοῖς 
σοφώτερον τι ἑτέρου ἀγορεύουσιν.”); Dion. Hal. Isócr. I, 15-27: “Nutria a ambição de atuar na vida pública e ser 
um orador, mas sua natureza o impedia, sendo destituída das principais e mais importantes qualidades de um orador 
– a ousadia e uma voz potente, sem as quais não é possível falar em meio à multidão. ” (“σπουδὴν μὲν ἐποιεῖτο 
πράττειν τε καὶ λέγειν τὰ πολιτικά, ὡς δὲ ἡ φύσις ἠναντιοῦτο, τὰ πρῶτα καὶ κυριώτατα τοῦ ῥήτορος ἀφελομένη, 
τόλμαν τε καὶ φωνῆς μέγεθος, ὧν χωρὶς οὐχ οἷόν τε ἦν ἐν ὄχλῳ λέγειν.”); Fócio Bibl. X 260.486b: “Alcançando a 
maioridade, manteve-se afastado das questões públicas por ter uma voz fraca e um temperamento circunspecto e por 
ter perdido os bens paternos na guerra contra os lacedemônios, tendo pronunciado apenas o discurso Sobre a 
antídose.” (“εἰς ἄνδρας δὲ τελέσας πραγμάτων μὲν ἀναχωρεῖ τῶν πολιτικῶν, ὅτι τε τὴν φωνὴν ἰσχνὸς ἦν καὶ τὸν 
τρόπον εὐλαβής· τὰ πατρῷα αποβεβληκὼς ἐν τῷ πρὸς Λακεδαιμονίους πολέμῳ, ἕνα μόνον τὸν τῆς ἀντιδόσεως 
λόγον εἰπὼν ἀπέστη...”). 
159 Pseudo-Plut. Isóc. 387b: “Participou da competição em honra a Mausolo ocorrida no templo de Ártemis” 
(“ἠγωνίσατο δὲ καὶ τὸν ἐπὶ Μαυσώλῳ τεθέντα ὑπ' Ἀρτεμισίας ἀγῶνα·”). O texto estaria perdido à época da 
composição da biografia (“mas o encômio não se salvou”: “τὸ δ’ἐγκώμιον οὐ σῴζεται.”), o que é um forte motivo 
para duvidar de sua própria existência. A provável causa para a atribuição do discurso fúnebre a Isócrates é o 
Evágoras, elogio póstumo ao rei cipriota. Aí Isócrates não diz de modo manifesto ter sido o criador do discurso em 
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ademais, afirma que a Antídose foi apresentada pelo autor em um tribunal,160 contrariando o 

próprio texto de Isócrates, que se refere ao discurso, em seu primeiro parágrafo, como sendo uma 

peça escrita: “o discurso que ora se vai ler” (Ant. 1: “ὁ λόγος ὁ μέλλων ἀναγνωσθήσεσθαι”). 

Essas considerações evidenciam a temeridade do uso de relatos biográficos em 

interpretações de obras da Antiguidade. Primeiramente, em razão da precariedade das fontes, em 

grande parte fruto das conjecturas dos antigos escritores das Vidas a partir das obras de seus 

biografados. Embora Fairweather não trate especificamente de referências autobiográficas como 

as de Isócrates, seu estudo serve de alerta preliminar para as dificuldades e limitações desse tipo 

de interpretação das obras antigas. Nesse sentido, o maior problema com as interpretações 

biográficas é elas ignorarem que as declarações dos antigos autores sobre suas próprias vidas 

constituem elementos constitutivos do texto, respondendo a uma necessidade interna de 

construção, de modo que não eles poderiam automaticamente ser utilizados como fonte histórica.  

A teorização retórica coetânea fornece instrumentos para entender esse procedimento. A 

primeira passagem de interesse nesse sentido são os parágrafos 1356a4-13 da Retórica 

aristotélica, em que se define a persuasão por meio da prova ética (“πίστις ἠθική”). Segundo 

Aristóteles, o modo mais eficaz de um orador convencer o público não é por meio de argumentos 

a respeito dos problemas discutidos: a retórica, circunscrita à esfera da polis, trata de questões 

humanas, que estão, portanto, no âmbito da possibilidade. Ou seja, que podem igualmente ser 

como não ser161 e para as quais não haveria uma resposta definitiva.162 Ademais, os oradores se 

 

prosa de um contemporâneo, mas os parágrafos 5 e 8 do discurso motivaram os gramáticos a fazer do autor o 
“εὐρετής” do gênero. 
160 Pseudo-Plut. Isóc. 4: “...nunca auxiliou outros em um litígio nem prestou qualquer testemunho, tendo 
pronunciado um único discurso, o Sobre a antídose.” (“ἄλλοις δὲ οὔτε συνηγωνισμένος οὔτε μεμαρτυρηκὼς 
φαίνεται, ἕνα δὲ μόνον εἰπων λόγον, τὸν περὶ τῆς ἀντιδόσεως.”). 
161 Arist. Ret. 1359a30-b1: “Quem aconselha o faz não sobre todas as coisas, mas sobre aquelas que podem 
acontecer ou não; por outro lado, sobre o que necessariamente é ou será, ou é impossível de ser ou de acontecer, 
sobre o isso ninguém aconselha. [...] É evidente que só se aconselha sobre tudo o que se presta à deliberação, ou 
seja, coisas tais que nos são por natureza imputáveis e cuja existência, em seu princípio, depende de nós, pois nosso 
exame não vai além do que nos é possível ou impossível fazer.” (“[...] ὁ συμβουλεύων συμβουλεύει [...] οὐ περὶ 
ἅπαντα ἀλλ’ὅσα ἐνδέχεται καὶ γενέσθαι καὶ μή, ὅσα δὲ ἐξ ἀνάγκης ἢ ἔστιν ἢ ἔσται, ἢ ἀδύνατον ἢ εἶναι ἢ γενέσθαι, 
περὶ δὲ τούτων οὐκ ἔστι συμβουλή. [...] ἀλλὰ δῆλον ὅτι περὶ ὅσων ἐστὶν τὸ βουλεύεσθαι. τοιαῦτα δ' ἐστὶν ὅσα 
πέφυκεν ἀνάγεσθαι εἰς ἡμᾶς, καὶ ὧν ἡ ἀρχὴ τῆς γενέσεως ἐφ' ἡμῖν ἐστιν· μέχρι γὰρ τούτου σκοποῦμεν, ἕως ἂν 
εὕρωμεν εἰ ἡμῖν δυνατὰ ἢ ἀδύνατα πρᾶξαι.”); 1357a22-29: “...entre as proposições de que se extraem os silogismos 
retóricos, poucas são necessárias, pois a maioria das questões de que tratam nossas decisões e inquéritos podem 
também se dar de um modo diferente. Os homens, com efeito, deliberam sobre as ações humanas e as investigam, e 
todas elas pertencem a esse gênero de coisas e nenhuma delas, por assim dizer, se dá de modo necessário.” (“ἐπεὶ δ’ 
ἐστὶν ὀλίγα μὲν τῶν ἀναγκαίων ἐξ ὧν οἱ ῥητορικοὶ συλλογισμοί εἰσι (τὰ γὰρ πολλὰ περὶ ὧν αἱ κρίσεις καὶ αἱ 
σκέψεις ἐνδέχεται καὶ ἄλλως ἔχειν· περὶ ὧν μὲν γὰρ πράττουσι βουλεύονται καὶ σκοποῦσι, τὰ δὲ πραττόμενα πάντα 
τοιούτου γένους ἐστί, καὶ οὐδὲν ὡς ἔπος εἰπεῖν ἐξ ἀνάγκης τούτων...”). 
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dirigiam a uma audiência não especializada, incapaz de seguir uma longa série de argumentos, 

sendo necessária a simplificação dos recursos dialéticos antes de seu emprego nos discursos em 

espaços públicos.163 Assim, o modo mais seguro de se persuadir os ouvintes era o orador 

modelar, por meio de seu discurso, um “ἦθος”164 capaz de obter a confiança do público: 

“Atribuímos credibilidade em maior medida e mais rapidamente às pessoas honestas em geral 

sobre qualquer questão, e inteiramente com relação àquelas em que não há certeza, mas há 

discordância de opiniões.”165  

Ao identificar o “ἦθος” como um dos recursos utilizados para persuadir a audiência, 

Aristóteles torna claro o caráter técnico da apresentação que o orador faz de si em seus discursos. 

O “ἦθος” é assim apresentado em Aristóteles como prova técnica. Mas o conceito pode estender-

se também àquilo que se apresenta como referência autobiográfica na obra de Isócrates, pois, em 

seus discursos, o relato do que seriam suas experiências pessoais molda um caráter específico a 

fim de obter maior credibilidade. Os comentadores identificaram no referido trecho da Retórica 

uma polêmica com Isócrates:166 Aristóteles estabelece como condição para o uso da prova ética o 

orador não se apoiar na reputação de sua vida pregressa, devendo construir o “ἦθος” 

 
162 Arist. Ret. 1355a24-29: “Mesmo se tivéssemos a ciência mais precisa, ela não tornaria mais fácil convencer 
algumas pessoas. O discurso conforme à ciência, com efeito, é próprio da instrução. Aqui isso é impossível, mas é 
necessário elaborar as provas e os discursos por meio dos lugares-comuns.” (“ἔτι δὲ πρὸς ἐνίους οὐδ' εἰ τὴν 
ἀκριβεστάτην ἔχοιμεν ἐπιστήμην, ῥᾴδιον ἀπ' ἐκείνης πεῖσαι λέγοντας· διδασκαλίας γάρ ἐστιν ὁ κατὰ τὴν ἐπιστήμην 
λόγος, τοῦτο δὲ ἀδύνατον, ἀλλ’ἀνάγκη διὰ τῶν κοινῶν ποιεῖσθαι τὰς πίστεις καὶ τοὺς λόγους.”). 
163 Arist Ret. 1357a7-12: “Pode-se inferir por silogismos e aduzir conclusões a partir de proposições anteriormente 
deduzidas. [...] Tais conjecturas, porém, são necessariamente difíceis de serem seguidas devido a sua extensão, pois 
se supõe que o juiz é alguém obtuso” (“ἐνδέχεται δὲ συλλογίζεσθαι καὶ συνάγειν τὰ μὲν ἐκ συλλελογισμένων 
πρότερον, [...] ἀνάγκη δὲ τούτων τὸ μὲν μὴ εἶναι εὐεπακολούθητον διὰ τὸ μῆκος (ὁ γὰρ κριτὴς ὑπόκειται εἶναι 
ἁπλοῦς).”)  
164 Uma das dificuldades em analisar esse conceito é que não dispomos de uma definição aristotélica para o ἦθος: na 
Retórica, por exemplo, ao tratar da prova ética, Aristóteles distingue os quatro elementos que o compõem (1388b31-
32: afetos [“πάθη”], hábito [“ἕξεις”], idade [“ἡλικίαι”] e fortuna [“τύχαι”]), mas não chega a nos dizer em que 
consiste o próprio ἦθος. Tal aproximação do problema encontra explicação no objetivo da Retórica, obra definida 
como uma “τέχνη”. É problemático, porém, que também os tratados propriamente éticos não forneçam uma 
definição de ἦθος: assim como na Retórica, Aristóteles aí não nos diz em que consiste o caráter, mas contenta-se em 
enunciar suas propriedades, a saber, de ele resultar de certos tipos de prazer e de dor (1104b9-11, 1179b24), por isso 
relacionando o conceito ao hábito (“ἔθος”). 
165 Arist. Ret. 1356a6-8: “τοῖς γὰρ ἐπιεικέσι πιστεύομεν μᾶλλον καὶ θᾶττον, περὶ πάντων μὲν ἁπλῶς, ἐν οἷς δὲ τὸ 
ἀκριβὲς μὴ ἔστιν ἀλλὰ τὸ ἀμφιδοξεῖν, καὶ παντελῶς.” 
166 Pierre Chiron: “Pode-se ver aqui uma polêmica anti-isocrática.” (“on devine ici une polémique anti-isocratique” 
2007, p. 126, n. 8; grifos nossos). 
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exclusivamente pelo discurso.167 Ora, tal recomendação vai contra aquilo que diz o parágrafo 

278 da Antídose: 

 

καὶ μὴν οὐδ’ ὁ πείθειν βουλόμενος ἀμελήσει τῆς ἀρετῆς, ἀλλὰ τούτῳ μάλιστα 

προσέξει τὸν νοῦν, ὅπως δόξαν ὡς ἐπιεικεστάτην λήψεται παρὰ τοῖς 

συμπολιτευομένοις. τίς γὰρ οὐκ οἶδεν καὶ τοὺς λόγους ἀληθεστέρους δοκοῦντας 

εἶναι τοὺς ὑπὸ τῶν εὖ διακειμένων λεγομένους ἢ τοὺς ὑπὸ τῶν διαβεβλημένων, 

καὶ τὰς πίστεις μεῖζον δυναμένας τὰς ἐκ τοῦ βίου γεγενημένας ἢ τὰς ὑπὸ τοῦ 

λόγου πεπορισμένας; ὥσθ’ ὅσῳ περ ἄν τις ἐρρωμενεστέρως ἐπιθυμῇ πείθειν 

τοὺς ἀκούοντας, τοσούτῳ μᾶλλον ἀσκήσει καλὸς κἀγαθὸς εἶναι καὶ παρὰ τοῖς 

πολίταις εὐδοκιμεῖν. 

Com efeito, quem deseja persuadir não descuidará da virtude, mas se dedicará a 

angariar tanto quanto possível a reputação de homem honesto entre seus 

concidadãos. Pois quem ignora que discursos de homens que contam com a boa 

vontade do público são considerados mais verdadeiros do que aqueles 

pronunciados por quem é caluniado? De modo que, quanto mais fortemente se 

deseje persuadir os ouvintes, tanto maior o afinco em ser honrado e obter uma 

boa reputação entre os seus concidadãos.168 

 

As perspectivas diversas entre os dois autores nascem da diferente concepção que cada 

um deles adota ao tratar da figura do orador. A Retórica aristotélica é resultado de um esforço 

em discorrer sobre a “τέχνη” apropriada para a prática dos discursos públicos. Para Aristóteles, o 

caráter técnico da retórica estava relacionado à possibilidade de sistematizar experiências 

práticas de modo a fundamentá-las em princípios gerais a fim de conhecer os meios mais 

adequados de persuasão.169 Assim, a prescrição de que o “ἦθος” do orador seja modelado tão 

 
167 Arist. Ret. 1356a8-13: “É também necessário que isso [i. e., a persuasão pelo ἦθος] se dê ao longo do discurso, e 
não por causa da reputação prévia do orador entre o público, pois, diferente dos autores de manuais, não colocamos 
na conta da arte a moderação do orador, uma vez que ela em nada contribui para a persuasão, mas o caráter é, por 
assim dizer, soberano na persuasão.” (“δεῖ δὲ καὶ τοῦτο συμβαίνειν διὰ τοῦ λόγου, ἀλλὰ μὴ διὰ τοῦ προδεδοξάσθαι 
ποιόν τινα εἶναι τὸν λέγοντα· οὐ γάρ, ὥσπερ ἔνιοι τῶν τεχνολογούντων, <οὐ> τίθεμεν ἐν τῇ τέχνῃ καὶ τὴν ἐπιείκειαν 
τοῦ λέγοντος, ὡς οὐδὲν συμβαλλομένην πρὸς τὸ πιθανόν, ἀλλὰ σχεδὸν ὡς εἰπεῖν κυριωτάτην ἔχει πίστιν τὸ ἦθος.”). 
168 Antíd. 278. 
169 Arist. Ret. 1354a4-11: “Todos os homens, em alguma medida, tentam examinar e sustentar um argumento, 
defender-se ou acusar. A maioria deles, porém, o faz ou ao acaso ou pela familiaridade advinda do hábito. Já que 
ambas as maneiras são possíveis, evidentemente se poderia fazer tais coisas seguindo um método, pois é possível 
observar o motivo por que alguns têm sucesso em razão da familiaridade, enquanto outros apenas por sorte, e todos 
admitiriam que essa observação é função de uma arte.” (“πάντες γὰρ μέχρι τινὸς καὶ ἐξετάζειν καὶ ὑπέχειν λόγον καὶ 
ἀπολογεῖσθαι καὶ κατηγορεῖν ἐγχειροῦσιν. τῶν μὲν οὖν πολλῶν οἱ μὲν εἰκῇ ταῦτα δρῶσιν, οἱ δὲ διὰ συνήθειαν ἀπὸ 
ἕξεως· ἐπεὶ δ' ἀμφοτέρως ἐνδέχεται, δῆλον ὅτι εἴη ἂν αὐτὰ καὶ ὁδῷ ποιεῖν· δι’ ὃ γὰρ ἐπιτυγχάνουσιν οἵ τε διὰ 
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somente pelo discurso fazia parte do esforço em estabelecer a retórica a partir de fundamentos 

técnicos.  

Um melhor entendimento da questão é alcançado mediante o exame da categoria das 

provas (“πίστεις”), entendidas por Aristóteles como o que pode ser persuasivo (1355b26: “τὸ 

ἐνδεχόμενον πιθανόν”). De acordo com o filósofo, o aspecto estritamente técnico da retórica 

estaria limitado às provas, sendo tudo o mais relegado à condição de acessório,170 e o objetivo da 

retórica seria descobri-las.171  Nem todas as provas, porém, pertencem à arte, e inserem-se na 

categoria das “πίστεις” certos elementos próprios dos casos judiciais172 – como as leis ou os 

testemunhos, por exemplo – que não se adequariam à definição aristotélica de “τέχνη”. O que 

distingue as provas técnicas das atécnicas é o fato de que as primeiras devem ser produzidas pela 

competência do orador, enquanto que as demais já existem, sendo possível somente fazer uso 

delas.173 Aqui Aristóteles se refere a cinco elementos específicos que geralmente se fazem 

presentes nos processos judiciais – a saber: leis, testemunhas, contratos, tortura e julgamentos 

(1375a24-25). A insistência de Aristóteles em que a prova ética se dê ao longo do discurso deve-

se ao objetivo do filósofo em estabelecer, tanto quanto possível, a retórica como uma “τέχνη”. 

No caso das provas atécnicas, isso era impossível, devido às especificidades do gênero judiciário. 

Mas admitir a vida pregressa do orador como um elemento constitutivo da prova ética 

 

συνήθειαν καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου τὴν αἰτίαν θεωρεῖν ἐνδέχεται, τὸ δὲ τοιοῦτον ἤδη πάντες ἂν ὁμολογήσαιεν 
τέχνης ἔργον εἶναι.”). 1355b10-14: “Também é evidente que sua função [i.e. da retórica] não é persuadir, mas 
perceber o que é persuasivo em cada caso, como em todas as outras artes, pois não é função da medicina tornar o 
doente saudável, mas tratá-lo na medida do possível, pois deve-se cuidar bem mesmo daqueles que não podem 
recuperar a saúde.” (“φανερόν, καὶ ὅτι οὐ τὸ πεῖσαι ἔργον αὐτῆς, ἀλλὰ τὸ ἰδεῖν τὰ ὑπάρχοντα πιθανὰ περὶ ἕκαστον, 
καθάπερ καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις τέχναις πάσαις (οὐδὲ γὰρ ἰατρικῆς τὸ ὑγιᾶ ποιῆσαι, ἀλλὰ μέχρι οὗ ἐνδέχεται, μέχρι 
τούτου προαγαγεῖν· ἔστιν γὰρ καὶ τοὺς ἀδυνάτους μεταλαβεῖν ὑγιείας ὅμως θεραπεῦσαι καλῶς)”). 
170 1355a4: “O método da arte tem a ver com as provas” (“ἡ μὲν ἔντεχνος μέθοδος περὶ τὰς πίστεις ἐστίν”); 
1354a13-14: “As provas constituem o único elemento técnico, tudo o mais é acessório” (“αἱ γὰρ πίστεις ἔντεχνόν 
εἰσι μόνον, τὰ δ’ἄλλα προσθῆκαι”). 
171 Arist. Ret. 1355b25-26: “Entendamos por retórica a capacidade de contemplar o que pode ser persuasivo em cada 
caso em particular.” (“ἔστω δὴ ἡ ῥητορικὴ δύναμις περὶ ἕκαστον τοῦ θεωρῆσαι τὸ ἐνδεχόμενον πιθανόν”). 
172 Arist. Ret. 1375a22-24: “As chamadas provas atécnicas são próprias dos discursos judiciários” (“ἴδιαι γὰρ αὗται 
[sc. αἱ καλούμεναι ἄτεχναι πίστεις] τῶν δικανικῶν.”). 
173 Arist. Ret. 1355b35-39: “Das provas, umas são atécnicas e outras são técnicas. Chamo de atécnico tudo aquilo 
que não é fornecido por nós, mas que existe de antemão, as testemunhas, por exemplo, os testemunhos mediante 
tortura, os contratos e tudo do tipo. Técnico, por sua vez, é tudo aquilo que pode ser arranjado pelo método e por nós 
mesmos. Desse modo, deve-se usar aqueles, enquanto estes devem ser descobertos.” (“τῶν δὲ πίστεων αἱ μὲν 
ἄτεχνοί εἰσιν αἱ δ' ἔντεχνοι. Ἄτεχνα δὲ λέγω ὅσα μὴ δι' ἡμῶν πεπόρισται ἀλλὰ προϋπῆρχεν, οἷον μάρτυρες βάσανοι 
συγγραφαὶ καὶ ὅσα τοιαῦτα, ἔντεχνα δὲ ὅσα διὰ τῆς μεθόδου καὶ δι' ἡμῶν κατασκευασθῆναι δυνατόν, ὥστε δεῖ 
τούτων τοῖς μὲν χρήσασθαι, τὰ δὲ εὑρεῖν.”). 



82 
 

significava a inclusão de algo exterior à arte no núcleo técnico da retórica, quando é possível 

tratar da mesma questão pelo meio fundamental de atuação da retórica, que é o discurso. 

Um paralelo seria a prática, aparentemente comum nos processos judiciais da antiga 

Atenas, consistindo no apelo emocionado aos juízes, muitas vezes acompanhado das súplicas de 

familiares e amigos do acusado.174 No primeiro capítulo do Livro I da Retórica, Aristóteles 

possivelmente alude a esse expediente quando se refere ao recurso aos afetos (“πάθη”) dos juízes 

pelos oradores, condenando-o porque exterior à arte (“τὰ ἔξω τοῦ πράγματος”).175 Por si 

próprios, porém, os afetos não são estranhos à retórica tal como concebida por Aristóteles, uma 

vez que os filósofo admite entre as “πίστεις” a prova patética, “quando, por meio do discurso, se 

incita nos ouvintes um afeto”,176 e o fato de o filósofo dedicar dez capítulos (Livro II, caps. 2-11) 

de sua obra ao tratamento do assunto é a admissão de que os “πάθη” pertencem ao domínio da 

arte. Assim como no caso da prova ética, a inclusão dos afetos na retórica se dá pela mediação do 

discurso (“ὑπὸ τοῦ λόγου”). O discurso, pois, torna-se o critério pelo qual se validam 

tecnicamente os elementos da retórica, pois é sobre ele que incide a perícia técnica do 

conhecedor da arte. A recusa em admitir, por outro lado, a vida pregressa do orador como parte 

da retórica deve-se ao fato de ela não poder ser modificada pela arte. 

O problema aparece sob uma luz diferente em Isócrates. Aqui não mais estamos no 

âmbito de um tratado técnico sobre a retórica, mas a Antídose se apresenta como um discurso 

judicial, no qual Isócrates se defende das acusações de um suposto rival. O motivo da 

composição do discurso, segundo o autor, teria sido a derrota em um processo judicial de 

antídose, expediente jurídico da Atenas democrática que permitia a um cidadão incumbido de 

arcar com os custos de uma liturgia177 de trocar sua propriedade com um particular, caso 

 
174 Plat. Apol. 34c1-5: “Mas algum de vocês poderia talvez se abalar ao se lembrar do próprio caso; de que, mesmo 
se batendo num embate menor que este embate, apelou e suplicou aos jurados com muitas lágrimas – fazendo até as 
próprias crianças pequenas subirem aqui (para que se tivesse o máximo de pena possível), além de outros familiares 
e muitos amigos...” (trad. de André Malta Campos; original: “τάχα δ’ ἄν τις ὑμῶν ἀγανακτήσειεν ἀναμνησθεὶς 
ἑαυτοῦ, εἰ ὁ μὲν καὶ ἐλάττω τουτουῒ τοῦ ἀγῶνος ἀγῶνα ἀγωνιζόμενος ἐδεήθη τε καὶ ἱκέτευσε τοὺς δικαστὰς μετὰ 
πολλῶν δακρύων, παιδία τε αὑτοῦ ἀναβιβασάμενος ἵνα ὅτι μάλιστα ἐλεηθείη, καὶ ἄλλους τῶν οἰκείων καὶ φίλων 
πολλούς”). 
175 Arist. Ret. 1354a15-18: “[os autores das demais artes] na grande maioria das vezes se ocupam com o que é 
exterior ao assunto, pois a aversão, a piedade, a ira e semelhantes afetos da alma, não têm a ver com o assunto, mas 
são direcionados ao juiz.” (“περὶ δὲ τῶν ἔξω τοῦ πράγματος τὰ πλεῖστα πραγματεύονται· διαβολὴ γὰρ καὶ ἔλεος καὶ 
ὀργὴ καὶ τὰ τοιαῦτα πάθη τῆς ψυχῆς οὐ περὶ τοῦ πράγματός ἐστιν, ἀλλὰ πρὸς τὸν δικαστήν”). 
176 Arist. Ret. 1356a14-15: “διὰ δὲ τῶν ἀκροατῶν, ὅταν εἰς πάθος ὑπὸ τοῦ λόγου προαχθῶσιν·”. 
177 As liturgias consistiam em uma forma particular de taxação sobre grandes fortunas, mediante as quais a polis não 
recolhia impostos especiais dos homens mais ricos, mas incumbia-lhes diretamente o custeio de determinada 
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provasse que este era mais rico. No caso de Isócrates, a imputação da trierarquia a um rival é 

citada como o pretexto para mover o processo contra o autor, cujo resultado teria sido a 

transferência do encargo a Isócrates (embora o processo de antídose inicialmente previsse a troca 

de propriedade entre dois particulares, isto raramente se dava, sendo mais comum a parte 

perdedora se incumbir do pagamento da liturgia em questão). Dizendo-se surpreso com o 

resultado do litígio, Isócrates atribui sua condenação ao desconhecimento por parte do público de 

sua atividade política e pedagógica: a sanção em um processo de antídose significava a recusa, 

aos olhos dos cidadãos que compunham o júri, do condenado em cumprir suas obrigações 

cívicas, consubstanciadas na imposição da liturgia. Caberia então a Isócrates desfazer os mal-

entendidos propagados pelos detratores, o que se dá mediante um novo discurso, no qual ele se 

coloca na posição de um professor acusado de corromper a juventude com seus ensinamentos.178 

Como dito acima, o problema da reputação do orador no parágrafo 278 da Antídose pode 

ser contraposto à prova ética tal como a concebia Aristóteles. No centro dessa polêmica estava a 

noção de “τέχνη”, um termo igualmente importante na obra de ambos os autores, mas que é 

tratado de modo distinto por cada um deles. Já vimos que Aristóteles funda seu projeto de 

retórica em uma noção específica de arte; Isócrates, por outro lado, não identifica explicitamente 

sua atividade como professor e compositor de discursos com uma “τέχνη”. Excluídas as 

passagens em que o autor usa a palavra em um sentido geral, não determinando o domínio de 

 

despesa. Ao mesmo tempo em que constituía um ônus, porém, a liturgia representava também a possibilidade de 
reconhecimento daqueles que a cumpriam como benfeitores da polis. A Choregia, por exemplo, obrigava um 
particular a cobrir os custos de produções teatrais nas Dionísias, mas também lhe possibilitava receber um prêmio 
como corego. Na Antídose, Isócrates diz que o processo judicial foi motivado pela trierarquia, a mais dispendiosa 
das liturgias, que impunha a manutenção, durante um ano, de um barco de guerra (“trirreme”). Para maiores 
detalhes, vd. Hornblower & Spawforth 1999 s.v.; sobre a choregia em particular, vd. o discurso Contra Mídias, de 
Demóstenes, em que a figura epônima é um corego; sobre a trierarquia, vd. a Antídose de Isócrates e Christ 1990. 
178 Cícero, no De Oratore, defende uma posição semelhante à de Isócrates: “É de extrema importância para a vitória, 
pois, que tanto o que defende a causa como seu cliente tenham sido aprovados em seu caráter, seus costumes, seus 
feitos e sua vida, e de igual modo que os adversários sejam condenados nos mesmos aspectos. Importa para isso 
também tornar tanto quanto possível as almas dos ouvintes favoráveis ao orador e ao cliente. Isso se dá, pois, pela 
dignidade do homem, pelas coisas por ele realizadas e pela estima que se tem por sua vida. É mais fácil ornar tais 
coisas, se em algum grau elas existem, do que criá-las, se totalmente inexistentes. Mas eis o que é de auxílio ao 
orador: um tom moderado de voz, um rosto que transmita confiança e a afabilidade nas palavras.” (De oratore II, 
182‐183: “ualet igitur multum ad uincendum probari mores et instituta et facta et vitam et eorum, qui agent causas, 
et eorum pro quibus, et item improbari adversariorum, animosque eorum apud quos agetur, conciliari quam maxime 
ad beneuolentiam cum erga oratorem tum erga illum, pro quo dicet orator. conciliantur autem animi dignitate 
hominis, rebus gestis, existimatione vitae; quae facilius ornari possunt, si modo sunt, quam fingi, si nulla sunt. Sed 
haec adiuvat in oratore lenitas vocis, vultus pudoris significatio, verborum comitas; si quid persequare acrius, ut 
invitus et coactus facere videare.”). Para maiores detalhes, vd. Ribeiro 1994, pp. 42-44. 
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atuação, as menções à arte dos discursos são em geral negativas,179 e o autor prefere designar sua 

própria atividade como filosofia (“φιλοσοφία”).180 Isso é sobretudo visível no Contra os sofistas, 

em que Isócrates censura as práticas pedagógicas dos adversários, apresentando suas próprias 

contribuições para a questão. Dessa maneira, tratando dos erísticos, como ele nomeia alguns de 

seus rivais, Isócrates diz que “acreditam ser isso uma arte, se conseguem o maior número 

possível de alunos pela pequenez do pagamento e a grandeza de suas promessas”.181 Sendo 

assim, Isócrates, com relação aos “λόγοι”, parece usar “τέχνη” para designar os adversários, de 

modo que o vocábulo acaba adquirindo um sentido negativo na obra do autor. Ainda mais 

representativa dessa posição é a censura do Contra os sofistas aos professores de discursos 

políticos, “que não se dão conta de que oferecem como exemplo de um assunto maleável 

[‘ποιητικὸν πρᾶγμα’] uma arte rígida [‘τεταγμένη τέχνη’]”182. As passagens citadas do Contra os 

sofistas nos permitem concluir que a palavra “τέχνη”, ao menos no que toca ao debate 

pedagógico, tem uma implicação negativa, designando uma rigidez e esquematismo rejeitados 

pelo autor. 

É, pois, no âmbito de uma defesa pessoal de suas práticas pedagógicas e de sua atividade 

política que Isócrates introduz o problema, e não em um esforço de sistematizar os discursos 

públicos em uma “τέχνη”, como tentara fazer Aristóteles. Subjaz à defesa de Isócrates, mais do 

que os ataques de supostos rivais, a desconfiança dos atenienses em relação a práticas 

educacionais que pretendiam completar o percurso educacional pelo qual passavam os jovens em 

Atenas. O autor estava diretamente envolvido nessa discussão, uma vez que a “φιλοσοφία” – 

como ele denominava o ensino por ele desenvolvido – podia ser vista pelos atenienses como 

parte das novas práticas educacionais que floresceram em Atenas a partir da segunda metade do 

 
179 Cont. Sof. 9, 10, 12, 19, 21; Hel. 59. 
180 Exemplo relevante é o décimo parágrafo do Panegírico, em que Isócrates contrapõe as artes, não estando 
limitadas a um campo de atuação específico, à filosofia, esta claramente associada a Isócrates pela sua circunscrição 
ao domínio dos discursos: “E penso que não só as demais artes, mas especialmente a filosofia dos discursos 
alcançaria um enorme avanço se se admirassem e honrassem não os primeiros a iniciar tais atividades, mas aqueles 
que melhor efetuam cada uma delas.” (“Ἡγοῦμαι δ’οὕτως ἂν μεγίστην ἐπίδοσιν λαμβάνειν καὶ τὰς ἄλλας τέχνας καὶ 
τὴν περὶ τοὺς λόγους φιλοσοφίαν, εἴ τις θαυμάζοι καὶ τιμῴη μὴ τοὺς πρώτους τῶν ἔργων ἀρχομένους, ἀλλὰ τοὺς 
ἄρισθ’ἕκαστον αὐτῶν ἐξεργαζομένους.”). 
181 Cont. Sof. 9: “ἡγοῦνται δὲ τοῦτ’εἶναι τὴν τέχνην, ἢν ὡς πλείστους τῇ μικρότητι τῶν μισθῶν καὶ τῷ μεγέθει τῶν 
ἐπαγγελμάτων προσαγάγωνται...” 
182 Cont. Sof. 12: “θαυμάζω δ’ ὅταν ἴδω τούτους μαθητῶν ἀξιουμένους, οἳ ποιητικοῦ πράγματος τεταγμένην τέχνην 
παραδείγμα φέροντες λελήθασιν σφᾶς αὐτούς.”  
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séc. V a.C. e que ameaçavam, aos olhos dos atenienses em geral, o modo tradicional de educar os 

jovens. 

Havia à época uma disputa quanto ao significado do termo grego “φιλοσοφία”,183 que era 

reclamado por autores tão diferentes como Platão, Isócrates e Alcidamante, em cujas obras 

ocorrem as primeiras ocorrências da palavra. Comum a essas passagens é o uso de “φιλοσοφία” 

para designar uma formação complementar ao percurso tradicional pelo qual deveriam passar os 

jovens. Falamos aqui de percurso pedagógico tradicional e não de educação oficial porque, na 

Atenas daquele período, a educação dos meninos não estava ao encargo da polis, como era o 

caso de Esparta, mas era responsabilidade dos pais (daí a observação do Protágoras de que o 

tempo de formação dos meninos estava vinculado às posses de seus pais e que apenas os filhos 

dos mais ricos recebiam uma educação completa184). Ainda assim, a rejeição que alguns textos 

do período mostram às novas práticas pedagógicas pressupõe um consenso geral entre os 

atenienses de como seus filhos deveriam ser ensinados, mesmo se a educação não estava 

institucionalizada.  

De acordo com o diálogo platônico Protágoras (325c5-326c6),185 esse percurso consistia 

em três etapas, a primeira delas sendo cumprida pelo gramatista, que alfabetizava os meninos e 

lhes ensinava os poemas homéricos; em seguida, os pais enviavam seus filhos ao citarista, com 

quem os meninos aprendiam a harmonia. Esses dois professores tinham o objetivo de preparar as 

almas dos jovens para a vida política, por isso havia maior preocupação com o aspecto ético do 

ensino do que com a aquisição de determinada competência técnica: “os pais, ao enviarem os 

 
183 Andrea Nightingale (1995, pp. 14-21) traça o desenvolvimento dos termos cognatos à “φιλοσοφία”, começando 
pelo fragmento 35DK de Heráclito (“χρὴ γὰρ εὖ μάλα πολλῶν ἵστορας φιλοσόφους ἄνδρας εἶναι”: “os homens que 
amam a sabedoria devem ser inquisitivos em relação a muitas coisas”) no séc. VI. A despeito da antiguidade dessa 
primeira ocorrência, o uso do radical “φιλοσοφ-” é raro antes do séc. IV. Nesses primeiros usos, o termo designava 
de modo geral certa inclinação ao conhecimento e à sabedoria, não se distanciando, pois, do significado de seus 
elementos constituintes: “φιλέω” (“amar”) e “σοφία” (“sabedoria”). O sentido mais familiar de uma prática 
pedagógica determinada vai aparecer somente no início do séc. IV, simultaneamente na obra de Isócrates, Platão e 
Alcidamante, justamente os primeiros a utilizar a palavra “φιλοσοφία”. 
184 Plat. Prot. 326c3-6: “E fazem isso [i.e. educar-se] sobretudo os que podem mais – e os que podem mais são os 
mais ricos –, e seus filhos  começam a frequentar os professores antes dos outros e os deixam de fazê-lo mais tarde.” 
(“καὶ ταῦτα ποιοῦσιν οἱ μάλιστα δυνάμενοι <μάλιστα> – μάλιστα δὲ δύνανται οἱ πλουσιώτατοι – καὶ οἱ τούτων ὑεῖς, 
πρῳαίτατα εἰς διδασκάλων τῆς ἡλικίας ἀρξάμενοι φοιτᾶν, ὀψιαίτατα ἀπαλλάττονται.”). 
185 O Protágoras, secundado por duas passagens da comédia aristofânica Cavaleiros (987-96: “ὁ κιθαριστής”; 1237-
38: “ὁ παιδοτρίβης”), fornece o relato mais completo das práticas educacionais dos atenienses naquele período. 
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filhos às casas dos professores, pediam-lhes que se atentassem antes à boa conduta dos meninos 

que ao conhecimento das letras ou o manejo da cítara.”186  

O ensino das primeiras letras pelo gramatista não era um fim em si mesmo, mas um meio 

para memorizar as composições dos bons poetas,187 pois elas “estão cheias de bons conselhos, 

apólogos, elogios e encômios aos grandes homens do passado”, de modo que “o aluno, tomado 

de inveja, os imita e deseja tornar-se como eles.”188 Do mesmo modo, não era tão importante 

para o citarista que seus alunos fossem instrumentistas habilidosos, se conseguisse tornar suas 

almas tão harmoniosas quanto as melodias que ouviam.189 Cumpridas as duas primeiras etapas, 

focadas na alma, os meninos são enviados ao pedotriba, que os instruía na ginástica. Aqui 

também se assinala a preocupação com a boa conduta dos alunos, uma vez que Protágoras 

identifica claramente como objetivo dos exercícios físicos tornar os corpos mais aptos ao serviço 

da alma.190 

O quadro da educação em Atenas traçado pelo diálogo enfatiza as expectativas dos 

atenienses quanto aos efeitos que o ensino deveria ter na conduta dos meninos. A passagem, 

pois, tem como horizonte a formação dos futuros cidadãos e pressupõe a função política da 

paideia. Embora o percurso educacional descrito acima não fosse obrigatório e dependesse em 

grande medida das condições financeiras da família, ele se inscrevia entre os costumes de Atenas 

 
186 Plat. Prot. 325d7-e1: “εἰς διδασκάλων πέμποντες πολὺ μᾶλλον ἐντέλλονται ἐπιμελεῖσθαι εὐκοσμίας τῶν παίδων 
ἢ γραμμάτων τε καὶ κιθαρίσεως”. 
187 Plat. Prot. 325e2-a3: “Depois de terem aprendido as letras e serem capazes de compreender as palavras escritas, 
como haviam aprendido a língua falada, faziam-nos ler, em cima do púlpito, as obras dos bons poetas e obrigavam-
nos a decorá-las.” (“ἐπειδὰν αὖ γράμματα μάθωσιν καὶ μέλλωσιν συνήσειν τὰ γεγραμμένα ὥσπερ τότε τὴν φωνήν, 
παρατιθέασιν αὐτοῖς ἐπὶ τῶν βάθρων ἀναγιγνώσκειν ποιητῶν ἀγαθῶν ποιήματα καὶ ἐκμανθάνειν ἀναγκάζουσιν.”) 
188 Plat. Prot. 326a1-4: “...ἐν οἷς πολλαὶ μὲν νουθετήσεις ἔνεισιν πολλαὶ δὲ διέξοδοι καὶ ἔπαινοι καὶ ἐγκώμια 
παλαιῶν ἀνδρῶν ἀγαθῶν, ἵνα ὁ παῖς ζηλῶν μιμῆται καὶ ὀρέγηται τοιοῦτος γενέσθαι.” 
189 Plat. Prot. 326a4-b4: “Os citaristas, por sua vez, ocupam-se do mesmo modo com a sabedoria dos jovens e 
cuidam para que eles não cometam nenhum malfeito; além disso, quando começarem a aprender a tocar a cítara, 
aprendem a cantar as composições de outros bons poetas tocando a cítara, e forçavam os ritmos e as harmonias a 
governar as almas dos meninos, para que sejam mais cordatos e, tornando-se ordeiros e harmoniosos, tornem-se 
habilidosos no falar e no fazer.” (“οἵ τ' αὖ κιθαρισταί, ἕτερα τοιαῦτα, σωφροσύνης τε ἐπιμελοῦνται καὶ ὅπως ἂν οἱ 
νέοι μηδὲν κακουργῶσιν· πρὸς δὲ τούτοις, ἐπειδὰν κιθαρίζειν μάθωσιν, ἄλλων αὖ ποιητῶν ἀγαθῶν ποιήματα 
διδάσκουσι μελοποιῶν, εἰς τὰ κιθαρίσματα ἐντείνοντες, καὶ τοὺς ῥυθμούς τε καὶ τὰς ἁρμονίας ἀναγκάζουσιν 
οἰκειοῦσθαι ταῖς ψυχαῖς τῶν παίδων, ἵνα ἡμερώτεροί τε ὦσιν, καὶ εὐρυθμότεροι καὶ εὐαρμοστότεροι γιγνόμενοι 
χρήσιμοι ὦσιν εἰς τὸ λέγειν τε καὶ πράττειν·”). 
190 Plat. Prot. 326b6-c3: “Ainda os enviam ao pedotriba, para que, tendo corpos saudáveis, possam servir uma mente 
sã e para que não sejam forçados a se acovardar, na guerra e demais atividades, por causa da má condição de seus 
corpos.” (“ἔτι τοίνυν πρὸς τούτοις εἰς παιδοτρίβου πέμπουσιν, ἵνα τὰ σώματα βελτίω ἔχοντες ὑπηρετῶσι τῇ διανοίᾳ 
χρηστῇ οὔσῃ, καὶ μὴ ἀναγκάζωνται ἀποδειλιᾶν διὰ τὴν πονηρίαν τῶν σωμάτων καὶ ἐν τοῖς πολέμοις καὶ ἐν ταῖς 
ἄλλαις πράξεσιν.”). A noção do corpo como servo da alma não é estranha a Platão, que trata dela em outras obras, 
no Górgias, por exemplo, ao fazer das disciplinas cuidando do corpo (medicina e ginástica) complementos da arte 
política e da justiça, dedicadas ao cuidado da alma. 
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por ser pensado como preâmbulo e preparação para o serviço militar, primeira obrigação do 

ateniense após atingir a maioridade.  

A promessa feita por Protágoras de ensinar aos jovens uma “arte política” (319a4: 

“πολιτικὴ τέχνη”) é o coroamento do percurso acima descrito por estabelecer uma instância 

suplementar àquelas aprovadas pelos atenienses ao educar os jovens. Em diferentes passagens do 

diálogo, Platão assinala o caráter político do ensino dos sofistas: Protágoras afirma ensinar os 

alunos a “bem deliberar tanto sobre as questões particulares, sabendo a melhor maneira de 

administrar sua propriedade, quanto sobre as públicas, tornando-se o mais hábil possível no fazer 

e no falar”.191 Eis a razão de Protágoras  rejeitar de modo veemente o aprendizado do cálculo, da 

astronomia, da geometria e da música: essas ciências não contribuíam para o tratamento das 

questões da polis.192  

Segundo o quadro traçado pelos diálogos platônicos, as promessas de êxito na vida 

pública atraíam os jovens das mais proeminentes famílias de Atenas, que pagavam altas somas 

pelas lições de homens como Pródico e Hípias.193 Outra vez, o Protágoras pode ser citado como 

exemplo: ao entrar na casa de Cálias, Sócrates encontra o sofista epônimo seguido por um grande 

grupo de jovens, entre os quais se encontravam os filhos dos homens ilustres da polis.194 A cena 

impressiona pela admiração que Protágoras, caracterizado como um novo Orfeu com seu poder 

de encantamento pela voz, inspira nos auditores, que formam um cortejo simulando a procissão 

 
191 Plat. Protág. 318e5-a2: “τὸ δὲ μάθημά ἐστιν εὐβουλία περὶ τῶν οἰκείων, ὅπως ἂν ἄριστα τὴν αὑτοῦ οἰκίαν 
διοικοῖ, καὶ περὶ τῶν τῆς πόλεως, ὅπως τὰ τῆς πόλεως δυνατώτατος ἂν εἴη καὶ πράττειν καὶ λέγειν.” 
192 Plat. Prot. 318d9e5: “Os outros sofistas prejudicam os jovens: enquanto esses fogem das artes, os sofistas os 
lançam contra sua vontade nessas mesmas artes, ensinando cálculo, astronomia, geometria e música – e, ao falar 
isso, Protágoras olha para Hípias – mas, vindo a mim, ele não aprenderá outra coisa senão aquilo por que me 
procurou.” (“οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι λωβῶνται τοὺς νέους· τὰς γὰρ τέχνας αὐτοὺς πεφευγότας ἄκοντας πάλιν αὖ ἄγοντες 
ἐμβάλλουσιν εἰς τέχνας, λογισμούς τε καὶ ἀστρονομίαν καὶ γεωμετρίαν καὶ μουσικὴν διδάσκοντες – καὶ ἅμα εἰς τὸν 
Ἱππίαν ἀπέβλεψεν – παρὰ δ’ ἐμὲ ἀφικόμενος μαθήσεται οὐ περὶ ἄλλου του ἢ περὶ οὗ ἥκει.”). 
193 Entre muitos exemplos, podemos citar o próprio Hípias, que Platão retrata a se gabar por, “em pouco tempo, ter 
recebido mais de cento e cinquenta minas, mais de vinte só em uma pequena vila chamada Ínico.” (Híp. Maior 
282e1-3: “πολὺ νεώτερος ὢν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πάνυ πλέον ἢ πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν μνᾶς ἠργασάμην, καὶ ἐξ ἑνός γε 
χωρίου πάνυ σμικροῦ, Ἰνυκοῦ, πλέον ἢ εἴκοσι μνᾶς.”). 
194 Plat. Protág. 314e3-315a5: “Ao entrarmos, encontramos Protágoras a dar voltas no vestíbulo, e acompanhava-o, 
de um lado, Cálias, filho de Hipônico e seu meio irmão por parte de mãe, Paralo, filho de Péricles, e Cármides, filho 
de Glauco; do outro lado, seguia o outro filho de Péricles, Xantipo, e Filípides, filho de Filomelo, Antimero, filho de 
Mendes, o mais reputado entre os alunos de Protágoras, que aprendia com ele a arte, com o objetivo de tornar-se ele 
próprio um sofista.” (“ἐπειδὴ δὲ εἰσήλθομεν, κατελάβομεν Πρωταγόραν ἐν τῷ προστῴῳ περιπατοῦντα, ἑξῆς δ' αὐτῷ 
συμπεριεπάτουν ἐκ μὲν τοῦ ἐπὶ θάτερα Καλλίας ὁ Ἱππονίκου καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ ὁμομήτριος, Πάραλος ὁ 
Περικλέους, καὶ Χαρμίδης ὁ Γλαύκωνος, ἐκ δὲ τοῦ ἐπὶ θάτερα ὁ ἕτερος τῶν Περικλέους Ξάνθιππος, καὶ Φιλιππίδης 
ὁ Φιλομήλου καὶ Ἀντίμοιρος ὁ Μενδαῖος, ὅσπερ εὐδοκιμεῖ μάλιστα τῶν Πρωταγόρου μαθητῶν καὶ ἐπὶ τέχνῃ 
μανθάνει, ὡς σοφιστὴς ἐσόμενος.”). 
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que dava início aos festivais dramáticos em Atenas.195 A caracterização de Protágoras segue uma 

receita platônica já aplicada em outras obras do filósofo, como o Górgias e o Eutidemo, em que 

professores estrangeiros arrastavam grandes multidões a suas apresentações em Atenas, 

indicando um grande entusiasmo por essas novas formas de ensino. Ao mesmo tempo, o furor 

provocado por esses profissionais devia ser visto com suspeita por parte dos cidadãos, “pois um 

estrangeiro que vai às grandes poleis e lá persuade os melhores entre os jovens a abandonar o 

convívio com as demais pessoas – tanto os familiares quanto os estranhos, tanto os velhos quanto 

os jovens – e a passar o tempo com ele na esperança de se tornar melhor em razão da 

convivência com ele, alguém que faz isso deve ser deveras cauteloso...”196 

Representativa das reservas dos atenienses quanto a práticas educacionais extravagantes 

sendo correntemente introduzidos na polis é a comédia aristofânica As Nuvens, apresentada pela 

primeira vez nas Dionísias de 423.197 Nela o protagonista Estrepsíades envia seu filho a um 

desses novos professores – representado na peça pela figura de Sócrates – para que aprenda 

como se livrar das dívidas ludibriando os credores.  

O debate pedagógico coetâneo está consubstanciado no “ἀγών”, no qual tem lugar a 

disputa do Melhor com o Pior Argumento, representantes, respectivamente, “de como se 

educavam os antepassados e da nova educação”.198 O “Ἥττων Λόγος”, vencedor do embate, 

coloca-se como representante das novas práticas pedagógicas, em contraposição ao “Κρείσσων”, 

 
195 Plat. Protág. 315a5-b9: “Dos que seguiam a escutar suas palavras, a maioria, ao que parece, era composta por 
estrangeiros, que Protágoras trazia de cada uma das cidades pelas quais passava, enfeitiçando-os com sua voz como 
Orfeu, e eles seguiam-no enfeitiçados por sua voz. Mas também havia no coro alguns locais. Fui tomado de um 
enorme prazer com a visão desse coro, de como eles cuidavam para nunca ultrapassar Protágoras e assim fazer-lhe 
obstáculo, mas quando ele e os que o ladeavam mudavam de direção, os que o seguiam dispersavam-se 
ordenadamente de um lado e do outro, e fazendo a volta sempre se mantinham atrás dele.” (“τούτων δὲ οἳ ὄπισθεν 
ἠκολούθουν ἐπακούοντες τῶν λεγομένων τὸ μὲν πολὺ ξένοι ἐφαίνοντο – οὓς ἄγει ἐξ ἑκάστων τῶν πόλεων ὁ 
Πρωταγόρας, δι’ ὧν διεξέρχεται, κηλῶν τῇ φωνῇ ὥσπερ Ὀρφεύς, οἱ δὲ κατὰ τὴν φωνὴν ἕπονται κεκηλημένοι – 
ἦσαν δέ τινες καὶ τῶν ἐπιχωρίων ἐν τῷ χορῷ. τοῦτον τὸν χορὸν μάλιστα ἔγωγε ἰδὼν ἥσθην, ὡς καλῶς ηὐλαβοῦντο 
μηδέποτε ἐμποδὼν ἐν τῷ πρόσθεν εἶναι Πρωταγόρου, ἀλλ’ἐπειδὴ αὐτὸς ἀναστρέφοι καὶ οἱ μετ' ἐκείνου, εὖ πως καὶ 
ἐν κόσμῳ περιεσχίζοντο οὗτοι οἱ ἐπήκοοι ἔνθεν καὶ ἔνθεν, καὶ ἐν κύκλῳ περιιόντες ἀεὶ εἰς τὸ ὄπισθεν καθίσταντο 
κάλλιστα.”). 
196 Plat. Prot. 316c5-d2: “ξένον γὰρ ἄνδρα καὶ ἰόντα εἰς πόλεις μεγάλας, καὶ ἐν ταύταις πείθοντα τῶν νέων τοὺς 
βελτίστους ἀπολείποντας τὰς τῶν ἄλλων συνουσίας, καὶ οἰκείων καὶ ὀθνείων, καὶ πρεσβυτέρων καὶ νεωτέρων, 
ἑαυτῷ συνεῖναι ὡς βελτίους ἐσομένους διὰ τὴν ἑαυτοῦ συνουσίαν, χρὴ εὐλαβεῖσθαι τὸν ταῦτα πράττοντα”. 
197 A parábase (vv. 524-25) indica que o texto supérstite consiste em uma revisão da comédia, apenas parcialmente 
completa e nunca apresentada, segundo Dover em seu comentário à peça (para maiores detalhes, vd. Dover 1968, 
pp. lxxx-xcviii). A despeito do interesse quanto à data d’As Nuvens, porém, respostas alternativas a essa questão não 
implicariam em mudanças em nosso argumento, uma vez que o objetivo aqui é vislumbrar as possíveis atitudes 
quanto aos novos métodos de ensino por volta da Guerra do Peloponeso.  
198 Aristóf. Nuv. 935-36: “σύ τε τοὺς προτέρους ἅττ’ἐδίδασκες,/σύ τε τὴν καινὴν παίδευσιν”. Utilizamos aqui o texto 
editado por Dover (1968). 
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“que educou os homens que lutaram em Maratona”.199 Importa notar aqui que os adjetivos 

“κρείσσων” e “ἥττων” primeiramente sugeriam a qualidade desses argumentos do ponto de vista 

argumentativo, designando um caso forte e um fraco.200 Esse primeiro sentido refletiria uma 

prática considerada usual no treinamento oratório, a saber, a de tentar argumentar em favor do 

caso mais fraco como modo de fortalecer a capacidade de persuasão dos alunos. 201 Ao mesmo 

tempo, a ocorrência do adjetivo “ἄδικα” revela o sentido moral que “ἥττων” passa a ter na peça, 

o que fica mais claro em outras passagens, quando o “Ἥττων Λόγος” é também chamado de 

“Injusto” (vv. 116 & 885: “ἄδικος”) e “O Mais Injusto” (v. 657: “ὁ ἀδικώτατος”). O resultado é 

a identificação dessa prática pedagógica como inerentemente injusta e, portanto, danosa para a 

cidade.  

O perigo desse tipo de ensinamento residiria na ênfase dada ao aspecto técnico da fala 

pública: os atenienses sabiam que a sistematização dos discursos políticos em uma nova arte 

subordinaria o sucesso nessa atividade à competência do orador. Assim, a persuasão – objetivo 

da retórica202 – dar-se-ia muito mais em virtude da habilidade de quem fala do que da verdade de 

suas palavras. Por isso Tucídides diz de Antifonte que, embora “superasse os demais atenienses 

tanto no pensamento quanto em pronunciar aquilo que pensava, nunca se pôs em meio ao povo 

em uma assembleia nem voluntariamente se envolveu em nenhum outro litígio, mas, porque a 

fama de homem habilidoso o tornava suspeito à turba”, preferiu “prestar auxílio, nas disputas no 

tribunal ou na assembleia, a quem quer que buscasse seu conselho”.203  Daí a recomendação, 

 
199 Aristóf. Nuv. 986: “ἄνδρας Μαραθωνομάχας ἡμὴ παίδευσις ἔθρεψεν.”  
200 “κρείσσων” e “ἥττων”, embora utilizados como comparativos de “ἀγαθός” (“bom”) e “κακός” (“mau”) no grego 
ático, provêm de “κρατύς” (“poderoso”, “forte”) e “ἦκα” respectivamente, indicando antes força e debilidade do que 
uma qualidade moral. Aristófanes, por conseguinte, ao empregar esses adjetivos para qualificar os dois argumentos, 
vale-se da ambiguidade inerente aos vocábulos para indicar o caráter nocivo de um exercício associado ao ensino 
dos discursos, condenando esse tipo de prática pedagógica como nociva à boa conduta do aluno. 
201 Plat. Apol. 19b4-c1: “Sócrates age mal e faz mais do que deveria ao investigar as coisas sob a terra e as celestes, e 
ao tornar superior o discurso inferior, e ao ensinar a outros essas mesmas coisas.” (tradução de André malta 
Campos; original: “Σωκράτης ἀδικεῖ καὶ περιεργάζεται ζητῶν τά τε ὑπὸ γῆς καὶ οὐράνια καὶ τὸν ἥττω λόγον 
κρείττω ποιῶν καὶ ἄλλους ταὐτὰ ταῦτα διδάσκων.”). A Retórica aristotélica (1402a17-24) associa essa prática à 
“τέχνη” de Córax, lendário fundador da retórica, mencionando o argumento da briga do homem forte com o homem 
fraco: tratava-se de um exercício em que se deveria provar que o agressor foi o homem fraco, quando o mais 
razoável (“εἰκός”) seria pensar que quem começou a contenda foi o homem forte. Talvez essa prática também esteja 
na base do Encômio a Helena e da Defesa a Palamedes, em que Górgias argumenta em favor de duas figuras míticas 
geralmente execradas pelos gregos. 
202 Seguindo a famosa definição da retórica como “πειθοὺς δημιουργός” – “artífice da persuasão” -, dada por Platão 
no Górgias. 
203 Tuc. VIII, 68: “Ἀντιφῶν ἦν ἀνὴρ Ἀθηναίων τῶν καθ’ ἑαυτὸν ἀρετῇ τε οὐδενὸς ὕστερος καὶ κράτιστος 
ἐνθυμηθῆναι γενόμενος καὶ ἃ γνοίη εἰπεῖν, καὶ ἐς μὲν δῆμον οὐ παριὼν οὐδ’ ἐς ἄλλον ἀγῶνα ἑκούσιος οὐδένα, ἀλλ’ 
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frequente nos manuais retóricos desde Aristóteles, de que o orador experimentado aparente falar 

como um amador.204  

O paradoxo inerente à retórica, portanto, consiste no fato de que alguém aparentando ser 

um orador habilidoso seria menos capaz de persuadir sua audiência. A Apologia platônica é 

exemplar nesse sentido: Sócrates diz, no início do discurso, que os juízes haviam sido alertados 

para tomarem cuidado e não serem enganados por ele (17a5-6: “χρὴ ὑμᾶς εὐλαβεῖσθαι μὴ 

ὑπ’ἐμοῦ ἐξαπατηθῆτε”), pois, segundo seus rivais, ele seria “um homem hábil com as palavras” 

(17b1: “ὡς δεινοῦ ὄντος λέγειν”). Haveria um dilema fundamental, portanto, na defesa de 

Sócrates, uma vez que a pecha de ser um falante capaz tornaria seu discurso alvo da 

desconfiança dos ouvintes.  

A estratégia adotada por Platão para resolver esse problema é dissociar a figura de 

Sócrates do ambiente dos tribunais e dos espaços públicos em geral, contra-atacando a imagem 

de um orador habilidoso veiculada pelos adversários com a inexperiência do personagem nos 

procedimentos judiciais. No início do discurso, com efeito, Sócrates diz que aquela era a 

primeira vez que ia ao tribunal, “ainda que contasse setenta anos” (17d2-3: “νῦν ἐγὼ πρῶτον ἐπὶ 

δικαστήριον ἀναβέβηκα, ἔτη γεγονὼς ἑβδομήκοντα”). Dizendo-se um estrangeiro naquele lugar, 

Sócrates demanda a indulgência dos juízes para com seu modo inusual de falar, pois “ele usa, 

para se defender, a mesma linguagem que costuma empregar na Ágora” (17c7-9: “μου 

ἀπολογουμένου δι’ ὧνπερ εἴωθα λέγειν καὶ ἐν ἀγορᾷ”). Essa maneira de se dirigir aos ouvintes, 

“falando ao acaso as palavras que lhe vierem à mente” (17c1: “εἰκῇ λεγόμενα τοῖς ἐπιτυχοῦσιν 

ὀνόμασιν”), torna-se signo de um discurso aparentemente desprovido de artifício, que contrasta 

com “a linguagem esplêndida dos oradores, embelezada por nomes e frases” 

(“κεκαλλιεπημένους γε λόγους, ὥσπερ οἱ τούτων, ῥήμασί τε καὶ ὀνόμασιν οὐδὲ 

κεκοσμημένους”). O aparente desleixo com a fala, no entanto, é resultado de cuidadosa 

construção, revelando um artifício que tinha por objetivo anular, mediante o discurso, a 

desconfiança que uma figura controversa como Sócrates provocava entre os atenienses.  

 

ὑπόπτως τῷ πλήθει διὰ δόξαν δεινότητος διακείμενος, τοὺς μέντοι ἀγωνιζομένους καὶ ἐν δικαστηρίῳ καὶ ἐν δήμῳ 
πλεῖστα εἷς ἀνήρ, ὅστις ξυμβουλεύσαιτό τι, δυνάμενος ὠφελεῖν.” 
204 Arist. Ret. 1404b18-21 “É necessário que o orador passe desapercebido e não pareça falar de modo artificial, mas 
com naturalidade, pois isto é persuasivo; aquilo, não. As pessoas, com efeito, suspeitam de quem age como que 
tramando algo, como suspeitam do vinho batizado.” (“δεῖ λανθάνειν ποιοῦντας, καὶ μὴ δοκεῖν λέγειν πεπλασμένως 
ἀλλὰ πεφυκότως (τοῦτο γὰρ πιθανόν, ἐκεῖνο δὲ τοὐναντίον· ὡς γὰρ πρὸς ἐπιβουλεύοντα διαβάλλονται, καθάπερ 
πρὸς τοὺς οἴνους τοὺς μεμιγμένους).”). 
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A simulada inexperiência nas questões dos tribunais, com efeito, é um “τόπος”, 

constantemente empregado nos discursos judiciários. Representativo disso é o discurso Contra 

Eratóstenes (XII), discurso em que Lísias procede à acusação de um dos oligarcas que 

governaram Atenas, após a Guerra do Peloponeso, e que fora responsável pela condenação à 

morte de seu irmão, Polemarco. No proêmio, Lísias diz: “Quanto a mim, juízes, embora eu nunca 

tenha tomado parte nos assuntos públicos, nem por mim mesmo, nem em favor de outrem, agora, 

por causa do que aconteceu, sou compelido a acusar esse homem”.205 Por muito tempo, essa 

declaração foi considerado prova do afastamento de Lísias dos espaços públicos, tendo sido 

aquele processo a primeira vez que ele se pronunciou no tribunal. Em artigo de 1982, Donald 

Lateiner mostra o caráter tópico dessa declaração de Lísias, que amiúde se faz presente em 

outros discursos judiciários. O motivo para o uso desse recurso, propõe o comentador, é livrar o 

orador da desconfiança a que estava sujeito um falante experiente. 

A Antídose, definida pelo autor como “imagem do meu pensamento e de tudo mais que 

eu vivi” (Antíd. 7: “εἰκὼν τῆς ἐμῆς διανοίας καὶ τῶν ἄλλων ἐμῶν βεβιωμένων”), consiste em 

uma tentativa de recurso ao gênero judicial para dissipar a desconfiança do público quanto às 

práticas do autor. Mas esse objetivo perpassa toda a obra de Isócrates, e se consubstancia em 

uma série de tópicos. São justamente alguns desses topoi que veremos na seção a seguir. 

 

2. A escrita na obra de Isócrates 

 

Isócrates, em repetidas passagens de sua obra, faz referência à escrita como veículo da 

divulgação de seu pensamento. Inicialmente, a escolha desse recurso é apresentada pelo autor de 

modo negativo, como consequência de sua incapacidade de participar do debate público do modo 

mais usual, o que, referindo-se à Atenas democrática, significava pronunciar discursos nos 

espaços de decisão política. Isócrates diz que, em razão de ter nascido com uma voz fraca e por 

conta de sua timidez, não lhe teria sido possível participar das reuniões públicas nas assembleias 

e tribunais onde os cidadãos decidiam as questões importantes da polis. A isso somar-se-ia a 

 
205 Lís. Cont. Eratós. 3: “ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὔτ’ ἐμαυτοῦ πώποτε οὔτε ἀλλότρια πράγματα πράξας 
νῦν ἠνάγκασμαι ὑπὸ τῶν γεγενημένων τούτου κατηγορεῖν”. 
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idade avançada, que também lhe teria impedido de exercer o ofício de conselheiro em questões 

públicas em cortes de monarcas que lhe haviam requisitado o auxílio.206 

Ter uma voz potente parece ter sido importante para os contemporâneos de Isócrates 

terem êxito na atividade pública. Sabemos que a Pnyx, colina próxima da ágora ateniense onde 

se reuniam as assembleias, podia comportar um máximo de seis mil cidadãos e também que a 

composição usual dos tribunais ultrapassava o número de quinhentos membros.207 Para se fazer 

ouvir em meio à tamanha multidão, portanto, que poderia facilmente chegar a milhares de 

pessoas,208 um orador deveria possuir uma voz forte o suficiente para ser ouvida por todos. 

Ademais, o público ateniense estava longe de constituir uma audiência dócil, e frequentemente 

interrompia o discurso do orador com seus gritos e vaias,209 o que reforçava a exigência de que 

os oradores possuíssem uma voz potente, além de um temperamento suficientemente resoluto 

para enfrentar a multidão barulhenta.  

Surgem daí os diversos relatos anedóticos sobre o treinamento oratório do jovem 

Demóstenes. As antigas biografias do orador, com efeito, registram a elaboração de uma série de 

 
206 vd. Carta a Dion. 1-3. 
207 “[A maior parte] dos tribunais é composta de 501 membros [...] Quando for necessário levar as ações públicas a 
um júri de 1000 membros, reunir-se-ão dois tribunais na Helieia; quando a um júri de 1500, reunir-se-ão três 
tribunais”. (“Τὰ δὲ πολλ]ὰ τῶν [δικ]αστηρίων ἐστὶ φ[αʹ .............]σο..[..]ασιν· ὅταν δὲ δέ[ῃ τὰς ....... γραφ]ὰς ε[ἰς ᾶ 
εἰ]σαγαγεῖν, συν[έρχεται βʹ δικαστή]ρια εἰ[ς] τὴν ἡλιαίαν τα.[..............]κν̣α̣.̣. εἰς φʹ καὶ ᾶ τρία [δι̣καστήρια.”). O 
texto provém da Constituição dos atenienses, cuja autoria é motivo de controvérsia: se, por um lado, há 
concordância quanto ao caráter peripatético do tratado, parte dos comentadores defende que a obra tenha sido 
composta não pelo filósofo, mas por seus alunos (para uma discussão detalhada da questão, concluindo pela autoria 
de Aristóteles, vd. Rhodes 1985, pp. 58-63). Qualquer que seja a resposta à questão, porém, é consenso que o texto 
data da segunda metade do IV século, refletindo a organização política de Atenas naquele período. 
208 Chega-se a esse número a partir de alguns procedimentos legais, que exigiam um mínimo de seis mil votos para 
sua aprovação, como o ostracismo (Plut. Arist. VII.5.1-6.6), embora se conjecture que essa não fosse a participação 
usual nas assembleias, sobretudo nos anos da Guerra do Peloponeso, quando as campanhas externas mantinham 
afastados um grande número de cidadãos. Não obstante a multidão presente às assembleias nos dias de maior 
lotação, porém, esse número representava apenas uma fração dos “trinta mil homens” que Sócrates diz ter assistido à 
primeira vitória de Alcibíades nas Dionísias (Plat. Banq. 175e6). Embora se trate de um óbvio exagero de Platão, o 
número serve para mostrar a grande diferença entre as pessoas que participavam da assembleia e aquelas assistiam 
aos festivais dramáticos no Teatro de Dioniso, que, segundo as estimativas dos arqueólogos, podia abrigar um 
público de até vinte mil pessoas. 
209 Os discursos que chegaram a nós contêm referências ao tumulto (“θόρυβος”) provocado pela audiência enquanto 
os oradores falavam (e. g. Demóst. Olint. III, 3; Exórd. LVI, 3), o que muitos comentadores tomaram como indício 
do comportamento usual do público ateniense que participava das votações na assembleia e nos tribunais. Victor 
Bers, por exemplo, sugere que o θόρυβος poderia utilizar a habilidade de provocar o tumulto na audiência em 
vantagem própria, se se dirigisse a ira do público contra o adversário (1985, pp. 1-15). É importante, porém, notar o 
caráter tópico desses elementos, uma vez que ele se faz presente em textos que simulavam os discursos dos 
oradores, mas que nunca foram apresentados em um espaço público, como a Apologia platônica e as Tetralogias de 
Antifonte. É mesmo possível que as repetidas referências à irascibilidade das audiências em Atenas (que não se 
restringiam às assembleias e tribunais – vd. a descrição platônica do público dos festivais dramáticos em Leis 700e6-
a3) sejam um desdobramento da caracterização dos atenienses como inquietos e pertinazes (Tuc. I, 70, 2). 
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exercícios rigorosos e extravagantes desenvolvidos por ele para superar a natureza frágil e 

fortalecer a voz débil,210 como correr recitando versos ou pronunciar um discurso sem pausa para 

respirar (Plut. Demóst. XI). Ainda que tardios, esses relatos não só testemunham a necessidade 

de os oradores possuírem uma voz suficientemente potente para se fazer ouvir em meio à 

multidão, mas também indicam o caráter tópico que a voz fraca assumiu nas biografias de 

Demóstenes, sendo aí uma das marcas de uma “φύσις” deficitária que pode ser superada pelo 

auxílio da “μελέτη” (“exercício”). É possível que a presença desse “τόπος” nas Vidas de 

Demóstenes tenha origem na autodeclarada incapacidade de Isócrates de falar em meio à 

multidão, tendo em vista que as biografias antigas usualmente atribuíam as características de um 

predecessor a outros cultores do mesmo gênero.211 

Não obstante as incertezas acerca do treinamento de Demóstenes, havia à época uma 

preocupação quanto à capacidade vocal do orador, como prova a incorporação pelos manuais 

retóricos de técnicas de recitação utilizadas pelos atores nas comédias e tragédias. Aristóteles, 

com efeito, diz ter sido o primeiro a tratar de modo sistemático da “ὑπόκρισις”, termo cognato de 

“ὑποκριτής” (“ator”), que, no texto aristotélico, assume o significado de “pronunciação de um 

discurso”.212 A “ὑπόκρισις”, afirma o filósofo, “é uma questão de voz”,213 e é ela que tem “a 

maior eficácia” no discurso,214 um julgamento partilhado pelos manuais latinos de retórica, que a 

incluirão entre as cinco partes da disciplina sob o nome de pronuntiatio ou actio.215 

 
210 Plut. Demóst. VI, 3: “Ele tinha, como parece, uma voz fraca, uma fala pouco clara e faltava-lhe o fôlego.” (“ἦν δέ 
τις ὡς ἔοικε καὶ φωνῆς ἀσθένεια καὶ γλώττης ἀσάφεια καὶ πνεύματος κολοβότης”). 
211 Fairweather 1974, p. 259: “Another feature to note in ancient biography is the way that similar circumstances 
attend the life of different exponents of the same genre”. 
212 O Greek-English Lexicon de Lidell e Scott registra, sob o verbete “ὑπόκρισις”, a acepção “an orator’s delivery”, 
apresentando como exemplo desse significado a passagem correspondente da Retórica aristotélica. Tanto 
“ὑποκριτής” quanto “ὑπόκρισις” são termos derivados de “ὑποκρίνομαι”, cujo significado primeiro é “responder”, 
meio provável das primeiras interações dos atores com o coro, que posteriormente passou a também designar a 
recitação dos rapsodos e atores (cf. Arist. Poét. 1449a8-18). Para maiores detalhes sobre o uso de “ὑποκρίνομαι” e 
sua relação com os rapsodos, vd. Nagy 2003, pp. 21-38. 
213 Arist. Ret. 1403b26-27: “ἔστιν δὲ αὕτη μὲν ἐν τῇ φωνῇ”. Note-se que posteriormente essa parte da retórica vai 
incorporar, além do treinamento vocal, o uso da gesticulação: “A pronunciação é chamada por muitos de ação, mas a 
primeira designação parece advir da voz, enquanto a segunda da gesticulação.” (Quint. Inst. Orat. XI, 3, 1: 
“Pronuntiatio a plerisque actio dicitur, sed prius nomen a uoce, sequens a gestu uidetur accipere.”). 
214 Arist. Ret. 1403b “ὃ δύναμιν μὲν ἔχει μεγίστην, οὔπω δ’ ἐπικεχείρηται, τὰ περὶ τὴν ὑπόκρισιν.”  
215 Ret. Herênio III, 19: “Muitos disseram que a pronunciação é o que há de mais útil ao orador e de mais eficácia 
para persuadir.” (“Pronuntiationem multi maxime utilem oratori dixerunt esse et ad persuadendum plurimum 
ualere.” Trad. de Ana Paula Celestino Faria e Adriana Seabra in Cícero 2005). 
Essa dimensão já estava presente nos poemas homéricos. O Canto III da Ilíada, com efeito, narra a embaixada 
aqueia a Troia antes do início dos combates (vv. 205-24), quando Menelau e Odisseu tentam persuadir os teucros a 
devolver Helena e assim evitar a guerra. O primeiro a falar é o rei de Esparta, que, ainda que não se destaque pelos 
seus discursos, mostra-se um orador competente (Il. III, vv. 212-215: “...quando perante todos teceram palavras e 
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Nos termos do debate pedagógico da época, portanto, o desenvolvimento da “ὑπόκρισις” 

pelos autores de manuais retóricos representava uma tentativa de superar uma deficiência da 

“φύσις”. Desse ponto de vista, o conceito de natureza designa a aptidão inata das pessoas para a 

realização de determinada atividade. Na República, por exemplo, Platão estabelece como 

primeira condição para servir como guardião em Calípolis possuir uma natureza adequada ao 

exercício da função: “cada um de nós não nasceu igual ao outro, mas com naturezas diferentes, 

cada um para a execução de sua tarefa”; “o resultado é mais rico, mais belo e mais fácil, quando 

cada pessoa fizer só uma coisa, de acordo com sua natureza e na ocasião própria, deixando em 

paz as outras”; “mesmo os outros cidadãos devem ser encaminhados para a atividade para qual 

nasceram, e só para ela, a fim de que cada um, cuidando do que lhe diz respeito, não seja 

múltiplo, mas uno”.216 Segundo Platão, portanto, apenas aqueles que possuíssem “uma natureza 

que ama a sabedoria” (413e1: “ἡ φιλόσοφος φύσις”) poderiam se beneficiar da educação 

adequada aos filósofos, apontados na obra como os chefes da polis.  

Também na obra isocrática, a “φύσις” inicialmente se apresenta como pré-requisito para 

o êxito em todas as atividades humanas, não sendo possível a educação, por conseguinte, 

suplantar as deficiências de uma alma inapta. No parágrafo 187 da Antídose, Isócrates afirma que 

“primeiro de tudo, é necessário, aos que desejam se destacar seja nos discursos, seja nas ações, 

seja nas demais atividades, ter uma natureza adequada ao que escolheram realizar”. Logo em 

 

planos,/na verdade Menelau falava com eloquência, com poucas/palavras, mas muito claras, visto que não era 
prolixo/nem falava sem nexo, embora fosse mais novo.”; ἀλλ’ ὅτε δὴ μύθους καὶ μήδεα πᾶσιν ὕφαινον/ἤτοι μὲν 
Μενέλαος ἐπιτροχάδην ἀγόρευε,/παῦρα μὲν ἀλλὰ μάλα λιγέως, ἐπεὶ οὐ πολύμυθος”). Seu sucesso, porém, é 
ofuscado pela fala de Odisseu: “Mas quando se levantava Ulisses de mil ardis/ficava em pé com os olhos pregados 
no chão,/sem mover o ceptro para trás ou para frente,/mas segurava-o, hirto, como quem nada compreendia:/dirias 
que era um palerma, alguém sem inteligência./Mas quando do peito emitia sua voz poderosa,/suas palavras como 
flocos de neve em dia de inverno,/então outro mortal não havia que rivalizasse com Ulisses./E já não nos 
espantávamos com o aspecto de Ulisses.” (Il. III, vv. 216-224: “ἀλλ’ ὅτε δὴ πολύμητις ἀναΐξειεν 
Ὀδυσσεὺς/στάσκεν, ὑπαὶ δὲ ἴδεσκε κατὰ χθονὸς ὄμματα πήξας,/σκῆπτρον δ’ οὔτ’ ὀπίσω οὔτε προπρηνὲς ἐνώμα,/ 
ἀλλ’ ἀστεμφὲς ἔχεσκεν ἀΐδρεϊ φωτὶ ἐοικώς·/φαίης κε ζάκοτόν τέ τιν’ ἔμμεναι ἄφρονά τ’ αὔτως./ἀλλ' ὅτε δὴ ὄπα τε 
μεγάλην ἐκ στήθεος εἵη/καὶ ἔπεα νιφάδεσσιν ἐοικότα χειμερίῃσιν,/οὐκ ἂν ἔπειτ’ Ὀδυσῆΐ γ’ ἐρίσσειε βροτὸς 
ἄλλος·/οὐ τότε γ’ ὧδ’ Ὀδυσῆος ἀγασσάμεθ’ εἶδος ἰδόντες.” Trad. de Frederico Lourenço). Parte do êxito de Odisseu 
consiste em simular pela postura de seu corpo uma hesitação inicial – nos  termos de Quintiliano, trata-se do uso do 
gestus, exatamente como faria um ator experiente –, criando uma tensão no público, que logo em seguida se dissipa 
e se transforma em admiração, quando Odisseu, contrariamente a sua atitude anterior, fala de modo claro e resoluto. 
216 Plat. Rep. 370a8-b2: “ἡμῶν φύεται ἕκαστος οὐ πάνυ ὅμοιος ἑκάστῳ, ἀλλὰ διαφέρων τὴν φύσιν, ἄλλος ἐπ’ ἄλλου 
ἔργου πράξει.”; Plat. Rep. 370c3-5: “Ἐκ δὴ τούτων πλείω τε ἕκαστα γίγνεται καὶ κάλλιον καὶ ῥᾷον, ὅταν εἷς ἓν κατὰ 
φύσιν καὶ ἐν καιρῷ, σχολὴν τῶν ἄλλων ἄγων, πράττῃ.” 423d2-6: “τοῦτο δ’ ἐβούλετο δηλοῦν ὅτι καὶ τοὺς ἄλλους 
πολίτας, πρὸς ὅ τις πέφυκεν, πρὸς τοῦτο ἕνα πρὸς ἓν ἕκαστον ἔργον δεῖ κομίζειν, ὅπως ἂν ἓν τὸ αὑτοῦ ἐπιτηδεύων 
ἕκαστος μὴ πολλοὶ ἀλλ' εἷς γίγνηται, καὶ οὕτω δὴ σύμπασα ἡ πόλις μία φύηται ἀλλὰ μὴ πολλαί.” Traduções de 
Maria Helena da Rocha Pereira. 
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seguida, o autor apresenta os outros dois elementos que concorrem para tornar alguém hábil em 

determinada área da vida humana, a saber, a educação (“παιδεία”) e o exercício (“γυμνάσιον”): 

“Em segundo lugar, é necessário ser educado e adquirir conhecimento sobre cada uma das 

coisas; em terceiro, dedicar-se e exercitar-se no uso e na prática delas. A partir disso é possível 

tornar-se competente e distinguir-se dos demais em todas essas atividades.”217  

Isócrates, portanto, divide a prática pedagógica em três aspectos. Como professor, sua 

atuação estaria restrita sobretudo a um desses domínios, a educação, uma vez que a propensão 

natural, sendo uma característica inata à pessoa, independeria da ação humana e não poderia ser 

implantada no aluno pelo professor. Quanto ao “γυμνάσιον”, o autor diz ser igualmente 

responsabilidade do professor e do aluno, motivo pelo qual ele não se detém em um longo 

tratamento do assunto (Ant. 189: “comum a ambos, o exercício visando à prática.”; “κοινὸν δ’ 

ἀμφοτέρων τὸ περὶ τὴν ἐμπειρίαν γυμνάσιον”). Centrando-se na oposição entre “φύσις” e 

“παίδευσις”, Isócrates inicialmente reconhece a superioridade do primeiro elemento sobre a 

educação.218  

Essa posição não era imotivada, mas tratava-se antes de tudo da defesa de Isócrates 

contra um dos ataques a que o ensino de discursos (Ant. 189: “ἡ τῶν λόγων παιδεία”) estava 

sujeito. Desconfiava-se, com efeito, da possibilidade de um homem se tornar hábil nos discursos 

e na vida pública em geral mediante a educação, uma vez que havia oradores competentes sem 

 
217 Ant. 187: “ἡγοῦμαι δ’ ὑμᾶς μᾶλλον ἂν ἔτι καταμαθεῖν τὴν δύναμιν αὐτῆς, εἰ διέλθοιμι τὰς ὑποσχέσεις ἃς 
ποιούμεθα πρὸς τοὺς πλησιάζειν ἡμῖν βουλομένους. λέγομεν γὰρ ὡς δεῖ τοὺς μέλλοντας διοίσειν ἢ περὶ τοὺς λόγους 
ἢ περὶ τὰς πράξεις ἢ περὶ τὰς ἄλλας ἐργασίας πρῶτον μὲν πρὸς τοῦτο πεφυκέναι καλῶς, πρὸς ὅπερ ἂν προῃρημένοι 
τυγχάνωσιν, ἔπειτα παιδευθῆναι καὶ λαβεῖν τὴν ἐπιστήμην, ἥτις ἂν ᾖ περὶ ἑκάστου, τρίτον ἐντριβεῖς γενέσθαι καὶ 
γυμνασθῆναι περὶ τὴν χρείαν καὶ τὴν ἐμπειρίαν αὐτῶν· ἐκ τούτων γὰρ ἐν ἁπάσαις ταῖς ἐργασίαις τελείους γίγνεσθαι 
καὶ πολὺ διαφέροντας τῶν ἄλλων.” 
218 Ant. 189: “Se alguém, deixando de lado as demais artes, me perguntasse qual dessas coisas é a mais eficaz em 
relação ao ensino dos discursos, responderia que nada se equipara à natureza e que ela supera todas as demais, pois 
quem possui uma alma capaz de inventar, aprender, se esforçar e memorizar e uma voz com uma fala tão clara que 
persuade os ouvintes não somente pelas coisas que fala, mas pela pronúncia harmoniosa das palavras; quem, 
ademais, possui a audácia, não a que se confunde com a impudência, mas aquela que, com moderação, prepara alma 
para ter a mesma confiança ao falar em meio a todos os cidadãos que ele tem ao pensar consigo mesmo, quem 
desconhece que tal homem, caso receba educação - não uma educação especializada, mas aquela geral e comum a 
todos -, se tornará um orador tal que não sei se já houve entre os helenos.” Ant. 189-190: “εἰ δὲ δή τις ἀφέμενος τῶν 
ἄλλων ἔροιτό με, τί τούτων μεγίστην ἔχει δύναμιν πρὸς τὴν τῶν λόγων παιδείαν, ἀποκριναίμην ἂν ὅτι τὸ τῆς 
φύσεως ἀνυπέρβλητόν ἐστιν καὶ πολὺ πάντων διαφέρει· τὸν γὰρ ἔχοντα τὴν μὲν ψυχὴν εὑρεῖν καὶ μαθεῖν καὶ 
πονῆσαι καὶ μνημονεῦσαι δυναμένην, τὴν δὲ φωνὴν καὶ τὴν τοῦ στόματος σαφήνειαν τοιαύτην ὥστε μὴ μόνοις τοῖς 
λεγομένοις, ἀλλὰ καὶ ταῖς τούτων εὐαρμοστίαις συμπείθειν τοὺς ἀκούοντας, ἔτι δὲ τὴν τόλμαν, μὴ τὴν ἀναισχυντίας 
σημεῖον γιγνομένην, ἀλλὰ τὴν μετὰ σωφροσύνης οὕτω παρασκευάζουσαν τὴν ψυχὴν ὥστε μηδὲν ἧττον θαρρεῖν ἐν 
δὴ πᾶσιν τοῖς πολίταις τοὺς λόγους ποιούμενον ἢ πρὸς αὑτὸν διανοούμενον, τίς οὐκ οἶδεν ὅτι τυχὼν ὁ τοιοῦτος 
παιδείας, μὴ τῆς ἀπηκριβωμένης, ἀλλὰ τῆς ἐπιπολαίου καὶ πᾶσι κοινῆς, τοιοῦτος ἂν εἴη ῥήτωρ οἷος οὐκ οἶδ’ εἴ τις 
τῶν Ἑλλήνων γέγονεν;”. 
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nunca terem recebido qualquer instrução, enquanto outros discursavam de modo medíocre, ainda 

que tenham recebido extensa educação. A conclusão é que o êxito nos discursos e na vida 

pública em geral não dependia da “παιδεία”, mas de outros fatores, como o exercício ou a 

natureza. O Protágoras, de Platão, é exemplar nesse sentido. Já vimos o modo extraordinário 

como o personagem epônimo é apresentado no diálogo, seguido por um cortejo formado pelos 

mais proeminentes jovens de Atenas, desejosos de aprender do mestre abderita os segredos da 

“arte política” (319a4: “πολιτικὴ τέχνη”). Protágoras aí professa ser capaz de fazer seus alunos 

“bem deliberar tanto sobre as questões particulares, sabendo a melhor maneira de administrar sua 

propriedade, quanto as públicas, tornando-se o mais hábil possível no fazer e no falar”.219 

Sócrates, porém, questiona as pretensões do sofista, citando, como contraexemplo, os filhos de 

Péricles, presentes à cena:  

 

 
219 Plat. Protág. 318e5-a2: “τὸ δὲ μάθημά ἐστιν εὐβουλία περὶ τῶν οἰκείων, ὅπως ἂν ἄριστα τὴν αὑτοῦ οἰκίαν 
διοικοῖ, καὶ περὶ τῶν τῆς πόλεως, ὅπως τὰ τῆς πόλεως δυνατώτατος ἂν εἴη καὶ πράττειν καὶ λέγειν.” 
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μὴ τοίνυν ὅτι τὸ κοινὸν τῆς πόλεως οὕτως ἔχει, ἀλλὰ ἰδίᾳ ἡμῖν οἱ σοφώτατοι καὶ 

ἄριστοι τῶν πολιτῶν ταύτην τὴν ἀρετὴν ἣν ἔχουσιν οὐχ οἷοί τε ἄλλοις 

παραδιδόναι· ἐπεὶ Περικλῆς, ὁ τουτωνὶ τῶν νεανίσκων πατήρ, τούτους ἃ μὲν 

διδασκάλων εἴχετο καλῶς καὶ εὖ ἐπαίδευσεν, ἃ δὲ αὐτὸς σοφός ἐστιν οὔτε αὐτὸς 

παιδεύει οὔτε τῳ ἄλλῳ παραδίδωσιν, ἀλλ' αὐτοὶ περιιόντες νέμονται ὥσπερ 

ἄφετοι, ἐάν που αὐτόματοι περιτύχωσιν τῇ ἀρετῇ. εἰ δὲ βούλει, Κλεινίαν, τὸν 

Ἀλκιβιάδου τουτουῒ νεώτερον ἀδελφόν, ἐπιτροπεύων ὁ αὐτὸς οὗτος ἀνὴρ 

Περικλῆς, δεδιὼς περὶ αὐτοῦ μὴ διαφθαρῇ δὴ ὑπὸ Ἀλκιβιάδου, ἀποσπάσας ἀπὸ 

τούτου, καταθέμενος ἐν Ἀρίφρονος ἐπαίδευε· καὶ πρὶν ἓξ μῆνας γεγονέναι, 

ἀπέδωκε τούτῳ οὐκ ἔχων ὅτι χρήσαιτο αὐτῷ. καὶ ἄλλους σοι παμπόλλους ἔχω 

λέγειν, οἳ αὐτοὶ ἀγαθοὶ ὄντες οὐδένα πώποτε βελτίω ἐποίησαν οὔτε τῶν οἰκείων 

οὔτε τῶν ἀλλοτρίων. ἐγὼ οὖν, ὦ Πρωταγόρα, εἰς ταῦτα ἀποβλέπων οὐχ ἡγοῦμαι 

διδακτὸν εἶναι ἀρετήν· 

Em particular, os mais sábios e os melhores entre nossos concidadãos não são 

capazes de legar a outros sua própria virtude, uma vez que Péricles, o pai desses 

jovens, educou-os bem naquilo que tinha a ver com professores, mas, naquilo 

em que ele próprio é sábio, nem ele os educou, nem os confiou a outro homem, 

mas dão voltas no pasto como o gado abandonado, na esperança de sozinhos 

poderem por acaso encontrar a virtude. Se preferes, podemos falar de Clínias, 

irmão mais jovem de Alcibíades, aqui presente, de quem o mesmo Péricles foi 

tutor; por temer que ele fosse corrompido por Alcibíades, Péricles o afastou do 

irmão e confiou sua educação a Arífron. Antes de se completarem seis meses, 

porém, Arífron devolveu o jovem, não tendo nada que pudesse beneficiá-lo. E 

posso mencionar ainda muitos outros que, sendo eles próprios homens bons, não 

tornaram nenhum de seus familiares ou qualquer outro um homem melhor. Por 

isso, Protágoras, eu, tendo em vista essas coisas, não creio que a virtude possa 

ser ensinada.220 

 

Na Antídose, Isócrates mostrava-se consciente dessa objeção à “παιδεία”, e afirmava que 

os professores de filosofia eram acusados de enganar seus alunos prometendo torná-los oradores 

competentes: “Alguns homens dizem que a ocupação dos sofistas é uma tolice, que é uma 

fraude, pois não se descobriu uma educação tal que tornaria os homens mais habilidosos nos 

discursos e mais prudentes no agir, mas os que se sobressaem nesses domínios se distinguem dos 

 
220 Plat. Protág. 319d7-320b5. 
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demais por sua natureza.”221 O próprio Isócrates se inclui entre aqueles acusadores, ao 

mencionar, no Contra os sofistas, as promessas dos professores de discursos políticos, que, 

“mesmo escrevendo discursos inferiores ao improviso de leigos, ainda assim prometem tornar 

seus alunos oradores tão bons que não lhes falta nada do que é próprio a essa atividade”.222 

Segundo o autor, o erro desses homens é “não atribuir nenhuma parte desse poderio à 

experiência e à natureza do aluno”.223 Dentro desse quadro, portanto, a admissão de que a 

natureza tem a primazia em todas as atividades consistia em uma estratégia de Isócrates para se 

eximir de possíveis ataques de adversários mencionando alunos de pouco êxito nos discursos.224 

Do mesmo modo, a preeminência da “φύσις” é afirmada por Isócrates como defesa para 

outra acusação lançada contra o ensino de discursos. Não se trata, desta vez, de questionar a 

eficácia da “παιδεία”, mas sim, admitindo que ela pode de fato tornar os jovens mais hábeis nos 

discursos, de rejeitar os efeitos de tais ensinamentos na alma dos alunos: “Outros reconhecem 

que aqueles que se dedicam a essa prática tornam-se mais habilidosos, mas que se corrompem e 

acabam por se tornar piores, pois, tão logo adquirem tal poder, tramam contra a propriedade 

alheia.”225 Fundamento dessa objeção é a desconfiança geral quanto à arte dos discursos. A 

resposta do autor a esse questionamento é apontar a “φύσις” como elemento a determinar se 

alguém é virtuoso ou não, algo que não pode ser mudado pelo modo como ele for educado: “Que 

ninguém pense que eu digo haver uma arte tal que introduza a prudência e a justiça naqueles que 

não são naturalmente inclinados à virtude.”226  

A aparente superioridade da “φύσις” sobre a “παιδεία”, portanto, é primeiramente 

mencionada nos escritos isocráticos como uma reação aos ataques que o ensino do autor poderia 

sofrer. Aristóteles diz que “se deve à natureza tudo que contenha em si próprio sua causa” (Arist. 

 
221 Ant. 197: “εἰσὶν δὲ διτταί [κατηγορίαι, αἷς χρῶνται καθ’ ἡμῶν]. λέγουσιν γὰρ οἱ μὲν ὡς ἔστιν ἡ περὶ τοὺς 
σοφιστὰς διατριβὴ φλυαρία καὶ φενακισμός· οὐδεμία γὰρ εὕρηται παιδεία τοιαύτη, δι' ἧς γένοιτό τις ἂν ἢ περὶ τοὺς 
λόγους δεινότερος ἢ περὶ τὰς πράξεις φρονιμώτερος, ἀλλ’ οἱ προέχοντες ἐν τούτοις τῇ φύσει τῶν ἄλλων 
διαφέρουσιν·”. 
222 Cont. sof. 9: “χεῖρον γράφοντες τοὺς λόγους ἢ τῶν ἰδιωτῶν τινὲς αὐτοσχεδιάζουσιν, ὅμως ὑπισχνοῦνται τοιούτοις 
ῥήτορας τοὺς συνόντας ποιήσειν ὥστε μηδὲν τῶν ἐνόντων ἐν τοῖς πράγμασιν παραλιπεῖν.” 
223 Cont. sof. 10: “ταύτης τῆς δυνάμεως οὐδὲν οὔτε ταῖς ἐμπειρίαις οὔτε τῇ φύσει τῇ τοῦ μαθητοῦ μεταδιδόασιν...”. 
224 Um exemplo seria Timóteo, antigo aluno de Isócrates que o próprio autor afirma ter sido alguém incompetente 
nos discursos, o que lhe valeu a condenação no tribunal em Atenas, a despeito da justiça de sua causa (Ant. 101-39). 
225 Ant. 198: “οἱ δὲ δεινοτέρους μὲν ὁμολογοῦσιν εἶναι τοὺς περὶ τὴν μελέτην ταύτην ὄντας, οὐ μὴν ἀλλὰ 
διαφθείρεσθαι καὶ γίγνεσθαι χείρους· ἐπειδὰν γὰρ λάβωσιν δύναμιν, τοῖς ἀλλοτρίοις ἐπιβουλεύειν.” 
226 Cont. Sof. 21: “καὶ μηδεὶς οἰέσθω με λέγειν ὡς ἔστιν δικαιοσύνη διδακτόν· ὅλως μὲν γὰρ οὐδεμίαν ἡγοῦμαι 
τοιαύτην εἶναι τέχνην, ἥτις τοῖς κακῶς πεφυκόσιν πρὸς ἀρετὴν σωφροσύνην ἂν καὶ δικαιοσύνην...” 
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Ret. 1369a35-b1: “φύσει δὲ ὅσων ἡ [...] αἰτία ἐν αὐτοῖς.”227); sendo assim, esses elementos se 

dariam por si próprios, não dependendo da intervenção de algo exterior. Deslocar o debate 

pedagógico para o domínio da natureza consistia, pois, em uma resposta de Isócrates aos que 

desconfiavam de suas práticas educacionais, pois, se as limitações no ensino dos discursos são, 

na verdade, inerentes às questões tratadas, não é possível ao professor atuar nesses pontos. 

O argumento desenvolvido por Isócrates, contudo, tem um ponto de virada quando ele 

afirma que a educação pode de fato ter impacto positivo na conduta do aluno, a despeito de sua 

natureza inadequada para os discursos. Assim, no parágrafo 191 da Antídose, o autor, após ter 

citado as vantagens dos naturalmente propensos à determinada atividade, não obstante conclui: 

“Sabemos que quem possui uma natureza menos inclinada a tais coisas, mas que se destaca na 

experiência prática e no estudo, supera não somente a si próprio, mas também àqueles com uma 

natureza propícia, que, entretanto, são negligentes consigo próprios. De modo que cada um 

desses fatores pode tornar alguém habilidoso no falar e no fazer…”228 O movimento efetuado por 

Isócrates aqui é claro: após rebater possíveis ataques à “παιδεία” afirmando a superioridade da 

“φύσις”, o autor indica os limites desse último elemento, estabelecendo um equilíbrio entre 

natureza e educação. De igual modo, no Contra os sofistas, depois de dizer que é impossível o 

professor conduzir à virtude alguém naturalmente vicioso, Isócrates afirma que “o estudo dos 

discursos políticos pode, mais do que todo o resto, estimular e treinar a prudência e a justiça.”229 

No parágrafo 50 do Panegírico, Isócrates volta a tratar da “φύσις” e da “παιδεία”; dessa 

vez, porém, a relação se inverte, e a educação se impõe de modo manifesto, afirmando-se como 

instrumento inconteste de superação dos limites impostos por uma natureza deficitária: “Nossa 

cidade está tão à frente do restante dos homens no pensar e no falar que seus alunos se tornam os 

professores dos demais, que ela fez com que o nome dos gregos parecesse não mais à raça, mas à 

 
227 Na mesma passagem da Retórica, Aristóteles classifica a causa desses elementos como sendo “regular” 
(“τεταγμένη”). A explicação disso vem logo a seguir: “o que acontece sempre ou na maioria das vezes do mesmo 
modo” (“ἢ γὰρ ἀεὶ ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ὡσαύτως ἀποβαίνει.”). Conclui-se daí que aquelas coisas que acontecem 
naturalmente, embora não sejam necessárias e possam se dar de modo diferente do usual, aproximam-se do que é 
necessário, uma vez que “aquilo a que se habitua se torna a partir de então algo natural. O hábito, com efeito, 
assemelha-se à natureza, pois o amiúde está próximo do sempre, e a natureza tem a ver com o sempre; o hábito, com 
o amiúde.” (Arist. 1370a6: “τὸ εἰθισμένον ὥσπερ πεφυκὸς ἤδη γίγνεται· ὅμοιον γάρ τι τὸ ἔθος τῇ φύσει· ἐγγὺς γὰρ 
καὶ τὸ πολλάκις τῷ ἀεί, ἔστιν δ’ ἡ μὲν φύσις τοῦ ἀεί, τὸ δὲ ἔθος τοῦ πολλάκις”). 
228 Antíd. 191: “καὶ μὲν δὴ κἀκείνους ἴσμεν τοὺς καταδεεστέραν μὲν τούτων τὴν φύσιν ἔχοντας, ταῖς δ’ ἐμπειρίαις 
καὶ ταῖς ἐπιμελείαις προέχοντας, ὅτι γίγνονται κρείττους οὐ μόνον αὑτῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν εὖ μὲν πεφυκότων, λίαν δ' 
αὑτῶν κατημεληκότων· ὥσθ' ἑκάτερόν τε τούτων δεινὸν ἂν καὶ λέγειν καὶ πράττειν ποιήσειεν...” 
229 Cont. sof. 21: “οὐ μὴν ἀλλὰ συμπαρακελεύσασθαί γε καὶ συνασκῆσαι [σωφροσύνην καὶ δικαιοσύνην] μάλιστ’ ἂν 
οἶμαι τὴν τῶν λόγων τῶν πολιτικῶν ἐπιμέλειαν.” 



100 
 

inteligência pertencer, e fez com que sejam chamados de gregos mais os que partilham da nossa 

educação (“παίδευσις”) do que da natureza (“φύσις”) comum”.230 A perspectiva diversa do 

Panegírico sobre a questão se explica pelo objetivo do discurso: não estamos mais no âmbito de 

uma defesa do ensino isocrático contra práticas pedagógicas concorrentes (como é o caso do 

Contra os sofistas) ou contra ataques que eram lançados contra a “φιλοσοφία”, objeto de uma 

grande seção da Antídose (§§ 167-290), mas aqui Isócrates empreende uma elogio de Atenas, 

relatando os benefícios à Hélade de que a polis fora responsável. A exaltação da “παίδευσις”, 

pois, aparece como um “τόπος” do discurso encomiástico de Atenas, já empregado por Tucídides 

no epitáfio ao Livro II: “Com parcimônia amamos a beleza e filosofamos sem pusilanimidade” 

(II, 40, 1: “φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ’ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας”). A diferença 

de tratamento que a obra isocrática dispensa a “φύσις”, por sua vez, atenta para o caráter tópico 

da questão, consubstanciando-se em um dos polos da oposição com a educação, a ser superada 

por essa última.  

Esse “τόπος” outra vez se faz presente nas passagens em que Isócrates explica sua 

escolha pela escrita, tratando da questão sempre em termos semelhantes: 

 

 
230 Paneg. 50: “τοσοῦτον δ’ ἀπολέλοιπεν ἡ πόλις ἡμῶν περὶ τὸ φρονεῖν καὶ λέγειν τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ὥσθ’ οἱ 
ταύτης μαθηταὶ τῶν ἄλλων διδάσκαλοι γεγόνασιν, καὶ τὸ τῶν Ἑλλήνων ὄνομα πεποίηκεν μηκέτι τοῦ γένους, ἀλλὰ 
τῆς διανοίας δοκεῖν εἶναι, καὶ μᾶλλον Ἕλληνας καλεῖσθαι τοὺς τῆς παιδεύσεως τῆς ἡμετέρας ἢ τοὺς τῆς κοινῆς 
φύσεως μετέχοντας.” 
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Οὕτω γὰρ ἐνδεὴς ἀμφοτέρων ἐγενόμην τῶν μεγίστην δύναμιν ἐχόντων παρ' 

ἡμῖν, φωνῆς ἱκανῆς καὶ τόλμης, ὡς οὐκ οἶδ' εἴ τις ἄλλος τῶν πολιτῶν· ὧν οἱ μὴ 

τυχόντες ἀτιμότεροι περιέρχονται πρὸς τὸ δοκεῖν ἄξιοί τινος εἶναι τῶν 

ὀφειλόντων τῷ δημοσίῳ· τοῖς μὲν γὰρ ἐκτείσειν τὸ καταγνωσθὲν ἐλπίδες 

ὕπεισιν, οἱ δ' οὐδέποτ’ ἂν τὴν φύσιν μεταβάλοιεν.231 

Pois não conheço nenhum outro cidadão que nasceu tão desprovido das duas 

coisas que têm maior poder entre nós – uma voz suficientemente forte e ousadia. 

Quem por ventura não dispor dessas coisas acaba por ser mais desonrado, 

quanto a parecer digno de algo, do que os que devem para o povo: estes, com 

efeito, têm esperanças de quitar suas dívidas, mas aqueles nunca poderiam 

mudar sua natureza.  

 

Ἐγὼ γὰρ πρὸς μὲν τὸ πολιτεύεσθαι πάντων ἀφυέστατος ἐγενόμην τῶν πολιτῶν· 

οὔτε γὰρ φωνὴν ἔσχον ἱκανὴν οὔτε τόλμαν δυναμένην ὄχλῳ χρῆσθαι καὶ 

μολύνεσθαι καὶ λοιδορεῖσθαι τοῖς ἐπὶ τοῦ βήματος καλινδουμένοις· 

Pois eu, mais do que qualquer outro cidadão, nasci com uma natureza inapta ao 

exercício da política, pois nem tinha voz, nem ousadia suficientes para me 

imiscuir no vulgo, me sujeitar aos abusos nem para lançar impropérios contra os 

que sobem e descem da plataforma. 

 

Ἐγὼ τοῦ μὲν πολιτεύεσθαι καὶ ῥητορεύειν ἀπέστην· οὔτε γὰρ φωνὴν ἔσχον 

ἱκανὴν οὔτε τόλμαν 

Eu me abstive de exercer a oratória e a política, pois nem tinha uma voz 

adequada, nem audácia suficiente.232 

 

O afastamento dos espaços públicos é de início apresentado como algo involuntário, 

resultado de Isócrates ter nascido com uma natureza pouco adequada ao exercício de uma vida 

política ativa. Esse caráter involuntário serve como uma resposta à possível censura de 

negligência de suas funções de cidadão. No discurso fúnebre que Tucídides atribui a Péricles, 

com efeito, afirma-se que “somente nós [i.e., os atenienses] consideramos aquele que não 

participa nas funções comuns não alguém tranquilo, mas um inútil” (II, 39, 2: “μόνοι γὰρ τόν τε 

μηδὲν τῶνδε μετέχοντα οὐκ ἀπράγμονα, ἀλλ’ ἀχρεῖον νομίζομεν”). A passagem implica que a 

participação no governo da polis, aberta a todos os cidadãos pela democracia, não era algo 

 
231Panat. 10. 
232 Carta aos regentes de Mitilene 7. 
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facultativo, mas um dever cívico, e aqueles que o negligenciavam estavam sujeitos à má 

reputação entre seus concidadãos. Em sua etiologia das ações humanas, porém, Aristóteles 

coloca a natureza entre as causas involuntárias, isto é, aquelas que independem da vontade do 

agente e que, mesmo quando resultam em prejuízo a outrem, não incorrem em punição (Ret. 

1368b36-1369a4). Desse modo, porque seu afastamento dos espaços públicos e consequente 

refúgio nas letras deram-se em razão da natureza, isto é, de algo involuntário, Isócrates estaria 

desculpado da censura de ser cidadão negligente. O mesmo não acontece com Górgias, citado na 

Antídose 155-56.233 Isócrates aí se refere à riqueza do sofista e explica que ele havia conseguido 

seu patrimônio porque não se casara nem vivia em sua própria cidade, ficando, portanto, livre 

dos encargos que trazem uma família ou o exercício da cidadania.234  

A princípio apresentada como opção involuntária, a escrita, porém, acaba por se mostrar 

como a melhor forma de participação no debate político, uma vez que as instâncias oficiais de 

deliberação da democracia ateniense são retratadas negativamente nas obras do autor. Como 

vimos anteriormente, o Nícocles associa à democracia o exercício da “τόλμα” (“ousadia”; cf. 

Carta aos regentes de Mitilene 7: “não tinha ousadia suficiente” “οὔτε γὰρ φωνὴν ἔσχον ἱκανὴν 

οὔτε τόλμαν”), que contrasta com a sensatez dos reis ao tratar das questões da polis: “os 

democratas se servem dos conselhos mais ousados, enquanto os reis escolhem, dentre todos, os 

mais sensatos”.235 Dentro desse quadro, pois, a timidez de Isócrates, inicialmente apresentada 

 
233 Ant. 155-56: “Em geral, não se encontrará, entre os chamados sofistas, homens que coligiram uma grande 
riqueza, mas uns viveram na pobreza; outros, uma vida sem luxos. Dos que recordamos, aquele que conseguiu maior 
riqueza foi Górgias de Leontino. Ele passou algum tempo na Tessália, quando seus habitantes eram os mais 
prósperos entre os helenos. Ele dedicou a maior parte de sua vida à aquisição de dinheiro, não habitando de modo 
permanente nenhuma cidade, e não pagava nenhuma contribuição ao fundo comum nem era obrigado a fazê-lo. 
Ademais, não se casou nem teve filhos, estando isento desta liturgia, que é a mais exigente e custosa, e, embora 
superando todos os demais homens no acúmulo de riquezas, deixou como herança pouco mais que mil moedas de 
ouro.” (“Ὅλως μὲν οὖν οὐδεὶς εὑρεθήσεται τῶν καλουμένων σοφιστῶν πολλὰ χρήματα συλλεξάμενος, ἀλλ’ οἱ μὲν 
ἐν ὀλίγοις, οἱ δ' ἐν πάνυ μετρίοις τὸν βίον διαγαγόντες· ὁ δὲ πλεῖστα κτησάμενος ὧν ἡμεῖς μνημονεύομεν, Γοργίας ὁ 
Λεοντῖνος, οὗτος διατρίψας μὲν περὶ Θετταλίαν, ὅτ' εὐδαιμονέστατοι τῶν Ἑλλήνων ἦσαν, πλεῖστον δὲ χρόνον καὶ 
βιοὺς καὶ περὶ τὸν χρηματισμὸν τοῦτον γενόμενος, πόλιν δ' οὐδεμίαν καταπαγίως οἰκήσας οὐδὲ περὶ τὰ κοινὰ 
δαπανηθεὶς οὐδ' εἰσφορὰν εἰσενεγκεῖν ἀναγκασθείς, ἔτι δὲ πρὸς τούτοις οὔτε γυναῖκα γήμας οὔτε παῖδας 
ποιησάμενος, ἀλλ' ἀτελὴς γενόμενος καὶ ταύτης τῆς λειτουργίας τῆς ἐνδελεχεστάτης καὶ πολυτελεστάτης, τοσοῦτον 
προλαβὼν πρὸς τὸ πλείω κτήσασθαι τῶν ἄλλων, χιλίους μόνους στατῆρας κατέλιπεν.”). 
234 Contrariando a afirmação de Isócrates, porém, Diodoro da Sicília (XII, 53) diz que Górgias participou de modo 
ativo do governo de sua polis Leontino, tendo sido um dos embaixadores enviados a Atenas em 415 para demandar 
auxílio contra Siracusa. 
235 Níc. 21: “...συμβούλοις χρῶνται περὶ αὐτῶν οἱ μὲν τῶν αὐτῶν τοῖς τολμηροτάτοις, οἱ δ' ἐξ ἁπάντων ἐκλεξάμενοι 
τοῖς φρονιμωτάτοις”. 
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como fruto de uma natureza pouco afeita à política, torna-se antídoto à audácia dos “ῥήτορες”,236 

uma vez que essa falta de ousadia o impedia de “se imiscuir no vulgo, se sujeitando aos abusos e 

lançando impropérios contra os que sobem e descem da plataforma.” (Fil. 81: “...ἱκανὴν οὔτε 

τόλμαν δυναμένην ὄχλῳ χρῆσθαι καὶ μολύνεσθαι καὶ λοιδορεῖσθαι τοῖς ἐπὶ τοῦ βήματος 

καλινδουμένοις”). E, a despeito do acanhamento que Isócrates diz ser próprio a sua natureza, o 

autor diz, um pouco antes no mesmo discurso, que ele falava de modo mais corajoso que os 

demais: “E não te espantes [...] se, mesmo não sendo estratego, nem orador, nem ocupando 

qualquer outra posição de poder, falo a ti com mais coragem que os demais.”237 

Também a voz, como parte do poderio dos oradores, é retratada negativamente nos textos 

do período. Relembremos o já mencionado retrato platônico de Protágoras, que enfeitiçava os 

jovens com o poder de sua voz, tal qual um novo Orfeu: “Dos que seguiam a escutar suas 

palavras, a maioria, ao que parece, era composta por estrangeiros, que Protágoras trazia de cada 

uma das cidades pelas quais passava, enfeitiçando-os com sua voz como Orfeu, e eles seguiam-

no enfeitiçados por sua voz.”238 Essa é um ponto particularmente importante no que se refere à 

democracia ateniense, uma vez que os discursos eram instrumentos de atuação pública e muitas 

decisões se davam em assembleias reunindo os cidadãos. Os problemas que esse tipo de política 

pode trazer estão exemplificados em uma passagem da Constituição dos atenienses, que diz: 

“Após Péricles morrer, […] liderou o povo Cleão, filho de Clianeto, que parece ter sido o que 

mais corrompeu o povo com a impetuosidade de sua fala, e foi o primeiro a falar sobre a tribuna 

gritando, lançando ofensas e com as vestimentas desordenadas, enquanto os demais falavam de 

maneira correta.”239 Esse quadro será retomado por Isócrates ao tratar do exercício da política na 

democracia ateniense: 

 
236 “ῥήτωρ” designava inicialmente o orador, aquele que pronuncia um discurso em um espaço público. Apenas no 
Górgias, o termo passa a designar o professor de uma disciplina em particular, a “retórica” (para maiores detalhes, 
vd. Arthurs 1994). A razão desse novo sentido pode ser explicada pelo fato de que Platão é um dos primeiros a 
conceber uma arte dedicada exclusivamente aos discursos públicos, havendo mesmo a suspeita de que o termo 
“ῥητορική” tenha sido cunhado por ele nesse diálogo (tese de Schiappa 1990, baseada no fato de que o Górgias e o 
Contra os escritores de discursos escritos contêm as ocorrências mais antigas da palavra). 
237 Fil. 81: “Καὶ μὴ θαυμάσῃς, ἅπερ ἐπέστειλα καὶ πρὸς Διονύσιον τὴν τυραννίδα κτησάμενον, εἰ μήτε στρατηγὸς 
ὢν μήτε ῥήτωρ μήτ' ἄλλως δυνάστης θρασύτερόν σοι διείλεγμαι τῶν ἄλλων.” 
238 Plat. Protág. 315a5-b9: “τούτων δὲ οἳ ὄπισθεν ἠκολούθουν ἐπακούοντες τῶν λεγομένων τὸ μὲν πολὺ ξένοι 
ἐφαίνοντο – οὓς ἄγει ἐξ ἑκάστων τῶν πόλεων ὁ Πρωταγόρας, δι’ ὧν διεξέρχεται, κηλῶν τῇ φωνῇ ὥσπερ Ὀρφεύς, οἱ 
δὲ κατὰ τὴν φωνὴν ἕπονται κεκηλημένοι…” 
239 Const. Aten. 28, 3: “Περικλέους δὲ τελευτήσαντος, […] τοῦ δὲ δήμου Κλέων ὁ Κλεαινέτου, ὃς δοκεῖ μάλιστα 
διαφθεῖραι τὸν δῆμον ταῖς ὁρμαῖς, καὶ πρῶτος ἐπὶ τοῦ βήματος ἀνέκραγε καὶ ἐλοιδορήσατο, καὶ περιζωσάμενος 
ἐδημηγόρησε, τῶν ἄλλων ἐν κόσμῳ λεγόντων.” 
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Ὁρῶ δ’ ὑμᾶς οὐκ ἐξ ἴσου τῶν λεγόντων τὴν ἀκρόασιν ποιουμένους, ἀλλὰ τοῖς 

μὲν προσέχοντας τὸν νοῦν, τῶν δ’οὐδὲ τὴν φωνὴν ἀνεχομένους. καὶ θαυμαστὸν 

οὐδὲν ποιεῖτε· καὶ γὰρ τὸν ἄλλον χρόνον εἰώθατε πάντας τοὺς ἄλλους ἐκβάλλειν 

πλὴν τοὺς συναγορεύοντας ταῖς ὑμετέραις ἐπιθυμίαις. 

Vejo que vós não escutais de forma igual aos oradores, mas a uns vós prestais 

atenção, enquanto de outros nem mesmo suportais a voz. E não fazeis nada 

supreendente; com efeito, no restante do tempo, costumastes rejeitar todos 

aqueles que não falavam de acordo com vossos desejos.240 

 

 A data desse discurso não foi firmada com precisão pelos estudiosos, mas a 

argumentação interna do texto supõe o período da chamada Guerra Social, travada entre os anos 

357-55 a.C., quando Atenas entra em guerra contra seus antigos aliados na Segunda 

Confederação. Ao se dirigir a seus concidadãos, Isócrates os censura pelas defecções que deram 

início à guerra e diz que as más decisões nas assembleias resultam do fato de que os ouvintes se 

deixam convencer pelo orador que falar o que eles desejam ouvir, não por dizer a verdade. 

Implicitamente, Isócrates aí estabelece uma comparação da disposição da maioria dos oradores, 

que “exercitam e filosofam não o que será conveniente para a cidade, mas como pronunciarão 

discursos que vos agradem”,241 com a sua própria, que tem a coragem de dizer a verdade, ainda 

que essa não esteja a contento de seus ouvintes e que ele corra, portanto, o risco de rejeição por 

parte do público. Sua escolha pela escrita se apresenta então como uma melhor alternativa aos 

modos usuais do exercício político na Atenas democrática:  

 

 
240 Sobre a Paz 3. 
241 Sobre a Paz 5: “Καὶ γάρ τοι πεποιήκατε τοὺς ῥήτορας μελετᾶν καὶ φιλοσοφεῖν οὐ τὰ μέλλοντα τῇ πόλει 
συνοίσειν, ἀλλ' ὅπως ἀρέσκοντας ὑμῖν λόγους ἐροῦσιν.”. 
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Sem ser, porém, desencorajado por essas coisas, não permiti que eu não 

obtivesse renome nem me tornasse completamente desconhecido, mas, já que eu 

falhara em participar da vida pública, refugiei-me em filosofar e trabalhar 

duramente e escrever o que eu pensava, tendo escolhido tratar não de coisas 

pequenas nem de contratos privados nem nada daquilo sobre o que alguns outros 

falam tolices, mas das questões da Hélade, de reis e das cidades, pelas quais eu 

pensava que me convinha ser tão mais honrado do que os que sobem nos 

palanques quanto maiores e mais belos são meus discursos. 

 

Inicialmente, o uso da escrita é apresentado pelo autor como uma escolha forçada por sua 

incapacidade de participar das reuniões públicas, devido a sua voz fraca e a sua falta de ousadia. 

Quando contratada, porém, a descrição dos ambientes políticos, esses aparentes defeitos tornam-

se vantagens, marcando a superioridade dos discursos escritos sobre a fala dos oradores nas 

assembleias.  
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PREFÁCIO À TRADUÇÃO 

 

Até onde pudemos verificar, esta é a primeira tradução do Panatenaico em língua 

portuguesa. Tendo a responsabilidade de intermediar o primeiro contato do público lusófono 

com o texto, nosso primeiro objetivo aqui foi privilegiar a clareza e a legibilidade, o que por 

vezes nos obrigou a adaptar e simplificar elementos característicos da prosa isocrática, em 

especial suas longas sentenças, que alcançam sua maior extensão justamente no Panatenaico.242 

Não obstante, tanto quanto possível, preservamos os anacolutos e a prolixidade típicos desse 

discurso, recursos de elocução utilizados por Isócrates para marcar a idade avançada de quando 

ele teria composto o texto.243 

Uma questão delicada diz respeito ao texto utilizado na tradução. A descoberta do códice 

Urbinas 111 por Bekker iniciou uma nova fase nos estudos isocráticos, em que já se dispunha de 

todas as principais obras do autor.244 A despeito das condições materiais favoráveis, porém, 

nenhuma edição moderna apresentou uma versão adequada de Isócrates, de modo que os 

estudiosos ainda hoje repetem a queixa de Giorgio Pasquali de que “un’edizione d’Isocrate 

fededegna e maneggevole al tempo stesso manca tuttora.”245 A tentativa mais séria de preencher 

essa lacuna é a edição de Drerup, cujo prefácio constitui a exposição mais importante sobre a 

tradição manuscrita e estabeleceu os princípios para os estudos futuros de crítica textual da obra 

isocrática. O primeiro volume, compreendendo treze discursos, aparece em 1906, mas uma série 

de imprevistos atrasam o lançamento da parte final da obra, até que a morte de Drerup em 1942 

põe fim às esperanças de ver completa essa que seria a edição de referência para o texto de 

Isócrates.246 Em 2003, a Bibliotheca Teubneriana, com objetivo de preencher esta lacuna, lança a 

edição completa das obras isocráticas, à cura de Vassíli Mandilaras. A obra, porém, devido a 

seus numerosos e graves erros (sobretudo no que se refere à recensão dos manuscritos e ao 

 
242 Usher 1973, p. 59: “The Panathenaicus has the greatest average length of periods in the corpus through a 
combination of clausal complexity and amplification, though the part played by the latter must be significant in 
order to affect the length of the periods.” 
243 vd. Usher 1973, pp. 58-59.  
244 Embora não se tenha certeza quanto ao número de obras autênticas de Isócrates, os estudiosos concordam que o 
corpus Isocrateum supérstite compreende todos os textos publicados em vida pelo autor. As poucas divergências 
ficam por conta da autoria dos discursos judiciais e das Epístolas, além do Demônico e do Plataico, que alguns 
comentadores consideram imitações tardias dos discursos parenéticos e políticos, respectivamente.  
245 Pasquali 1971, p. 295, n. 2. 
246 Sobre os percalços pelos quais passou Drerup na realização de sua edição, vd. Pinto 2003, pp. 21-22. 
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aparato crítico aos textos isocráticos), foi logo tirada de circulação.247 Com o objetivo de 

preencher definitivamente essa lacuna, em meados da década passada reuniu-se um grupo de 

professores italianos, composto por especialistas reconhecidos nos campos do estudo de Isócrates 

e da crítica textual, como Maddalena Vallozza e Stefanno Martinelli Tempestà, para preparar a 

edição de Isócrates da Oxford Classical Texts.248 Porém, como o trabalho ainda não está 

disponível (nem tem previsão de lançamento), as únicas opções disponíveis são, portanto, a 

francesa da Belles Lettres, realizada por Matthieu e Brémond, e a edição de Benseler, revista por 

Blass.249 Como a edição francesa contém erros que também inviabilizam seu uso como 

testemunho fiável e, ademais, depende, em seu aparato crítico, da edição alemã de 

Benseler/Blass, tomamos esta última como o texto-base para nossa tradução do Panatenaico.250 

  

 
247 Sobre a edição de Mandilaras, vd. a resenha de Tempestà (2006). 
248 Um resultado preliminar dos trabalhos do grupo pode ser conferido em uarii auctores 2003 e Vallozza 2017. 
249 Revisão publicada em dois volumes (publicados em 1856 e 1857, respectivamente) da obra original de Benseler, 
cujo primeiro volume foi publicado em 1879 e o segundo, em 1888 (vd. referências bibliográficas). O Panatenaico 
consta do volume. 
250 Digna de nota também é a edição da Loeb para os textos de Isócrates, cujos dois primeiros volumes ficaram à 
cura de George Norlin (primeira edição em 1928 e 1929, respectivamente) e o último, de Larue van Hook (primeira 
edição em 1945): embora não esteja no escopo da coleção oferecer um texto crítico, reproduzindo em geral as 
edições do XIX, a Loeb coloca à disponibilidade dos leitores edições relativamente baratas de autores da 
Antiguidade. No que se refere a Isócrates, o texto dos dois primeiros volumes depende da edição de Baiter e Sauppe 
(1839), enquanto, no terceiro, van Hook utilizou a edição de Blass. 
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[1] Quando mais novo, decidi escrever não discursos sobre relatos míticos nem plenos de 

coisas maravilhosas e de falsidades, com os quais a maior parte dos homens se compraz mais do 

que com aqueles discorrendo sobre sua própria salvação; nem discursos que narram os feitos 

antigos e as guerras dos helenos, embora soubesse que esses são com justiça elogiados; nem 

tampouco aqueles que se julgam dizer com simplicidade e que não dispõem de nenhum ornato, 

os quais os homens hábeis nos litígios aconselham os mais jovens a praticar, se realmente 

desejam ter vantagem sobre os oponentes. [2] Ao contrário: deixando de lado todos esses 

discursos, ocupava-me daqueles que dão conselhos sobre as coisas úteis à cidade e aos demais 

helenos e que são repletos não só de argumentos, mas dispõem também de não poucas antíteses, 

parisoses e outras figuras que brilham na elocução e obrigam os ouvintes aprovar e aclamar. 

Agora, porém, de forma alguma me sirvo de tais procedimentos, [3] pois creio não serem 

adequadas aos noventa e quatro anos que vivi, e, em geral, não mais convir aos que têm os 

cabelos brancos esse modo de falar, mas como todos gostariam de falar, se quisessem. Ninguém, 

contudo, poderia fazê-lo com facilidade, a não ser os que concordam em se esforçar e a isso 

dedicar-se com afinco. [4] Eis o motivo de eu ter previamente falado essas coisas: para que, se o 

discurso que está a ponto de ser mostrado for manifestamente mais fraco que os anteriormente 

divulgados, não o comparem com a ornamentação destes, mas o julguem de acordo com o 

propósito tomado no momento presente. 

[5] Discutirei sobre os feitos da cidade e sobre a virtude dos ancestrais, embora não 

comece desse ponto, mas de alguns acontecimentos pelos quais passei, pois penso que isso é 

mais urgente. Embora sempre tentasse viver de forma irrepreensível e sem prejudicar a ninguém, 

não houve tempo em que eu não tenha sido caluniado pelos sofistas obscuros e desprezíveis, 

tampouco sou conhecido por algumas pessoas como eu sou, mas me consideram ser tal qual eles 

ouvem destes outros. [6] Quero, pois, discutir previamente sobre mim mesmo e sobre os que 

assim se dispõem a meu respeito, para, se isso estiver em meu poder, fazer não só que aqueles 

parem de me caluniar, mas que estes também saibam com o que realmente me ocupo. Porque, se 

eu for capaz de administrar adequadamente essas coisas em meu discurso, espero eu próprio 

passar o tempo que me resta livre de preocupações e creio que os que aqui estão prestarão mais 

atenção ao discurso que está prestes a ser pronunciado. 

[7] Não hesitarei em discorrer a respeito da presente confusão em meu pensamento, nem 

da estranheza do que eu penso nem se faço o que devo. Eu tenho tomado parte nos maiores dos 
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bens, dos quais todos rogariam aos deuses seu quinhão: em primeiro lugar, a saúde do corpo e a 

da alma, e isso não de modo fortuito, mas rivalizo com os homens mais afortunados nessas duas 

coisas; em segundo, uma vida próspera, de forma que nunca me faltou nenhuma facilidade nem 

nada do que um homem de bom senso desejaria; [8] tampouco me contam entre homens vis e 

desprezíveis, mas entre aqueles que os mais respeitáveis entre os helenos lembrariam e 

mencionariam nas conversações como homens de muita seriedade e valor. Não obstante ter 

obtido todas essas coisas, umas em abundância, outras na justa medida, não me satisfaz viver 

nessas condições, mas a velhice é tão dolorosa, mesquinha e digna de desprezo que muitas vezes 

já censurei minha condição natural, que nenhum outro nunca menosprezou.  

[9] Lamentei minha sorte, não podendo em nada repreendê-la, senão pelo fato de a 

filosofia, que escolhi como ocupação, ter sido alvo de comentários infelizes e de chicanas de 

sicofantas;251 ademais, sabia ter uma natureza mais fraca e frágil do que o exigido pela vida 

prática, e que ela, em relação aos discursos, não era acabada nem de forma alguma útil, mas que 

era mais capaz de julgar sobre a verdade do que aqueles que dizem possuir conhecimento, 

embora, ao falar sobre essas mesmas coisas em meio à multidão reunida, minha natureza fosse, 

por assim dizer, ultrapassada por todas as outras, [10] pois não conheço nenhum outro cidadão 

que nasceu tão desprovido das duas coisas que têm maior poder entre nós – uma voz 

suficientemente forte e ousadia. Quem por ventura não obtiver essas coisas vem a ser mais 

desonrado, com relação a parecer digno de algo, do que os que estão em débito com o povo: 

estes, com efeito, têm esperanças de quitar suas dívidas, mas aqueles não poderiam nunca mudar 

sua natureza. [11] Sem ser, porém, desencorajado por essas coisas, não permiti que eu não 

obtivesse renome nem me tornasse completamente desconhecido, mas, já que eu falhara em 

participar da vida pública, refugiei-me em filosofar e trabalhar duramente e escrever o que eu 

pensava, tendo escolhido tratar não de coisas pequenas nem de contratos privados nem nada 

daquilo sobre o que alguns outros falam tolices, mas das questões da Hélade, de reis e das 

 
251 Termo grego de etimologia controversa, sicofanta designava, em autores do final do séc. V e começo do IV,  
“delator”, “caluniador”, aquele que aufere proventos a partir de falsas acusações judiciais (e.g. Lísias XX, 11). 
Isócrates usa reiteradamente “συκοφάντης” para designar seus rivais: na Antídose, por exemplo, o autor assim 
denomina o acusador que move um processo de corrupção da juventude contra ele: “...se eu supusesse que pairava 
sobre mim a ameaça de um litígio e que um sicofanta me causava agravo e trazia uma acusação contra mim, usando 
das calúnias pronunciadas no processo de antídose...” (“εἰ δ' ὑποθείμην ἀγῶνα μὲν καὶ κίνδυνόν τινα περὶ ἐμὲ 
γιγνόμενον, συκοφάντην δ' ὄντα τὸν γεγραμμένον καὶ τὸν πράγματά μοι παρέχοντα, κἀκεῖνον μὲν ταῖς διαβολαῖς 
χρώμενον ταῖς ἐπὶ τῆς ἀντιδόσεως ῥηθείσαις...”). 
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cidades,252 pelas quais eu pensava que me convinha ser tão mais honrado do que os que sobem 

nos palanques quanto maiores e mais belos são meus discursos. 

[12] Nada disso se deu conosco. Todos sabem, no entanto, que a maioria dos oradores 

ousa falar publicamente tendo em vista não o benefício da cidade, mas o que eles próprios 

esperam obter para si; que eu e os meus, porém, não só nos distanciamos mais do que os demais 

dos bens públicos, mas também que empregamos além de nossa possibilidade os recursos 

pessoais no auxílio da cidade. [13] Sabem ainda que aqueles se insultam reciprocamente nas 

assembleias por causa de depósitos; ofendem os aliados ou proferem calúnias contra todos que 

cruzarem seu caminho, enquanto eu comandei esses discursos exortando os helenos à concórdia 

mútua e à guerra contra os bárbaros, [14] e aqueles aconselhando todos nós a enviar em comum 

expedições para colonizar uma região de grande extensão e qualidade. Todos que têm ouvido 

falar a respeito disso concordam que nós, se fôssemos sensatos e cessássemos a loucura da 

guerra mútua, sem perigo nem esforço a conquistaríamos e que ela com facilidade acomodaria a 

todos aqueles entre nós que se encontram privados dos mais elementares meios de vida. E, se 

todos nós investigássemos em conjunto, nunca encontraríamos uma ação mais bela, nem maior, 

nem mais benéfica a todos nós.  

[15] Ainda que meu pensamento, porém, diste tanto do seu e seja minha escolha muito 

mais valorosa, a maioria das pessoas não pensa com justiça a nosso respeito, mas de forma 

confusa e completamente irracional: mesmo censurando o comportamento dos oradores, elas os 

fazem chefes da cidade e os apontam como senhores de todas as coisas; quanto a mim, elogiam 

meus discursos, mas se ressentem de minha própria pessoa por causa desses mesmos discursos 

com os quais elas vêm a concordar – tamanho é o infortúnio que sofro em suas mãos. 

[16] E por que se devem admirar os que naturalmente assim se dispõem ante toda 

excelência, quando mesmo alguns dos que pensam ser superiores, que me emulam e desejam me 

imitar me são mais hostis que os homens comuns? Encontrar-se-ia alguém mais desprezível do 

que eles – não pouparei minhas palavras, mesmo se alguns julgarem que falo mais agudamente e 

com maior gravidade do que me permite a velhice – eles que, embora incapazes de explicar a 

menor coisa que eu digo aos alunos, usam meus discursos como exemplos e tiram daí sua 

 
252  Nesta versão do Panatenaico, “cidade” é utilizada como tradução para o grego “polis”, embora não haja, nas 
línguas modernas, um exato correspondente para o termo: polis designava a cidade enquanto organização política, e 
não como espaço geográfico urbano, designado pelo termo astý. Cabe ainda observar que o domínio da polis não 
estava restrito a sua área urbana, mas, em Atenas, por exemplo, compreendia a zona costeira e a região rural.  
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subsistência, mas não têm por mim a mínima gratidão, de forma que nem mesmo consentem em 

me deixar em paz, mas sempre dizem algo de ruim sobre mim? [17] Enquanto arrasavam meus 

discursos, comparando-os com os seus da pior maneira possível, não os dividindo de maneira 

correta, os desmantelando e de todo modo os corrompendo, em nada me preocupava quando era 

alertado sobre isso, e mantinha-me indiferente; um pouco antes das Grandes Panatenaias,253 

porém, aqueles homens começaram a me irritar. 

[18] Pois, vindo me visitar, alguns dos que me frequentam contaram-me que se reuniam 

no Liceu três ou quatro desprezíveis sofistas, daqueles que afirmam tudo saber e que 

rapidamente estão em todos os lugares, discutindo sobre os demais poetas e em especial sobre a 

poesia de Hesíodo e Homero, nada dizendo que fosse seu, mas recitando rapsódias daqueles 

poetas e lembrando os ditos mais refinados de outros homens do passado. [19] Após aqueles a 

sua volta terem exposto cada um sua ocupação, um deles, o mais ousado, tentou me caluniar, 

alegando que eu desprezava tais coisas, que descartava as filosofias dos demais e todas as formas 

de educação e que eu afirmava que todos falam tolices, exceto os que foram meus alunos, e, ao 

dizer isso, pôs alguns dos presentes contra nós. 

 [20] Quanta dor e aflição senti ao escutar que alguns acreditaram nesses discursos, eu 

não seria capaz de dizer. Eu pensava, com efeito, ter tão manifestamente combatido os que se 

gabam e ter falado de mim de maneira tão moderada – humilde, para ser mais preciso – que 

ninguém nunca acreditaria que eu ter-me-ia entregado a tal arrogância. [21] Mas certamente não 

sem razão eu lamentava no início de meu discurso o infortúnio que me acometera no que respeita 

a tais coisas, pois essa é a causa dos falsos discursos sobre mim, das calúnias, da inveja e de não 

me ser possível obter a reputação que mereço, seja aquela com que todos de comum acordo 

consentem, seja aquela dos que foram meus alunos e a dos que em tudo refletem a nosso 

respeito. [22] Quanto a isso, não é possível agir de outro modo, mas necessário se contentar com 

o que já se sucedeu. Mas, embora disponha de muitos argumentos, não sei se devo replicar aos 

que costumam sempre dizer alguma mentira a meu respeito e falar algo inapropriado. Mas, se eu 

evidentemente levasse a sério e falasse com vagar a respeito de homens que ninguém pensa 

serem dignos de menção, com justiça seria eu julgado um tolo. [23] Mas, desconsiderando esses 

 
253 Festival anual realizado em Atenas, durante o mês Hecatombeion (correspondendo aproximadamente a julho no 
calendário gregoriano), em honra à deusa protetora da polis, com uma edição maior quadrianual, as chamadas 
“Grandes Panatenaias”. Para maiores detalhes, vd. Parke 1977, pp. 33-50 e Hornblower & Spawforth 1999 s.u. 
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homens, será que devo apresentar uma defesa frente aos leigos que injustamente me invejam e 

tentar ensinar que não justa nem apropriadamente eles mantêm essa opinião sobre mim? E quem 

não me acusaria de ser deveras insensato, se eu pensasse que, falando como antes, poderia fazer 

que deixassem de se incomodar com minhas palavras os que por nenhuma outra razão se 

indispõem contra mim, senão porque pareço falar de modo gracioso sobre alguns assuntos, e não 

irritá-los ainda mais, sobretudo se eu, nem mesmo com tanta idade, não paro de me mostrar um 

tagarela. [24] Mas, em verdade, tampouco se me aconselharia aquilo, que eu descurasse dessas 

coisas e me esforçasse para concluir o discurso que escolhi, por desejar mostrar que nossa cidade 

é responsável por maiores benefícios aos helenos que a dos lacedemônios, pois, se tal eu fizesse, 

nem colocando um fim ao que foi escrito nem conjugando o início das coisas que vão ser ditas 

com o final do que já se falou anteriormente, de pronto pensariam que eu sou igual aos que falam 

ao acaso e de modo grosseiro e confuso o que lhes vem à cabeça – isso devo evitar. [25] O 

melhor, portanto, dentre todas essas opções, é, depois de ter declarado o que penso sobre as 

calúnias de que afinal fui vítima, falar agora sobre as coisas que a princípio planejara abordar, 

pois penso que, se eu expuser por escrito e tornar clara minha opinião sobre a educação e os 

poetas, eles deixarão de forjar falsas acusações e de falar ao acaso. 

 [26] Bem, sobre a educação legada por nossos ancestrais, estou tão longe de desprezá-la 

quanto de elogiar a desenvolvida por nós, isto é, a geometria, a astrologia e as discussões 

chamadas de erísticas, que agradam aos jovens mais do que o necessário, mas que, dos mais 

velhos, não haveria ninguém que poderia afirmar suportá-las. [27] Mas, não obstante, eu 

recomendo àqueles que se lançam a isso que se esforcem e que se dediquem a todos esses 

estudos, dizendo que, a meu ver, mesmo se essas disciplinas não puderem fazer nenhum outro 

bem, pelo menos afastam os mais jovens de muitos outros erros. Para aqueles em tão tenra idade, 

com efeito, considero que nunca se poderia encontrar ocupação mais benéfica ou vantajosa do 

que essa; [28] para os mais velhos, porém, e para aqueles que alcançaram a maioridade, afirmo 

que tais exercícios não são mais adequados, pois percebo que alguns dos que alcançaram 

tamanha perícia nessas disciplinas que ensinam também os demais não empregam 

oportunamente as ciências que detêm e que, nas demais atividades quotidianas, são mais 

insensatos que os alunos, pois hesito em dizer que são mais insensatos que os servos. [29] Penso 

o mesmo acerca dos homens capazes em falar publicamente e reputados por escreverem 

discursos e, em geral, acerca de todos que se distinguem em alguma ciência, arte ou habilidade, 
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pois sei que, em sua maioria, eles não bem administram suas coisas e que ninguém os suporta no 

convívio privado, desprezando o julgamento dos concidadãos, mas estando eles próprios 

cumulados de faltas. Por conseguinte, de modo algum creio que esses homens partilham da 

condição de que eu falo. 

[30] A quem então eu chamo de educado, já que rejeito as artes, as ciências e as 

habilidades? Primeiramente, àqueles que lidam de maneira adequada com as situações 

quotidianas e que possuem um julgamento bem sucedido em se valer dos momentos oportunos e 

capaz de discernir, sempre que possível, o que lhe for benéfico; [31] ademais, também chamo de 

educados àqueles que tratam de maneira adequada e são justos com os próximos e que com bom 

humor e disposição suportam um caráter desagradável e virulento e que o máximo possível agem 

com leveza e moderação no convívio pessoal. Ainda chamo de educados àqueles que sempre se 

controlam frente aos prazeres e que não se deixam dobrar pelas desgraças, mas que nelas se 

comportam com bravura e mantêm uma dignidade própria a nossa natureza. [32] Em quarto 

lugar – o que é mais importante – chamo de educados aos que não se deixam corromper pelos 

sucessos pessoais nem abandonam sua verdadeira natureza e se tornam arrogantes, mas aqueles 

perseveram nas fileiras dos homens sensatos, e não se deleitam mais com os bens provenientes 

do acaso que aqueles cuja origem reside em sua própria natureza e bom senso. Quanto aos que 

têm uma alma harmoniosa não apenas no que concerne a uma dessas coisas, mas a todas elas 

igualmente, afirmo serem esses homens de bom senso e completos e possuírem todas as virtudes. 

[33] Acerca, pois, dos homens educados, eu conheço isso. Agora, no entanto, desejo falar 

sobre a poesia de Homero, de Hesíodo e dos demais poetas, pois creio que calaria aqueles que 

passam o tempo a recitar poemas e a tagarelar a seu respeito no Liceu; sinto, porém, que, agindo 

assim, eu iria além daquela organização proposta no proêmio do discurso. [34] E é próprio de um 

homem sensato não a estima da capacidade de falar mais que os outros a respeito das mesmas 

questões, mas a observância da boa proporção a respeito das coisas acerca das quais sempre 

costuma discutir – algo que se impõe também a mim. Acerca, pois, dos poetas, pronunciar-nos-

emos mais tarde, se a velhice não nos levar antes ou se eu não tiver assuntos mais sérios a tratar. 

[35] A partir de agora, porém, falarei sobre os benefícios conferidos pela cidade aos 

helenos. Não porque eu já não tivesse composto mais elogios a ela do que todos os poetas e 

oradores juntos, pois agora a situação é diferente – no passado, com efeito, eu costumava 

mencioná-la em conexão com outros tópicos, mas agora eu farei dela o tema de meu discurso. 
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[36] Não ignoro a magnitude da tarefa, sobretudo para alguém de minha idade, nem que sempre 

tenho repetido que é fácil amplificar coisas diminutas com palavras, mas difícil fazer os elogios 

se igualarem a ações de insuperável magnitude ou nobreza; [37] não obstante, não se deve 

rejeitar nenhuma dessas coisas, mas antes tentar realizá-las – ao menos se ainda estivermos vivos 

–, em especial, porque muitos me incitam a fazê-lo: em primeiro lugar, os que com 

licenciosidade habitualmente acusam nossa cidade; em segundo, os que a elogiam com 

graciosidade, mas de forma inepta e canhestra; [38] e ainda outros, que ousam elogiá-la não 

como convém a um ser humano, mas de forma tão extravagante que muitos se voltam contra 

eles. Meu maior incentivo, porém, foi a minha idade presente, que afastou os demais de fazê-lo, 

pois espero, se tiver sucesso, alcançar uma reputação maior que a presente, mas, se dissertar de 

modo insatisfatório, que os ouvintes possam de bom grado me desculpar. 

[39] Eis o que eu, tal qual o coro pouco antes da competição dramática, queria dizer 

como prelúdio tanto a respeito de mim mesmo quanto dos demais. Creio, porém, que quem 

deseja com justiça e justeza fazer encômios a uma cidade deve não apenas falar sobre aquela que 

elegeu como tema, mas, assim como examinamos a púrpura e o ouro comparando-os com 

objetos de aparência semelhante e de mesmo valor, [40] assim também devemos cotejar não as 

pequenas com as grandes, nem as que sempre estiveram sob o domínio de outrem com aquelas 

que habitualmente governam, tampouco as que necessitam serem salvas com aquelas capazes de 

fazê-lo, mas sim aquelas que possuem comparável poder, que empreenderam as mesmas 

façanhas e dispõem de recursos semelhantes, pois assim apreenderíamos o máximo possível da 

verdade. [41] Se nos examinar dessa maneira e nos comparar não com qualquer cidade, mas com 

a dos espartanos – que a maioria elogia de forma adequada, mas que alguns mencionam como se 

habitada por semideuses fosse – ficará manifesto que os temos deixado mais para trás do que eles 

aos demais tanto no que toca à força quanto às façanhas e aos benefícios aos helenos. [42] Das 

antigas disputas em favor dos helenos, eu falarei mais tarde; agora, porém, começarei meu 

discurso no momento em que os lacedemônios se apoderaram das cidades  aqueias e dividiram a 

região com os argivos e os messênios. É a partir desse ponto que convém discorrermos a seu 

respeito.  

Quanto aos nossos ancestrais, ficará evidente que eles preservaram a concórdia entre os 

helenos e o ódio contra os bárbaros, que herdaram da Guerra de Troia, e perseveraram nesses 

princípios. [43] Em primeiro lugar, eles tomaram as Cíclades, pelas quais houve muitas disputas 



116 
 

quando o cretense Minos estava no poder. Tendo os cários afinal se apoderado das ilhas, nossos 

antepassados expulsaram-nos de lá; não se atreveram, porém, a se apropriar da região, mas 

assentaram nela os mais necessitados entre os helenos. [44] E, depois disso, fundaram muitas 

cidades em cada um dos dois continentes,254 repeliram os bárbaros para longe do mar e 

ensinaram de que maneira governar o território pátrio e contra quem deveriam guerrear para 

tornar grande a Hélade.   

[45] Os lacedemônios, porém, na mesma época, estavam tão longe de realizar algo 

semelhante às façanhas de nossos ancestrais – guerrear contra os bárbaros e beneficiar os helenos 

– que não consentiam em permanecer em paz. Mesmo ocupando uma uma cidade que não lhes 

pertencia e dispondo não somente de um território suficientemente grande, mas de maior 

extensão do que qualquer outra cidade dos helenos, não se contentaram com isso, [46] mas 

aprenderam a partir dos próprios eventos que, de acordo com as leis, as cidades e os territórios 

parecem ser daqueles que os adquiriram correta e legitimamente, mas que na verdade eles 

passam às mãos dos mais experientes na guerra e com maior capacidade de vencer os inimigos. 

Tendo isso em mente, não se preocuparam com a agricultura, as artes e todas as demais 

atividades e não cessaram de sitiar, uma a uma, as cidades do Peloponeso, até que tivessem a 

todas submetido, à exceção de Argos. 

[47] O resultado de nossas realizações, pois, foi o engrandecimento da Hélade e a Europa 

tornar-se mais poderosa do que a Ásia. Ademais, graças a nós, os helenos em dificuldade 

conseguiram para si cidades e território e aqueles dentre os bárbaros habituados a serem 

insolentes foram expulsos de seu próprio território e tornaram-se mais humildes que no passado. 

O resultado das ações empreendidas pelos espartanos, porém, foi que somente sua cidade se 

engrandeceu, que ela governou todas as cidades do Peloponeso e inspirou medo nas demais, que 

a tratam com um absoluto servilismo. [48] É justo, pois, elogiar a cidade que é responsável por 

muitos benefícios aos demais homens, mas considerar terrível a que age visando tão somente sua 

própria vantagem; tornar-se amigos daqueles que tratam da mesma maneira seus pares e os 

demais homens, mas expressar receio e medo dos que entre si mesmos agem, tanto quanto 

 
254 Isócrates aqui se refere à Europa e à Ásia, mas uma divisão do mundo em dois continentes estava longe de ser 
uma concepção pacífica para os antigos gregos. Heródoto, por exemplo, que narra o conflito entre gregos e persas, 
fala de três continentes – Europa, Ásia e África (também chamada de Líbia), enquanto outros autores (como 
Isócrates), consideram esta última uma parte da Ásia. 
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possível, como familiares, mas empreendem uma política beligerante e indiferente para com os 

demais.  

Foi assim que cada uma das cidades exerceu o poder. [49] Algum tempo depois, no 

momento da eclosão da Guerra Persa, o rei Xerxes reuniu mil e trezentas trirremes e cinco 

milhões de homens ao todo, dos quais setecentos mil eram combatentes, para com tal poderio 

guerrear contra os helenos. [50] Os espartanos, que então governavam os peloponésios, 

contribuíram com somente dez naus para a batalha marítima que decidiu a guerra; os nossos 

ancestrais, porém, que haviam sido expulsos de suas casas e abandonado a cidade, porque 

naquele tempo ainda não era protegida por muralhas, ofereceram uma frota maior e mais 

poderosa do que a de todos os demais que se arriscaram nessa batalha. [51] Os espartanos 

contribuíram com o estratego Euribíades, que, se cumprisse aquilo que havia proposto, não seria 

capaz de impedir que muitos helenos perdessem a vida, mas os nossos ancestrais enviaram 

Temístocles, que todos de bom grado concordam ter sido o responsável pelo desfecho favorável 

da batalha e por todos os demais sucessos daquele tempo. [52] A maior prova disso, porém, é a 

seguinte: os que se arriscaram nessa batalha retiraram a hegemonia dos lacedemônios para 

entregá-la aos nossos ancestrais. Ora, quem seria um juiz mais apropriado ou confiável das ações 

então empreendidas do que aqueles que presenciaram tais conflitos? Quem seria capaz de 

mencionar uma benfeitoria maior que essa, que foi capaz de salvar toda a Hélade? 

[53] Em seguida, aconteceu de cada uma das cidades exercer a supremacia marítima, que 

confere a qualquer um que a detenha o domínio sobre a maioria das cidades. Não elogio 

totalmente nenhuma das duas – poder-se-iam fazer muitas censuras a ambas; não obstante, 

também no que se refere a esse encargo, temo-nos distinguido deles em não menor grau do que 

nas ações há pouco mencionadas. [54] Os nossos pais, com efeito, tentavam persuadi-los a adotar 

a mesma forma de governo255 pela qual eles durante todo tempo nutriram afeto. Prova da 

benevolência e amizade é quando se recomenda aos demais aquelas mesmas coisas que se pensa 

beneficiarem a si próprios. Já os lacedemônios impuseram uma forma de governo que não se 

assemelhava nem a sua própria nem a de qualquer outro lugar, mas outorgaram o domínio de 

cada cidade a apenas dez homens. E são tantos os crimes destes homens que, se alguém tentasse 

 
255 O termo “πολιτεία”, definido por Aristóteles como “a organização da polis e de suas diferentes posições 
públicas” (1278b8-9: “ἔστι δὲ πολιτεία πόλεως τάξις τῶν τε ἄλλων ἀρχῶν”), designava as diferentes formas de 
governo como as poleis eram organizadas, como monarquia, democracia, aristocracia etc. 
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acusá-los, poderia falar durante três ou quatro dias sem cessar, e nem assim julgaria ter exposto 

uma mínima parte deles. [55] Seria, pois, disparatado dissertar sobre cada um de tão graves e 

numerosos crimes. Fosse eu mais jovem, certamente encontraria um modo de, em poucas 

palavras, falar, sobre cada um deles, algo que despertasse uma ira condizente com os atos 

cometidos; agora, porém, nada disso me vem à mente, a não ser o que é conhecido por todos, a 

saber, que eles foram tão superiores aos antecessores na anomia e na ganância que não apenas 

destruíram a si próprios, os amigos e sua própria pátria, mas também depreciaram os 

lacedemônios ante seus aliados, tendo-os lançado em tantas e tão graves catástrofes que ninguém 

esperaria poder se igualar a eles. 

[56] É sobretudo do que foi dito acima que se poderia vislumbrar o quão mais moderado 

e gentil foi o modo como nós cuidamos das coisas; em segundo lugar, do que direi a seguir. Os 

espartanos, com efeito, mal duraram dez anos no poder, enquanto nós detivemos o comando 

ininterruptamente durante sessenta e cinco anos. Ora, todos sabem que as cidades que caem no 

domínio alheio permanecem por muito mais tempo sob o comando daqueles que lhes fizerem 

menos males. [57] Por causa disso, ambas as cidades incorreram no ódio das demais e se 

lançaram na guerra e no distúrbio. Aí se perceberia que a nossa cidade, mesmo tendo todos os 

helenos e alguns bárbaros contra si, foi capaz de resistir contra eles; os lacedemônios, porém, que 

ainda eram superiores por terra, mesmo tendo lutado somente contra os tebanos e perdido uma 

única batalha, foram despojados de tudo que tinham e experimentaram infortúnios e desgraças 

semelhantes aos nossos. [58] E, além disso, vislumbrar-se-ia que a nossa cidade se reergueu em 

um número menor de anos do que demorou para submetê-la, mas os espartanos, mesmo tendo 

passado muito tempo após sua derrota, não foram capazes de se restabelecer em sua antiga 

posição e ainda hoje continuam na mesma situação. 

[59] Agora, deve-se expor como cada um de nós nos comportamos face aos bárbaros; 

pois ainda resta isto a dizer. Durante nossa hegemonia, nem se lhes permitia atravessar com um 

exército o rio Hális, nem navegar com navios de guerra para além de Fasélis; durante a 

supremacia dos lacedemônios, porém, não somente obtiveram permissão para marchar e navegar 

aonde desejassem ir, mas também se estabeleceram como senhores de muitas cidades helênicas.  

[60] Bem, a cidade que fez os pactos mais nobres e altivos com o rei; que fora a 

responsável pelos mais numerosos e maiores males para os bárbaros e bens para os helenos; que, 

ademais, despojou os inimigos da costa da Ásia e de uma extensa região e deu-as aos aliados, 
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[61] pondo assim fim à insolência daqueles e à pobreza destes; que, além disso, guerreou em seu 

próprio interesse melhor do que aqueles reputados na arte da guerra e que mais rapidamente pôs 

fim a seus infortúnios do que fizeram os lacedemônios, como não seria justo elogiá-la e honrá-la 

mais do aquela que em todos esses aspectos foi deixada para trás?  

Isso é o que eu tinha a dizer agora ao comparar as façanhas de uma e outra cidade e dos 

perigos que elas concomitantemente afrontaram contra os mesmos inimigos; [62] penso, porém, 

que os que a contragosto escutam tais discursos em nada contestarão a verdade de minhas 

palavras, tampouco serão capazes de aduzir ações que tornem os lacedemônios os responsáveis 

por muitos benefícios aos helenos, [63] mas tentarão acusar nossa cidade – como é de seu hábito 

constante –, e relatar os atos mais odiosos cometidos durante o domínio sobre o mar, e também 

relatar os processos e julgamentos impetrados contra os aliados e a cobrança de taxas, mas 

sobretudo os sofrimentos dos mélios, cioneus e toroneus, pensando com essas acusações 

conspurcar os benefícios há pouco referidos. [64] Quanto a mim, eu não poderia contestar tudo 

que com justiça foi dito contra a cidade nem tentaria fazê-lo. Com efeito, eu me envergonharia – 

o que eu já dissera antes – se, havendo quem considere que nem mesmo os deuses são livres de 

erro, eu desejasse e tentasse persuadir que o interesse comum nunca em nada se equivocou. [65] 

Não obstante, penso fazer ao menos isto: mostrar que a cidade dos espartanos, quanto às ações 

acima mencionadas, foi muito mais dura e cruel do que a nossa, e que aqueles que, para defender 

os espartanos, nos difamam, comportam-se do modo mais insensato o possível e são os 

responsáveis por seus amigos serem mal falados por nós. [66] Pois, já que nos acusam de coisas 

em que os espartanos, de fato, tiveram maior participação, não me é difícil acusar-lhes de um 

crime maior do que o relatado a nosso respeito. Mesmo agora, por exemplo, se mencionarem os 

processos contra os aliados, quem é naturalmente tão inepto de não perceber que se pode objetar 

que os lacedemônios, sem qualquer julgamento, têm matado muito mais helenos do que nós, 

desde quando governamos a cidade, ainda que os condenados tenham tido direito a um 

julgamento?256  

 
256 Referência aos processos a que os atenienses submetiam as poleis aliadas que se revoltavam. vd., por exemplo, o 
julgamento dos revoltosos de Mitilene em Tuc. III, 36-50 e Panegírico 113: “...[os espartanos] não enrubescem 
por dispor tão anarquicamente as próprias cidades e por acusar a nossa injustamente, mas ainda ousam, 
além disso, mencionar os julgamentos públicos e as acusações pessoais ocorridas outrora entre nós, 
enquanto que eles próprios, em três meses, mataram sem julgamento mais homens do que a cidade julgou 
durante todo o domínio deles.” (“Εἶτ’οὐκ αἰσχύνονται τὰς αὑτῶν πόλεις οὕτως ἀνόμως διαθέντες καὶ τῆς 
ἡμετέρας ἀδίκως κατηγοροῦντες, ἀλλὰ πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ περὶ τῶν δικῶν καὶ τῶν γραφῶν τῶν ποτε παρ’ἡμῖν 
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[67] Podemos falar algo semelhante acerca da cobrança de tributos, se disserem algo a 

esse respeito, pois mostraremos que nossos ancestrais beneficiaram muito mais as cidades que 

lhes traziam tributos do que os lacedemônios. Em primeiro lugar, eles não o fizeram seguindo as 

nossas ordens, mas por sua própria decisão, quando nos concederam a hegemonia sobre o mar. 

[68] Em segundo lugar, não contribuíam visando à segurança de nossa cidade, mas à democracia 

e à liberdade deles próprios e para não caírem, estabelecendo-se a oligarquia, em males tão 

grandes quanto aqueles da época das decarquias257 e da soberania dos lacedemônios. Ademais, 

não contribuíam com aquilo que eles próprios haviam poupado, mas com o que ganharam por 

nosso intermédio. [69] Em vista disso, se houvesse neles um pouco de razão, com justiça seriam 

gratos a nós, pois nós, mesmo depois de ter tomado algumas de suas cidades completamente 

arrasadas, outras, saqueadas pelos bárbaros, as fizemos avançar tanto que, mesmo nos 

entregando uma pequena parte de seus ganhos, suas propriedades não eram menores que as dos 

peloponésios, que eram isentos de tributo.258 

[70] Quanto às que foram arrasadas por cada uma das duas cidades – uma censura que 

alguns lançam apenas contra nós – mostraremos que aqueles que são sem cessar elogiados por 

esses homens têm feito coisas muito piores que nós. Aconteceu, com efeito, de termos 

prejudicado ilhotas tão insignificantes e pequenas que a maioria dos helenos não as conhecem; 

eles, porém, depois de arrasar as maiores cidades do Peloponeso, que de todas as formas 

superavam as demais, tomaram para si o que era delas. [71] Mesmo se anteriormente não 

tivessem feito nenhum outro bem, elas mereceriam obter a maior recompensa dos helenos em 

razão da campanha contra Troia, na qual elas próprias, estando à dianteira, ofertaram seus 

comandantes, homens dotados não somente das virtudes comuns aos demais homens, mas 

também daquelas em que não toma parte nenhum homem desprezível. [72] Messênia, com 

efeito, ofertou Nestor, o mais sábio dos homens que naquele tempo viveram; a Lacedemônia,  

Menelau, o único que, devido a sua temperança e justiça, foi considerado digno de ser o genro de 

Zeus; e a cidade dos argivos, Agamêmnon, que não possuía uma ou duas virtudes apenas, mas 

todas as que é possível se mencionar, [73] e não moderadamente, mas em máximo grau. Porque, 

 

γενομένων λέγειν τολμῶσιν, αὐτοὶ πλείους ἐν τρισὶ μησὶν ἀκρίτους ἀποκτείναντες ὧν ἡ πόλις ἐπὶ τῆς ἀρχῆς ἁπάσης 
ἔκρινεν.”). 
257 Decarquias eram governos de dez homens, impostos por Esparta às poleis inimigas após a vitória na Guerra do 
Peloponeso. 
258 Ao contrário da Confederação de Delos, a Liga Peloponésia, chefiada por Esparta, não recolhia tributo das poleis 
aliadas. 
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dentre todos os combatentes, não encontraremos nenhum que tenha empreendido ações mais 

singulares ou mais nobres, nem mais importantes ou proveitosas aos helenos, nem mais 

merecedoras dos maiores elogios. É razoável que alguns descreiam da simples enumeração de 

suas virtudes, mas, se se acrescentarem uns poucos detalhes sobre cada uma delas, todos 

concordariam que falo a verdade.  

[74] Não sou, porém, capaz de perceber claramente, mas estou completamente perdido no 

que respeita às palavras que deveria em seguida utilizar, se quero deliberar corretamente. Sinto-

me envergonhado, com efeito, se, após ter tanto falado da virtude de Agamêmnon, não menciono 

nenhum de seus feitos, mas pareço aos ouvintes ser semelhante aos que se gabam e falam ao 

acaso. Percebo, porém, que os fatos que não fazem parte da proposta do discurso não são 

elogiados, mas parecem ser desordenados. Percebo também que muitos os utilizam mal, mas 

mesmo assim os censuram.  

[75] Por isso tenho medo de que algo semelhante se passe comigo. Não obstante, decido 

vir ao socorro de alguém que tem sofrido o mesmo que eu e muitos outros e que tem sido 

completamente privado da honra que lhe caberia obter, e que foi o responsável pelos maiores 

bens naquele tempo, mas que é menos elogiado do que quem não realizou nada digno de 

menção. [76] Por que então Agamêmnon foi deixado de lado, ele que possuía uma honra 

tamanha que, mesmo se todos se reunissem para buscar outra maior, não seriam capazes de 

encontrá-la? Foi, com efeito, o único homem considerado digno de se tornar o estratego de toda a 

Hélade. Se foi eleito por todos ou se obteve o comando por si próprio, não posso dizê-lo; mas, 

seja como for, não tem deixado que seu renome seja superado por aqueles que, por qualquer 

outro motivo, também foram honrados. [77] Com esse poder em suas mãos, não houve nenhuma 

cidade helênica que tenha oprimido, mas estava tão longe de prejudicar qualquer uma delas que, 

tendo encontrado os helenos em guerra, distúrbios e muitos males, livrou-os deles. Após ter 

estabelecido a concórdia entre eles, desdenhou as obras extravagantes, fantasiosas e em nada 

úteis aos helenos, mas, tendo-os unido em um exército, conduziu-os contra os bárbaros. [78] E 

não se encontrará ninguém, nem entre os homens renomados em sua própria época, nem entre os 

que nasceram depois, que tenha empreendido uma expedição mais nobre ou mais útil aos helenos 

do que essa.  Mesmo tendo feito essas coisas e as exposto aos helenos, ele não adquiriu o renome 

que lhe caberia porque alguns prezam mais o maravilhoso que as benfeitorias e prezam mais as 
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falsidades que a verdade. Mesmo, porém, sendo um homem de tal qualidade, tem um renome 

menor do que aqueles que nem mesmo ousam imitá-lo.  

[79] Mas não somente por isso poder-se-ia elogiá-lo, mas também por seus feitos no 

mesmo período, pois alcançou tamanha magnanimidade que não lhe foi bastou reunir não só os 

soldados, mas também tantos homens quantos quisesse de cada uma das cidades. Reuniu ainda 

os reis, que não só faziam o que queriam em suas cidades, como também davam ordens aos 

demais; a eles persuadiu a se colocarem sob seu comando e a segui-lo contra quem quer que ele 

os guiasse; persuadiu-os a fazer o que ele mandasse e a abandonar a vida de rei para viver como 

soldados. [80] Ainda fê-los arriscar-se e guerrear não por suas próprias pátrias e reinos – pelo 

discurso, por Helena, esposa de Menelau, mas, de fato, para que toda a Hélade não sofresse na 

mão dos bárbaros nada desse tipo nem o que antes padecera com a tomada de todo o Peloponeso 

por Pélops, ou da cidade dos argivos por Dânao, ou de Tebas por Cadmo. Aparecerá algum outro 

que tenha previsto tais perigos ou tenha obstado a consecução de coisas semelhantes, 

excetuando-se a natureza e poder desse homem?  

[81] Os sucessos seguintes são menos importantes do que os acima relatados, mas 

maiores e mais dignos de menção do que os que têm sido objeto frequente de elogios, pois o 

exército, tendo sido reunido de todas as cidades e englobando uma multidão tão grande quanto se 

possa imaginar, tinha em suas fileiras muitos homens ou que descendiam ou que eram eles 

próprios filhos de deuses. Esses não se portavam como o mais dos homens nem pensavam da 

mesma maneira que os outros guerreiros, mas eram cheios de cólera, impetuosidade, inveja e 

altivez. [82] Não obstante, Agamêmnon manteve o comando sobre tal exército por dez anos não 

em virtude do pagamento de altos soldos nem do dispêndio de riquezas – como todos agora 

fazem ao exercer o poder –, mas em razão da superioridade de sua inteligência e por ser capaz de 

tirar dos inimigos a subsistência de seus soldados e sobretudo por ele parecer melhor deliberar 

sobre a salvação dos demais do que esses sobre sua própria salvação. [83] E o final que ele deu a 

todos esses sucessos não é menos digno de admiração, pois ele não aparecerá fazendo algo trivial 

nem indigno das ações anteriormente relatadas, mas, pelo discurso, guerreando contra uma única 

cidade, mas, de fato, arriscando-se não somente contra todos os habitantes da Ásia, mas também 

contra todas as linhagens de bárbaros, não desistiu nem recuou antes de reduzir à escravidão a 

cidade daquele que ousou ofendê-lo e pôs um fim à insolência dos bárbaros. 



123 
 

[84] Não ignoro a extensão das coisas que disse sobre a virtude de Agamêmnon nem que, 

a despeito de seu grande número, se, tomando-as uma a uma, se examinasse qual delas poderia 

rejeitar, ninguém ousaria suprimir nenhuma delas, mas, lendo-as continuamente, todos as 

censurariam como se elas dissessem mais do que o necessário. [85] Quanto a mim, se não 

percebesse que era prolixo, eu me envergonharia de me portar de maneira tão tola ao tentar 

escrever sobre um assunto que nenhum outro ousaria tratar. Todavia, eu, com maior exatidão do 

que aqueles que ousarão me atacar, sabia que muitos me censurariam por isso. Julguei, contudo, 

que, se, nessa parte do discurso, eu parecesse a alguns descuidar do momento oportuno, isso não 

seria tão terrível quanto, ao falar sobre um homem dessa grandeza, eu deixasse de lado alguns 

dos benefícios que lhe cabem e sobre os quais conviria que eu falasse. [86] Mas considerava que 

ganharia a estima dos ouvintes mais refinados se manifestamente falasse sobre a virtude, 

preocupando-me mais com ela do que a justa proporção do discurso e sabendo que seria menos 

honrado por meu discurso ser inoportuno, mas que a decisão correta em relatar essas ações seria 

de auxílio àqueles que eu elogio. Não obstante, deixando de lado meu próprio proveito, preferi o 

que é justo. [87] E não somente no que eu disse até agora veriam essa minha atitude, mas 

igualmente em todas as ocasiões, pois eu visivelmente ficaria mais contente por meus alunos 

serem honrados pelo seu modo de vida e pelas suas ações do que por serem considerados 

temíveis ao discursar. Contudo, todos me imputariam a responsabilidade pelos que falam bem, 

mesmo que eu em nada tenha contribuído para isso, mas não há ninguém que não me excluiria 

dos elogios daqueles que realizam grandes feitos, embora todos saibam que tenho sido seu 

conselheiro.  

[88] Já não sei mais, todavia, para onde estou sendo levado, pois, ainda que pense que 

sempre se deve ater à sequência dos assuntos tratados, eu me desviei completamente da proposta 

do meu discurso. Então nada mais me resta senão, culpando a velhice como desculpa para meu 

esquecimento e verborragia – esses usuais companheiros da velhice –, retornar para o lugar de 

onde eu caí nessa fala excessiva. [89] Penso já avistar o passo de onde comecei a me perder. Eu 

respondia aos que censuravam a nossa cidade pela ruína dos mélios e de demais cidades 

pequenas, não como se não se tivessem cometido erros, mas mostrando que aqueles que eles 

estimam arrasaram cidades em maior número e muito maiores que nós; em meio a isso, comecei 

a discutir sobre a virtude de Agamêmnon, Menelau e Nestor, não falando nenhuma mentira, 

embora me estendesse mais do que deveria. [90] Fazia isso por pensar que ninguém julgaria 
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outro crime maior que o de quem ousou arrasar as cidades que geraram e criaram homens tais 

que ainda hoje se poderia fazer muitos e belos discursos a seu respeito. Mas, não obstante, talvez 

seja insensato perder tempo com uma só ação, como se houvesse uma escassez do que se falar a 

respeito da selvageria e dureza dos lacedemônios, e não uma grande abundância. [91] Não lhes 

bastou prejudicar essas cidades e tais homens, mas fizeram isso também com aqueles que têm a 

mesma origem e participaram de uma expedição em comum e enfrentaram os mesmos perigos: 

refiro-me aos argivos e messênios. Com efeito, desejaram lançá-los nas mesmas desgraças 

sofridas por aqueles. Não desistiram do cerco aos messênios antes de os expulsar de seu território 

e ainda hoje guerreiam contra os argivos com o mesmo objetivo.  

[92] Seria estranho, todavia, se, depois de ter relatado todos esses crimes, eu não 

mencionasse o que fizeram pelo domínio de Plateia. Foi no território dos plateenses que 

posicionaram seu exército, ao nosso lado e dos demais aliados, e que confrontaram nossos 

inimigos, tendo honrado os deuses lá sediados com sacrifícios. [93] Naquele momento, não 

somente libertamos os helenos que estavam do nosso lado, mas também os que haviam sido 

obrigados a se aliar aos nossos inimigos, e os únicos boécios a então nos apoiar foram os 

plateenses. Não muito tempo depois, os lacedemônios, para agradar os tebanos, sitiaram Plateia e 

mataram todos os plateenses, à exceção dos que conseguiram escapar do cerco. A esse respeito, 

nossa cidade tomou uma posição em nada semelhante à dos lacedemônios. [94] Eles, com efeito, 

atreveram-se a assim prejudicar os benfeitores da Hélade e membros de sua própria linhagem; 

nós, por outro lado, estabelecemos os sobreviventes de Messênia como colonos em Naupacto e 

fizemos daqueles que escaparam de Plateia cidadãos de Atenas, concedendo-lhes plenos direitos. 

Dessarte, se não tivéssemos mais nada a dizer a respeito das duas cidades, seria fácil depreender 

disso o modo de ser de cada uma e qual delas tem arrasado mais e maiores cidades.  

[95] Mas sinto uma sensação oposta à que dizia há pouco, pois então eu me perdera em 

um estado de ignorância e esquecimento. Mas agora estou plenamente consciente de não ter me 

atido àquela tranquilidade com que iniciava o discurso e sei que tento falar de assuntos sobre os 

quais não pensava discursar e que me disponho de modo mais ousado do que é meu costume e 

que não consigo controlar algumas das coisas que falo por causa do grande fluxo de coisas a 

dizer. [96] Já que, pois, me veio o desejo de falar francamente  e deixei minha língua solta, e já 

que fiz assunto de meu discurso ações tais que não me seria nobre nem possível deixá-las de 

lado, pois a partir delas se pode mostrar que nossa cidade é mais merecedora da gratidão dos 
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helenos que a dos lacedemônios, não se deve tampouco calar sobre os males dos helenos de que 

não falamos anteriormente, mas devemos mostrar que os nossos ancestrais foram maus alunos 

em maus feitos, enquanto que os lacedemônios foram tanto os primeiros a descobrir alguns deles 

quanto os únicos a praticar outros.  

[97] A maioria das pessoas, pois, acusa ambas as cidades de, fingindo se arriscarem 

contra os bárbaros pelo bem dos helenos, não permitirem a independência das cidades nem 

deixá-las administrar seus próprios assuntos como convinha a cada uma delas, mas, tendo as 

tomado como cativos de guerra, acusam de terem-nas dividido para que pudessem escravizá-las 

todas e de fazer como aqueles que libertam os servos de outros homens, mas os forçam a ser seus 

próprios escravos. [98] Que se façam tais acusações e ainda outras, mais numerosas e mais duras 

que essas, não somos os responsáveis por isso, mas aqueles que agora se opõem a nossas 

palavras e, durante todo o resto do tempo, a tudo o que fizemos. Ninguém, com efeito, poderia 

mostrar que os nossos ancestrais, na incontável sucessão do tempo, a tentar governar cidade 

alguma, tanto as maiores quanto as menores; quanto aos lacedemônios, porém, todos sabem que, 

desde que eles entraram no Peloponeso, não fizeram nem desejaram outra coisa senão um modo 

de governarem absolutamente todos os homens, mas, se isso não fosse possível, ao menos os 

peloponésios.  

[99] A bem da verdade, quanto às guerras civis, massacres e mudanças de forma de 

governo, que alguns imputam a uma e outra cidade, ver-se-iam os espartanos tendo tornado 

praticamente todas as cidades cheias de tais desgraças e enfermidades, mas ninguém se atreveria 

a dizer que a nossa cidade, antes do desastre no Helesponto,259 fez algo do tipo com seus aliados. 

[100] Mas, depois de os lacedemônios perderem o domínio sobre os gregos, dos quais haviam se 

designado os senhores, nessa ocasião, quando as cidades estavam em guerra civil, dois ou três 

dos nossos estrategos – pois eu não esconderei a verdade – prejudicaram algumas das cidades, 

esperando que, se imitassem as ações dos espartanos, poderiam manter maior controle sobre elas. 

[101] De modo que todos poderiam com justiça acusar aqueles como tendo sido os iniciadores e 

professores de tais obras, aos nossos, porém, seria compreensível que pudessem desculpá-los, 

como alunos enganados por falsas promessas e desiludidos com suas esperanças não cumpridas. 

 
259 A batalha de Egospotami, em 405 a.C., que marcou a derrota dos atenienses para os espartanos na Guerra do 
Peloponeso. 
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[102] Falo enfim sobre o crime que somente eles, de acordo com as próprias convicções, 

cometeram: quem desconhece que, havendo para nós comum inimizade contra os bárbaros e seus 

reis, mesmo que estivéssemos em muitas guerras e algumas vezes sofrêssemos grandes 

desgraças, e mesmo que nossa cidade tenha muitas vezes sido devastada e dividida, nunca 

cogitamos a amizade e uma aliança com os bárbaros, mas, por causa de suas tramas contra os 

helenos, sem cessar nutrimos contra eles um ódio maior do que contra aqueles que agora nos 

fazem mal. [103] Os lacedemônios, porém, nunca tendo sofrido nenhum mal nem pretendendo se 

arriscar contra os bárbaros, tampouco receando seu ataque, manifestaram uma ganância que não 

se saciava nem com o domínio terrestre, mas cobiçaram tão fortemente o poderio marítimo que, 

ao mesmo tempo em que incitavam nossos aliados a se revoltarem, prometendo-lhes a liberdade, 

mantinham conversas com o rei sobre uma possível amizade e uma aliança, afirmando que lhe 

entregariam todos os habitantes da Ásia. [104] Depois de ter dado garantias a esses dois e de nos 

ter derrotado na guerra, aos que haviam jurado libertar impuseram uma escravidão mais dura que 

a dos hilotas;260 mostraram tamanha gratidão ao rei, por sua vez, que persuadiram seu irmão 

Ciro, mesmo sendo mais jovem, a disputar o trono, e reuniram um exército, designando Clearco 

como estratego, e lançaram-no contra ele. [105] Mas não tiveram sucesso em nada disso, tendo 

sido descobertos em suas ambições e incorrendo no ódio de todos, e envolveram-se em uma 

guerra e tantos distúrbios quantos se esperariam de quem engana igualmente os helenos e os 

bárbaros.  

Sobre tais coisas, não sei o que ainda deveria acrescentar, salvo que, tendo sido 

derrotados em uma batalha marítima261 pelas forças do rei e pelo comando de Cônon,262 os 

espartanos firmaram um acordo de paz263 tão indigno, [106] que ninguém nunca poderia mostrar 

outro mais desonroso, censurável, desdenhoso com o interesse dos gregos nem mais contrário ao 

que alguns dizem sobre a virtude dos lacedemônios. Estes lacedemônios que, quando o rei os 

designou senhores dos helenos, tentaram destroná-lo e despojá-lo de toda sua prosperidade; 

 
260 Denominação dada à população autóctone da Lacedemônia, submetida à servidão com a chegada dos dóricos, 
que passaram a dominar a região. 
261 A batalha de Cnido, de 394 a.C., na qual a frota espartana enfrenta uma esquadra financiada pelo rei persa e 
liderada pelo ateniense Cônon, marca a primeira grande derrota marítima da Lacedemônia e prenunciam o fim da 
política expansionista espartana.  
262 Estratego ateniense, comandou a frota persa na Batalha de Cnido (vd. a nota acima). Seu filho, Timóteo, foi aluno 
de Isócrates, como o próprio autor menciona na Antídose 101-39. 
263 A chamada Paz de Antalcidas, acordo firmado em 387/86 a.C. entre os helenos e os persas, garantia a autonomia 
das poleis na Europa, mas entregava os gregos da Ásia ao domínio do Grande Rei. 
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depois que ele os derrotou na batalha marítima, porém, não lhe entregaram uma pequena parte da 

Hélade, mas todos os que habitavam a Ásia, escrevendo explicitamente em um tratado que 

fariam tudo que o rei desejasse. [107] E não se envergonharam de ter firmado tais convenções 

acerca de homens com os quais se aliaram para nos derrotar e se assenhorar dos helenos e tinham 

esperanças de que, com tal aliança, tomassem controle de toda a Ásia, mas inscreveram os 

termos desse acordo em seus próprios templos e obrigaram os aliados a fazer a mesma coisa.  

[108] Não penso que o público desejará escutar sobre as outras ações, mas, a partir do 

que foi dito, aprenderão a julgar de modo adequado como cada uma das duas cidades agiu com 

os helenos. Quanto a mim, porém, não me sinto assim, mas creio que o assunto de que me propus 

tratar necessita de muitos outros discursos, sobretudo daqueles mostrando a insensatez de quem 

tenta contradizer o que eu digo. Penso encontrar facilmente essas pessoas, [109] pois, dos que 

aprovam todas as ações dos lacedemônios, creio que os melhores dentre eles e os mais sensatos 

elogiarão a forma de governo dos Espartanos e que terão sobre ela a mesma opinião que antes, 

mas, quanto ao que os lacedemônios fizeram com os gregos, creio que eles concordarão comigo; 

[110] quanto aos inferiores não só a eles, mas à maioria dos homens, eles não conseguem falar 

de modo tolerável sobre nenhum outro assunto e são incapazes de se calar sobre os 

lacedemônios, mas esperam, se lhes endereçarem elogios exagerados, angariar igual reputação 

aos que lhes são superiores e muito melhores – [111] gente desse tipo, penso eu, quando 

perceberem que todos os argumentos se esgotaram e que não conseguem replicar nenhuma de 

minhas palavras, voltar-se-ão à questão das formas de governo e, comparando a de lá com a 

daqui – sobretudo a temperança e disciplina dos lacedemônios com a nossa negligência –, farão 

encômios à Esparta. [112] Se, pois, tentarem fazer algo assim, convém a um homem sensato se 

dar conta de que falam tolices, uma vez que eu não me propus a dissertar sobre as formas de 

governo, mas a mostrar como nossa cidade deveria ser muito mais honrada pelos helenos do que 

a dos lacedemônios. Se então refutassem algum desses argumentos ou falassem de realizações 

comuns a ambas as cidades em que os espartanos têm se mostrado melhores que nós, seria 

natural que recebessem elogios; mas, se tentarem falar a respeito do que eu não fiz nenhuma 

menção, com justiça todos julgariam que eles são tolos.  

[113] Não obstante, já que antecipo que levarão ao público o debate sobre as formas de 

governo, não me recusarei a discuti-las, porque penso que, nesse ponto, nossa cidade mostrará 

maior distinção ainda do que nos anteriormente tratados. [114] E que ninguém julgue que me 
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refiro à forma de governo que, forçados, modificamos, mas à dos nossos ancestrais. Não foi por 

desprezá-la que nossos pais juraram fidelidade à presentemente estabelecida – ao contrário, 

julgavam-na superior no tratamento das demais questões, mas consideravam a presente forma de 

governo mais conveniente do ponto de vista do poderio marítimo. Quando a adotaram e bem 

aplicaram, eles puderam se defender tanto das tramas dos espartanos quanto da força de todos os 

peloponésios, os quais especialmente era premente que nossa cidade derrotasse na guerra. [115] 

Desse modo, ninguém poderia com justiça censurar os que preferiram essa forma de governo, 

pois não se enganaram em suas esperanças, tampouco desconheciam as vantagens e 

desvantagens próprias a cada um dos regimes, mas sabiam com precisão que a supremacia 

terrestre se exerce por meio da ordem, temperança e obediência, mas que o poderio marítimo não 

aumenta com isto, [116] mas com as artes náuticas, com uma tripulação capaz e com homens que 

perderam tudo que tinham e estão habituados a garantir sua subsistência a partir dos bens alheios. 

Quando esses homens irromperam na cidade, não foi difícil de se ver que a ordem da antiga 

forma de governo seria suprimida e que a benevolência dos helenos rapidamente sofreria uma 

mudança, quando os atenienses impuseram o pagamento de taxas e tributos a quem antes eles 

concediam terras e cidades, para que fosse possível pagar o salário dos homens de que falamos 

um pouco antes. [117] Mas, embora nossos pais não ignorassem nada disso, não obstante eles 

pensavam que era vantajoso e que convinha a uma cidade de tal magnitude e de tão grande 

reputação suportar todas dificuldades antes de se submeter ao domínio dos lacedemônios, pois, 

dentre essas duas coisas, ambas ruins, a melhor opção é inflingir dano a outros do que nós 

próprios sofrê-lo e governar injustamente aos outros do que, escapando dessa acusação, 

injustamente ser escravizados pelos lacedemônios. [118] Todos que fossem sensatos prefeririam 

e escolheriam tais coisas, mas uns poucos dos que professam ser sábios, ao se lhes perguntar 

isso, diriam que não. Eis as causas, pois, que fizeram nossos pais adotarem a forma de governo 

que é censurada por alguns em lugar daquela que é elogiada por todos – embora talvez eu tenha 

falado demasiado longamente sobre elas. 

[119] Doravante, porém, discursarei sobre aquela que propus como tema, a forma de 

governo de nossos ancestrais, retornando aos tempos quando ainda não havia um nome nem para 

a oligarquia, nem para a democracia, mas monarquias governavam tanto as raças bárbaras quanto 

todas as cidades helênicas. [120] Por isso decidi começar do mais distante possível: por acreditar, 

em primeiro lugar, que convinha aos que se arrogam a virtude ser superiores aos demais desde 
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sua origem; em segundo, por ter vergonha de ter me estendido sobre homens nobres, mas sem 

nenhuma ligação comigo, sem fazer, porém, a mínima menção de meus ancestrais, os melhores 

governantes da cidade. [121] Estes são tão superiores aos que detêm o poder em outros lugares 

quanto os homens mais sensatos e moderados se distinguem dos animais mais selvagens e 

ferozes: que ato desmedido de impiedade ou crueldade não encontraríamos nas demais cidades – 

sobretudo nas que outrora se pensavam serem as maiores e que ainda hoje são assim 

consideradas? Não encontraríamos aí incontáveis assassinatos de irmãos, pais e anfitriões? [122]  

Nem assassinatos maternos, nem relações sexuais e procriações com os próprios pais? Não 

encontraríamos aí um banquete com a carne dos próprios filhos, preparado por seus parentes 

mais próximos? Tampouco o abandono dos filhos por seus próprios genitores, afogamentos, 

cegamentos e um número tão grande de malfeitos que jamais faltaria assunto aos que costumam 

apresentar esse gênero de desgraças todo ano no teatro?264 

[123] Não relatei isso porque quisesse insultar aqueles homens, mas para mostrar que 

esse gênero de coisas não acontece somente entre nós – isso, com efeito, não seria sinal da 

virtude dos nossos ancestrais, mas de que não possuíam uma natureza semelhante à dos homens 

mais ímpios. Mas os que tentam elogiar alguém em termos superlativos devem não apenas 

mostrar que ele não é vil, mas também que, em todas as virtudes, supera tanto os homens do 

passado quanto os do tempo presente. [124] Administraram, com efeito, tão piedosa e 

nobremente a cidade e seus assuntos privados quanto convinha aos descendentes dos deuses. 

Foram os primeiros a governar uma cidade e a se servir de leis, homens que durante todo tempo 

continuaram a exercer a piedade perante os deuses e a justiça perante os mortais. Não tinham 

uma origem mesclada nem migraram para cá, mas, dentre os helenos, eram os únicos a serem 

autóctones. [125] Tiveram como nutriz essa mesma terra da qual brotaram. Dedicaram a ela um 

afeto semelhante ao dos melhores homens em relação a seus pais e mães. Além disso, foram de 

tal maneira favorecidos pelos deuses que a coisa mais difícil e rara – encontrar uma família de 

reis ou tiranos que mantenha o poder por quatro ou cinco gerações – aconteceu apenas entre eles. 

 
264 Refere-se aqui aos eventos míticos encenados nas tragédias. Segundo a Poética aristotélica, “...primeiramente, os 
poetas aproveitavam qualquer história ao acaso e, agora, as mais belas tragédias são compostas sobre um número 
reduzido de famílias, como, por exemplo, sobre Alcméon, Édipo, Orestes, Meleagro, Tiestes, Télefo e quantos 
outros a quem aconteceu sofrer ou causa desgraças terríveis.” (1453a17-23: “πρῶτον μὲν γὰρ οἱ ποιηταὶ τοὺς 
τυχόντας μύθους ἀπηρίθμουν, νῦν δὲ περὶ ὀλίγας οἰκίας αἱ κάλλισται τραγῳδίαι συντίθενται, οἷον περὶ Ἀλκμέωνα 
καὶ Οἰδίπουν καὶ Ὀρέστην καὶ Μελέαγρον καὶ Θυέστην καὶ Τήλεφον καὶ ὅσοις ἄλλοις συμβέβηκεν ἢ παθεῖν δεινὰ ἢ 
ποιῆσαι. ἡ μὲν οὖν κατὰ τὴν τέχνην καλλίστη τραγῳδία ἐκ ταύτης τῆς συστάσεώς ἐστι.”). 
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[126] Erictônio, com efeito, o filho de Hefesto e da Terra, herdou a casa e o trono de Cécrope, 

que não possuía filhos homens. Daí em diante, todos os governantes que nasceram depois dele, 

não sendo poucos, legaram suas posses e seu poder a seus próprios filhos, até o reino de 

Teseu.265 

Eu daria de tudo para não ter, em outra ocasião, falado da virtude e dos feitos desse 

homem!266 Dissertar sobre tais assuntos seria muito mais adequado ao discurso sobre a cidade. 

[127] Seria de fato difícil – até mesmo impossível – deixar de lado as questões que naquele 

tempo me ocorreram para uma ocasião que eu não poderia prever que aconteceria. 

Abandonamos, por consequência, essas coisas, já que, para o que se apresenta, utilizei-as à 

exaustão. Mencionaremos, porém, um feito que foi apenas referido e realizado por um único 

homem: Teseu. Esta é a maior prova de sua virtude e sua inteligência. [128] Mesmo possuindo o 

mais seguro e o maior dos reinos, no qual realizara muitas e nobres ações, tanto no que se refere 

à guerra quanto à administração da cidade, desdenhou todas essas coisas e preferiu uma glória 

que, forjada em labores e contendas, seria para todo o sempre lembrada à indolência e felicidade 

inerentes a seu poder real. [129] E não fez isso quando já estava velho, depois de desfrutar todos 

os benefícios da realeza; ao contrário, no primor da idade, como se conta, entregou o governo da 

cidade ao povo e arriscou sua vida sem cessar para o benefício dela e de todos os helenos.  

[130] Quanto à virtude de Teseu, novamente dela lembramos agora tanto quanto nos era 

possível, embora anteriormente não tenhamos relatado seus feitos de forma negligente. Quanto 

aos que receberam a administração da cidade de suas mãos, não seria capaz de proferir elogios 

que se equiparassem a sua inteligência. Eles, mesmo não tendo nenhuma experiência em nessas 

questões, não falharam em escolher a forma de governo que todos concordam ser não somente a 

mais imparcial e justa, mas também a mais vantajosa a todos e a mais agradável a todos que 

vivem sob seu domínio, [131] pois estabeleceram não uma democracia que governa ao acaso e 

que considera a licença como liberdade e a permissão de fazer o que quiser como felicidade, mas 

 
265 Os atenienses se gabavam de ter nascido da própria terra da Ática, em razão das histórias de alguns de seus reis, 
conhecidos por brotarem do chão. Um deles foi Erecteu, é mencionado pela Ilíada: “…o magnânimo Erecteu, ao 
qual outrora alimentou Atena, filha de Zeus, quando o gerou a terra doadora de grãos…” “…Ἐρεχθῆος 
μεγαλήτορος, ὅν ποτ' Ἀθήνη/θρέψε Διὸς θυγάτηρ, τέκε δὲ ζείδωρος ἄρουρα…” II, 547-548. Com o advento da 
democracia, a história passou a ser associada não a algum monarca em particular, mas a todo povo ateniense. 
266 No Encômio a Helena 18-37, há uma seção dedicada a Teseu, lendário rei de Atenas. 
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a que condena tais coisas, enquanto se serve da aristocracia.267 A esta a maioria conta como a 

mais vantajosa entre as formas de governo a partir de seus méritos, não desconhecendo isso por 

ignorância, mas por nunca se preocuparem com o que é necessário. [132] Eu, porém, afirmo que 

há somente três formas de governo: oligarquia, democracia e monarquia. Dos que vivem nelas, 

todos que habitualmente designam para as magistraturas e todos os demais assuntos os cidadãos 

mais capacitados e mais propensos a presidir as coisas do melhor e mais justo modo, a estes eu 

afirmo que, de acordo com si próprios e os demais, viverão bem sob todas as formas de governo; 

[133] quem, no entanto, emprega nessas funções os mais atrevidos, os mais depravados, homens 

que em nada pensam no benefício da cidade, mas estão sempre prontos a fazer o que quer que 

seja para aumentar seus ganhos, eu afirmo que suas cidades terão um governo igual à depravação 

de seus dirigentes. E os que não agem assim, nem como aqueles que eu mencionei anteriormente, 

mas, quando se sentem confiantes, honram sobretudo homens que falam para agradar; quando, 

porém, tomados pelo medo, recorrem aos melhores e mais sensatos, estes eu afirmo que agirão 

alternativamente ora de um modo pior, ora de um melhor. [134] Eis a natureza e os poderes das 

formas de governo. Creio que essas coisas motivarão outros a fazer discursos muito mais 

extensos que os anteriores; eu, porém, não mais discutirei sobre todas essas coisas, mas somente 

sobre a forma de governo de nossos ancestrais, pois prometi mostrar que ela era melhor que a 

estabelecida em Esparta e que foi responsável por maiores bens. [135] Àqueles que têm prazer 

em me escutar tratando de uma forma de governo proveitosa, meu discurso não será nem 

aborrido nem inoportuno, mas conciso e adequado ao que disse antes; àqueles a quem não 

agradam palavras ditas com toda a seriedade, mas as injúrias lançadas nas assembleias,268 ou 

àqueles que, se se abstiverem de tal loucura, elogiam as coisas mais vis e os maiores criminosos, 

para todos esses creio que meu discurso parecerá mais extenso que o necessário. [136] Quanto a 

mim, porém, como o resto dos homens sensatos, em nada me interessam tais ouvintes, mas 

aqueles que se lembrarão do que eu anteriormente falei; ouvintes que não censurarão a maior 

parte de meu discurso, nem mesmo se se estendesse por milhares de linhas, mas que se darão 

 
267 Isócrates alude nessa passagem à etimologia de “aristocracia”, palavra composta de “ἄριστος”, superlativo de 
“ἀγαθός” (bom) e “κράτος”, poder. 
268 No original, “πανήγυρις” (“panegíria”), palavra inicialmente designando um dos quatro grandes festivais pan-
helênicos, a saber, os Jogos Olímpicos, os Píticos, os Ístmicos e os Nemeus. Com o tempo, entretanto, o termo 
passou a ser aplicado a todo festival e, mais genericamente, a qualquer reunião de pessoas, como as assembleias e 
encontros políticos mantidos em Atenas. Esse é o significado mais imediato do termo “πανήγυρις” nesta passagem 
do discurso. A referência às panegírias, porém, estabelece uma relação com outra das obras de Isócrates, o 
Panegírico, cujo título faz referência aos grandes festivais pan-helênicos. 
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conta de que está em seu poder ler e percorrer tanto de meu trabalho quanto acharem melhor; 

mas sobretudo me interessam os ouvintes que não escutarão nenhum discurso com maior prazer 

do que os tratando as virtudes dos homens e a natureza das cidades bem governadas, [137] coisas 

que, se alguns quiserem e forem capazes de imitá-las, eles próprios passariam a vida como 

homens de grande reputação e trariam a prosperidade a suas próprias cidades.  

Eis os homens que eu pediria aos deuses que fossem os ouvintes de meu discurso. Temo, 

porém, que, dispondo de tal audiência, eu esteja aquém dos assuntos que pretendo tratar em meu 

discurso; não obstante, tentarei, dentro de minha capacidade, dissertar sobre eles. [138] Seria de 

fato justo atribuir a responsabilidade de a nossa cidade ter naquele tempo sido melhor governada 

que as demais a seus reis, dos quais tratamos um pouco antes, pois foram aqueles eram os que 

educaram a multidão na virtude, justiça e em muita moderação, e que ensinaram, a partir do 

modo como governavam – isso eu exponho com minhas palavras, depois de eles o terem 

realizado com suas ações – que toda forma de governo é a alma de uma cidade, tendo ela igual 

autoridade a que a inteligência exerce sobre o corpo, pois é a forma de governo que decide sobre 

todas as coisas, preserva o que é bom e afasta os infortúnios e é responsável por tudo que 

acontece às cidades.  

[139] O povo aprendeu este princípio e não o esqueceu com a mudança de forma de 

governo, mas devotou a ele maior atenção do que a todas as outras coisas: escolher líderes 

favoráveis à democracia, mas que possuam um caráter semelhante aos que primeiro presidiram a 

cidade; não designar inadvertidamente para cuidar dos bens comuns homens aos quais ninguém 

confiaria suas posses privadas; [140] não permitir que homens reconhecidamente vis se 

aproximem das questões da cidade; não tolerar nem mesmo a voz dos que entregam seus 

próprios corpos a práticas vexaminosas, mas se consideram dignos de aconselhar os demais de 

que modo administrariam com sensatez a cidade e seriam mais felizes; nem a voz daqueles que 

dilapidam a herança paterna com prazeres degradantes, mas que procuram recuperar suas perdas 

tirando do tesouro da cidade; tampouco a voz de quem anseia por falar sempre visando agradar o 

público, mas que arrastam a quem convencem para muitos desprazeres e dores. [141] Todos, ao 

contrário, pensarão que se deve afastar tais homens das deliberações; além deles, os que dizem 

que a propriedade alheia pertence a Atenas, mas que se atrevem a roubar e saquear os bens da 

própria cidade; fingem amar o povo, mas o fazem ser odiado por todos os demais; [142] que 

nominalmente se inquietam pelos gregos, mas que na realidade os maltratam, os chantageiam e 
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os indispõem de tal modo contra nós que algumas cidades em guerra acolhem dentro de seus 

muros antes e com maior alegria o auxílio das tropas que as cercam do que o nosso. Qualquer um 

se cansaria de escrever, se tentasse enumerar todas as falhas de caráter e malfeitos desses 

homens.  

[143] Nossos ancestrais, porém, odiando tais vícios e quem os possuísse, não apontaram 

conselheiros e comandantes ao acaso, mas selecionaram os melhores homens, os mais sensatos e 

os de vida mais nobre. A eles elegeram estrategos. E, sempre que necessário, os enviavam como 

embaixadores, colocando a todo o comando da cidade em suas mãos, pois julgavam que quem 

quisesse e fosse capaz de dar sobre a Pnýx269 os melhores conselhos, quando sozinhos, também 

teriam a mesma opinião, não importa em que lugar estivessem. E é exatamente isso que se deu 

com eles. [144] Pois, por pensarem assim, nossos ancestrais viam suas leis serem redigidas em 

poucos dias, e elas não se assemelhavam às hoje estabelecidas nem estavam repletas de tanta 

confusão e de tantas contradições que ninguém seria capaz de discernir quais são úteis e quais 

inúteis. Ao contrário: em primeiro lugar, eram poucas, mas suficientes a quem fosse se servir 

delas e eram fáceis de compreender; em segundo, eram justas, vantajosas e concordes entre si 

próprias. Ademais, as leis sobre as questões comuns recebiam maior atenção que as que tratavam 

de contratos particulares, exatamente como deve ser entre aqueles que governam de modo 

adequado. 

[145] Por volta da mesma época, apontaram para as magistraturas os que haviam 

anteriormente sido escolhidos pelos membros da mesma tribo e demo, não por fazerem delas 

pretexto para disputas nem objeto de cobiça, mas muito mais por tornarem-nas semelhantes a 

liturgias,270 que são um aborrecimento a quem deve suportá-lo, mas que lhe conferem alguma 

honra, pois seria necessário que os eleitos para governar não se interessassem por suas próprias 

posses e que, não menos que dos tesouros sagrados, eles se abstivessem das gratuidades que 

habitualmente se concedem às magistraturas – quem, nas presentes circunstâncias, aceitaria essas 

restrições? – [146] E os que abnegadamente exerciam tais funções, depois de receberem 

moderados elogios, eram designados para outro cargo da mesma espécie; aqueles, porém, que 

cometiam mesmo as menores transgressões caíam na mais profunda desgraça e estavam sujeitos 

 
269 A Pnýx era uma pequena elevação do terreno da Ágora ateniense, na qual o orador subia para se dirigir aos seus 
concidadãos em dias de assembleia. 
270 Sobre as liturgias, vd. n. 177, p. 82 desta tese.  
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às mais severas punições, de modo que nenhum dos cidadãos se mostrava bem disposto, como 

agora, para as magistraturas, mas evitavam-nas mais do que hoje as perseguem. [147] Todos 

pensavam que nunca haveria uma democracia mais verdadeira, sólida ou mais benéfica à 

multidão do que a concedendo ao povo isenção de tais encargos, ao mesmo tempo em que era 

soberana para apontar as magistraturas e punir os que as lesavam – exatamente como acontece 

com os mais prósperos tiranos.271 [148] Eis a maior prova de que apreciavam este governo mais 

do que eu disse: é manifesto que o povo luta contra as formas de governo que não o agradam, 

que ele depõe e mata quem está à frente delas; está também claro, porém, que se serviram 

daquela forma de governo por não menos que mil anos, persistindo nela desde o momento de sua 

assunção até a época de Sólon e o governo de Psístrato, que, após se tornar o comandante do 

povo, provocou muitos danos à cidade e expulsou seus melhores cidadãos como se oligarcas 

fossem, por fim, depôs o povo e estabeleceu-se como tirano.272  

[149] Alguns poderiam dizer que sou extravagante – nada me impede de interromper o 

discurso – porque me atrevo a falar como se eu tivesse um conhecimento exato sobre eventos 

que eu não presenciei; eu, porém, creio não fazer nada irracional, pois, se apenas eu acreditasse 

nos ditos dos antigos e nos escritos daquela época, que foram transmitidos até nós, com razão eu 

seria criticado. Mas, em verdade, muitos homens sensatos têm passado o mesmo eu. [150] 

Ademais, se eu fosse levado a questionamento e a uma argumentação, poderia ter mostrado que a 

humanidade adquiriu mais conhecimentos pela audição que pela visão e que as coisas que eles 

conhecem por terem ouvido o relato são mais importantes e mais nobres que aquelas que eles 

próprios por acaso presenciaram. Não obstante, não é bom negligenciar tais objeções – é possível 

que, se ninguém as contradissesse, a verdade sairia prejudicada – nem, por sua vez, gastar muito 

tempo a contradizê-las, mas apenas o suficiente para deixar claro aos demais os motivos pelos 

quais nossos opositores dizem tolices, logo retornando ao ponto de onde eu parti e concluir 

minha fala sobre essa questão, justamente o que farei agora. 

 
271 A palavra grega “τύραννος” designava um tipo de monarca que se distinguia dos demais reis (“βασιλεῖς”) por 
ascender ao trono de modo ilegítimo, por tomarem à força o poder. Na Atenas democrática, cuja forma de governo 
nascera após a deposição da tirania dos Psistrátidas, o termo frequentemente possuía uma conotação negativa. 
Diferente do uso moderno da palavra, no entanto, “τύραννος” nem sempre implicava uma condenação. Quanto a 
Isócrates, em particular, cabe observar que o autor mostrava postura favorável à tirania, tendo sido professor de 
alguns tiranos, como o cipriota Nicocles, ao qual estão dedicados dois discursos do autor. 
272 Psístrato e seus filhos governaram Atenas desde 560 a 508 aproximadamente. A despeito das reservas dos 
atenienses quanto à tirania, o período em que governou Psístrato era visto como um tempo de prosperidade. 
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[151] Acerca do ordenamento da forma de governo de outrora e o tempo durante o qual 

continuamos a nos servir dela, já basta, com efeito, o que expus; resta-nos relatar as ações 

resultantes de seu bom governo, pois, a partir delas, ser-nos-á ainda mais fácil compreender que 

os nossos ancestrais tinham uma forma de governo melhor que as demais e mais sábia e que 

empregavam governantes e conselheiros do tipo que devem escolher homens inteligentes. [152] 

De modo algum, porém, devo passar ao tratamento dessas questões sem antes de fazer uma 

pequena explicação a seu respeito, pois, caso eu ignorasse as objeções dos que não sabem fazer 

outra coisa senão criticar e relatasse um a um os feitos e os preparos relativos à guerra pelos 

quais nossos ancestrais subjugaram os bárbaros e ganharam sua reputação entre os helenos, não 

poderia evitar que alguns falassem que eu na verdade me referisse às leis estabelecidas por 

Licurgo e ainda hoje em utilizadas pelos espartanos. [153]  Eu concordo que falarei de muitas 

das instituições de Esparta – não como se qualquer uma delas tivesse sido descoberta ou 

concebida por Licurgo, pois ele imitou o melhor que puder a administração de nossos ancestrais, 

estabelecendo entre eles a democracia mesclada com a aristocracia, algo que já existia entre nós, 

e criando magistraturas não sorteadas, mas eleitas.273 [154] Licurgo também firmou em lei que a 

seleção dos anciões presidindo todos os assuntos públicos se realizasse com a mesma seriedade 

que se diz que os nossos ancestrais escolhiam os cidadãos para subir ao Areópago,274 e ainda os 

investiu do mesmo poder que sabia que tinha o Conselho entre nós. [155] Que ele estabeleceu as 

instituições de Esparta seguindo o modelo de nossos ancestrais, qualquer um que desejar saber 

disso disporá de muitos indícios; que não praticaram a perícia militar antes de nós nem a 

utilizaram melhor, referindo-me às contendas e guerras que todos concordam que tiveram lugar 

por volta daquela época, o mostrarei tão claramente que nem mesmo os partidários insensatos de 

Esparta poderão contestar minhas palavras tampouco os que admiram nossas instituições, ao 

mesmo tempo as denigrem e desejam imitá-las.  

[156] Começarei por assuntos desagradáveis talvez para o ouvido de alguns, mas não 

inconvenientes. Se se disser, com efeito, que essas duas cidades foram responsáveis pelos mais 

numerosos bens aos helenos e, depois da campanha de Xerxes, por seus maiores males, não há 

 
273 Na Atenas democrática, à exceção apenas dos estrategos, as magistraturas eram sorteadas entre os cidadãos, à 
diferença das oligarquias, nas quais os magistrados eram eleitos pelo voto em uma eleição censitária. 
274 O antigo conselho de Atenas localizado na Colina de Ares. Após Sólon fundar um segundo conselho, o Areópago 
perde progressivamente seu poder, até que, no tempo de Isócrates, se limitava a uma instância judiciária dedicada a 
julgar certos crimes, como o assassinato de um cidadão. 
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como alguém minimamente informado sobre o que então aconteceu não julgar que se diz a 

verdade. [157] Pois lutaram do melhor modo possível contra o poderio daquele rei, mas, depois 

de isso fazer, quando convinha que tivessem deliberado bem sobre o futuro, chegaram a tamanha 

já não digo estupidez, mas loucura, que, com um rei que fez campanha contra as duas cidades 

intentando destruí-las por completo e escravizar todos os demais helenos, [158] um rei que seria 

fácil dominar tanto por terra quanto no mar, firmam um acordo de paz durando por toda a 

eternidade, como se ele um benfeitor fosse;275 invejando, porém, as próprias virtudes e se 

lançando em guerra e rivalidade mútua, não cessaram de destruir a si próprias e os demais gregos 

antes de conceder a nosso inimigo comum a autoridade para lançar nossa cidade em perigos 

extremos utilizando o poder dos lacedemônios e, em contrapartida, a cidade deles com o poder 

da nossa. [159] E, embora tenham se mostrado tão menos inteligentes que o bárbaro, nem 

naquela época experimentaram pesar que lhes convinha pelo que haviam sofrido, nem agora as 

maiores cidades helênicas se envergonham de rivalizar na adulação da riqueza do Rei, mas a 

cidade dos argivos e a dos tebanos guerreiam a seu lado contra o Egito para que com um poder 

maior ele conspire contra os helenos; quanto a nós e aos espartanos, mesmo tendo sido 

estabelecida uma aliança, somos mais hostis contra nós próprios do que contra aqueles que 

individualmente lutamos. [160] Eis uma prova disso de modo algum insignificante: não 

deliberamos nada em conjunto, mas cada um de nós independentemente envia ao Rei 

embaixadores, na esperança de que ele torne aqueles a quem se mostrar disposições mais 

amigáveis senhores da supremacia sobre os helenos, ignorando que ele costuma maltratar a quem 

o serve, enquanto que de todas as maneiras ele tenta pôr fim às desavenças com seus opositores e 

com aqueles que desprezam seu poder. 

[161] Relatei isso não sem estar ciente de que alguns se atreverão a dizer que, ao falar 

dessas coisas, distancio-me do que propusera tratar em meu discurso; eu, porém, penso que 

nunca poderia haver um assunto mais afinado com o que disse antes do que este, nem que 

poderia deixar mais claro que nossos ancestrais foram mais sensatos do que os que governaram 

nossa cidade ou Esparta depois da guerra contra Xerxes. [162] Está claro, com efeito, que, depois 

da guerra, elas firmaram acordos de paz com os bárbaros, enquanto tentavam destruir a si 

 
275 A Paz de Antalcidas, firmada em 387 ou 386 pelo general espartano epônimo, estabelecia a autonomia das poleis 
na Hélade continental, ao mesmo tempo que entregava os gregos da Ásia ao domínio do rei persa. Para maiores 
detalhes, vd. p. 40 e nn. 69 e 70 desta tese. 
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próprias e as demais cidades e que presentemente pretendem governar os helenos, mas enviam 

embaixadores ao Rei tendo em vista sua amizade e uma aliança com ele.276 Nossos ancestrais, 

porém, não agiram assim ao governar a cidade, mas fizeram o contrário: [163] pois estavam 

firmemente resolutos em se abster das cidades helênicas, como os mais piedosos se abstêm dos 

tesouros dos templos, e pensavam que a mais necessária e justa das guerras era a que lutamos 

junto a toda humanidade contra a selvageria dos animais e bestas; em segundo lugar, a guerra 

que, aliados com os helenos, lutamos contra os bárbaros, nossos inimigos por natureza e que 

durante todo tempo conspiram contra nós. 

[164] Não é uma descoberta minha o que acabei de dizer, mas eu o conclui das ações 

realizadas por aqueles homens, pois, vendo as demais cidades mergulhadas em muitos males, 

guerras e distúrbios e apenas Atenas sendo bem administrada, achavam que os mais inteligentes 

e afortunados que os demais deviam se atentar e não descurar da destruição das cidades de 

parentesco comum,277 mas investigar e fazer com que elas se livrassem dos males que as 

acometiam. [165] Tendo isso em mente, tentavam dirimir as desavenças com as cidades menos 

enfermas mediante embaixadas e discursos; àquelas mais atingidas por guerras civis, porém, 

enviaram seus cidadãos mais reputados, que as aconselhavam sobre as dificuldades presentes. 

Reuniam-se com os homens incapazes de garantir sua subsistência nas próprias cidades e que 

agiam de um modo pior que as leis permitiam, responsáveis por grandes danos às cidades, e os 

persuadiam a acompanhá-los em campanhas militares e a buscarem um modo de vida melhor que 

o que tinham. [166] Já que muitos se dispuseram a isso e foram persuadidos a fazê-lo, nossos 

ancestrais formaram com eles um exército, e subjugaram os ocupantes das ilhas dos bárbaros e 

os habitantes da costa e, depois de ter expulsado a todos eles, fundaram colônias para os mais 

necessitados entre os helenos. E continuaram a fazer isso e a oferecer seu exemplo até que 

souberam que os espartanos, como eu disse, colocaram sob seu controle as cidades situadas no 

Peloponeso. Depois disso, porém, os compeliram a se focar em seus próprios interesses. [167] 

Que bem então resultou da guerra pela colonização e deste esforço? Creio que isso é o que mais 

deseja ouvir a maioria das pessoas. Quanto aos helenos, eles adquiriram um modo de vida mais 

próspero e experimentaram a concórdia após terem se libertado de tamanha multidão de pessoas; 

 
276 A colaboração de Esparta com a Pérsia, iniciada em 411 a.C., foi decisiva para que a polis conseguisse montar 
uma frota e, assim, desafiar Atenas por mar. 
277 Referência às cidades jônicas, que teriam sido fundadas por Íon – bastardo da rainha ateniense Creusa e de Apolo 
– e as quais Atenas livrou do domínio persa ao vencer Xerxes. 
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quanto aos bárbaros, eles perderam seu próprio território e tornaram-se mais humildes que no 

passado; quanto aos que foram responsáveis por tudo isso, adquiriram uma boa reputação e a 

fama de terem dobrado o poder da Hélade. [168] Eu não poderia encontrar, entre as realizações 

de nossos ancestrais, benefício maior do que esse ou mais comum a todos os helenos, mas talvez 

eu consiga mencionar um mais afinado com a atividade militar, não menos merecedor de glória e 

mais conhecido de todos. Quem, com efeito, não conhece ou quem não assistiu aos 

tragediógrafos nas Dionísias apresentando as calamidades sofridas por Adrasto em Tebas?278 

[169] Desejando reconduzir o filho de Édipo, seu próprio genro, ao trono, perdeu uma grande 

multidão de argivos e viu todos os comandantes serem mortos. Ele próprio conseguiu sua 

salvação de modo vergonhoso e, já que não foi capaz de obter uma trégua e resgatar o corpo dos 

que haviam morrido, dirigiu súplicas à cidade, quando Teseu ainda a governava, implorando que 

não permitíssemos que fossem privados da sepultura e que se extinguisse um costume antigo e 

uma lei ancestral, de que todos os homens sem cessar se serviram não como se tivesse sido 

estabelecida pela própria natureza humana, mas como uma disposição prescrita pelos deuses. 

[170] Tendo escutado as súplicas de Adrasto, o povo imediatamente enviou uma embaixada a 

Tebas para aconselhar seus habitantes a tomarem uma decisão mais piedosa quanto à remissão 

dos mortos e a responderem de modo mais adequado do que antes, e também para alertá-los de 

que nossa cidade não consentiria com a transgressão da lei comum de todos os helenos. [171] 

Tendo escutado isso, os que então eram os chefes de Tebas não decidiram nem como alguns 

julgaram que eles fariam, nem do mesmo modo que antes, mas, depois de debater em termos 

razoáveis a questão e de terem denunciado os invasores, concederam a nossa cidade a retirada 

dos corpos dos mortos. 

[172] E ninguém pense que não me dou conta de que falo sobre os tebanos o contrário 

daquilo que todos sabem que escrevi no meu discurso Panegírico.279 Mas creio que ninguém 

 
278 Adrasto foi o antigo rei de Argos, sogro de Polinices, um dos filhos de Édipo e comandante da invasão argiva a 
Tebas. Depois de perder a guerra ter seus comandantes mortos, Adrasto pede aos tebanos que entreguem os corpos 
para que sejam enterrados, mas estes não aceitam sua súplica. Vendo frustrado seu propósito, o rei argivo pede ajuda 
a Teseu. Há então duas versões de como a história terminou. Na primeira delas, contada no Panegírico (vd.  Nota 
abaixo), Teseu recupera o corpo dos herois arquivos por meio das armas. No Panatenaico e na tragédia de Eurípides 
as suplicantes, o retorno dos corpos a Argos se dá por mediante o uso da palavra. 
279 Panegírico 54-55: “...vieram até nós os filhos de Héracles e, um pouco antes deles, Adrasto, filho de Talau, rei de 
Argos: este fracassara em sua campanha contra Tebas e não fora capaz por si mesmo de recolher os corpos dos que 
caíram aos pés da cidadela de Cadmo, mas estimava que a nossa cidade vem em socorro nas desgraças comuns e que 
não permite os mortos em batalha ficarem sem jazigo nem um costume antigo e uma lei ancestral serem abolidos.” 
(“ἦλθον οἵ θ' Ἡρακλέους παῖδες καὶ μικρὸν πρὸ τούτων Ἄδραστος ὁ Ταλαοῦ, βασιλεὺς ὢν Ἄργους, οὗτος μὲν ἐκ 
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capaz de compreender tais assuntos seja tão cheio de estupidez ou inveja que não me elogiaria e 

não me consideraria inteligente por ter discutido essas questões outrora de um modo diferente do 

que agora. [173] Quanto a isso, sei que escrevi bem e de modo conveniente; o quão, porém, 

nossa cidade foi militarmente superior naquele tempo (foi querendo demonstrar isso que relatei 

as gestas em Tebas), penso que aquele feito o deixou claro a todos, pois forçou o rei dos argivos 

a se tornar suplicante de nossa cidade [174] e fez com que os chefes de Tebas fossem mais 

obedientes aos discursos a eles endereçados por nossa cidade do que às leis estabelecidas pela 

divindade. Nossa cidade teria sido capaz de administrar adequadamente nenhuma dessas coisas, 

se não fosse muito superior aos demais tanto na sua reputação quanto em seu poder. 

[175] Embora eu seja capaz de citar muitas nobres ações de meus ancestrais, estou 

pensando de que modo eu devo tratá-las, pois isso me interessa mais do que qualquer outra coisa: 

aproximo-me do ponto que eu reservei para o final de meu discurso e no qual eu previamente 

disse que mostraria que os nossos ancestrais superaram os espartanos nas batalhas e nas guerras 

em um grau ainda maior do que em todas as outras coisas. [176] Esse será um relato 

contraditório para a maioria das pessoas, mas na mesma medida verdadeiro para os demais. Há 

pouco, com efeito, eu não sabia de quem eu deveria primeiro relatar as proezas e as batalhas, as 

dos espartanos ou as nossas; agora, porém, estou decidido a falar sobre as façanhas dos 

espartanos, para que eu conclua meu discurso sobre eles com contendas mais nobres e justas. 

[177] Quando os dórios que invadiram o Peloponeso dividiram em três partes as cidades e o 

território que haviam tomado de seus donos legítimos, uns receberam Argos ou Messênia e as 

administraram de um modo similar ao dos demais helenos; quanto ao terceiro grupo, que hoje 

chamamos lacedemônios, os que conhecem seus costumes com exatidão dizem que nenhum dos 

demais helenos se envolveu em tantas guerras civis quantas eles e que os que se colocavam 

acima do vulgo não tomaram nenhuma das medidas dos que haviam passado pelas mesmas 

coisas. [178] Os demais, com efeito, coabitavam com os sediciosos na cidade e partilhavam com 

eles todos os bens comuns exceto as magistraturas e as honrarias. Os homens de inteligência em 

Esparta os criam insensatos, se pensavam viver com segurança tendo como concidadãos aqueles 

que mais os lesaram: nada parecido fizeram, mas entre si próprios estabeleceram igualdade 

 

τῆς στρατείας τῆς ἐπὶ Θήβας δεδυστυχηκὼς, καὶ τοὺς ὑπὸ τῇ Καδμείᾳ τελευτήσαντας αὐτὸς μὲν οὐ δυνάμενος 
ἀνελέσθαι, τὴν δὲ πόλιν ἀξιῶν βοηθεῖν ταῖς κοιναῖς τύχαις καὶ μὴ περιορᾶν τοὺς ἐν τοῖς πολέμοις ἀποθνῄσκοντας 
ἀτάφους γιγνομένους μηδὲ παλαιὸν ἔθος καὶ πάτριον νόμον καταλυόμενον”). 
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perante à lei e um tipo de democracia necessária para assegurar uma concórdia permanente entre 

si, mas fizeram do povo periecos,280 homens com almas não menos escravas que as dos seus 

servos domésticos. [179] Depois disso, o território, outrora dividido igualmente entre cada 

espartano, foi tomado por eles, mesmo sendo poucos, não somente reservando para si as 

melhores terras, mas se apropriando de tamanha extensão que nenhum outro heleno alhures 

possui. Ao vulgo, porém, foi conferida uma fração tão diminuta das piores terras que, mesmo 

trabalhando duramente, só com dificuldade conseguiam garantir sua subsistência diária. Em 

seguida, dividiram o vulgo em grupos tão pequenos quanto possível e os estabeleceram em uma 

variedade de minúsculas colônias, grupos que nominalmente eram referidos como se habitassem 

cidades, mas que detinham um poder menor que os nossos demos. [180] Tendo-os privado de 

todas as prerrogativas de um homem livre, expuseram-nos a um grande número de perigos: nas 

campanhas lideradas por seus reis, os alinhavam homem a homem com suas próprias tropas e 

postavam alguns deles na linha de frente, se era necessário que enviassem socorro e temiam ou a 

faina, ou os riscos, ou a duração da guerra, enviando-os para poupar os demais. [181] Mas por 

que me alongar detalhando todas as injúrias sofridas pela população? Por que não falar do maior 

de seus males e desobrigar-me de mencionar os demais? Essas pessoas, que haviam desde o 

princípio muito sofrido e que na presente ocasião eram tão úteis, era lícito aos éforos281 matarem 

tantas quantas desejassem sem um julgamento, enquanto que, entre os demais helenos, não é pio 

sujar as mãos com o sangue nem dos mais miseráveis servos. 

[182] Eu me estendi relatando sua política doméstica e as ofensas cometidas contra 

aqueles homens com o intuito de perguntar aos que aprovam todas as ações dos espartanos se 

também aprovam essas e consideram serem pios e nobres os combates travados contra aqueles 

homens. [183] Quanto a mim, com efeito, creio terem sido grandiosos, terríveis e terem causado 

muitos males aos derrotados e aos vencedores prêmios, pelos quais passaram todo tempo a lutar; 

não obstante, não creio que foram pios, nem nobres, nem dignos dos que reivindicam a virtude, 

não aquela habilidade nas artes ou em outra atividade que se denomina virtude, mas a virtude 

que nasce nas almas dos homens nobres e bons junto com a piedade e a justiça: é dessa que todo 

meu discurso trata. [184] Depreciando-a, alguns fazem encômios àqueles que cometeram mais 

 
280 Por “perieco” se denominava o habitante da Lacônia que não eram cidadãos de Esparta. Diferente dos hilotas, os 
periecos eram homens livres, embora não tivessem direitos políticos. 
281 Éforos era o conjunto de cinco magistrados, eleitos anualmente, incumbidos de funções de governo em Esparta. 
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faltas que os demais e não percebem que expõem sua própria mentalidade: elogiariam homens 

que, mesmo possuindo mais que o suficiente para viver, ousariam matar seus próprios irmãos, 

seus companheiros e associados para se apossar de seus bens, porque semelhantes são os atos 

cometidos pelos espartanos e quem os aprova deve ter a mesma opinião sobre os crimes que 

mencionei há pouco.  

[185] Admiro-me que alguns não considerem as batalhas vencidas injustamente mais 

vergonhosas e mais merecedoras de censura do que as derrotas ocorridas sem desonra, e isso 

mesmo sabendo que grandes, mas perversos, poderes amiúde se mostram superiores a homens 

honestos e que decidiram arriscar suas vidas pela pátria. [186] Com muito mais justiça os 

elogiaríamos do que aqueles que estão sempre prontos a morrer para adquirir as posses alheias e 

se assemelham a mercenários, pois isso são obras de homens vis, enquanto que se pode dizer 

que, por descuido de algum deus, homens bons por vezes se mostram inferiores na batalha aos 

que desejam cometer injustiça. [187] Poderia falar a mesma coisa a respeito da calamidade dos 

espartanos nas Termópilas,282 que todos aqueles que já ouviram falar disso elogiam e admiram 

mais do que as batalhas e vitórias sobre inimigos contra os quais não se deveria combater. 

Alguns as elogiam, não sabendo que nada é pio ou nobre que não seja falado ou feito com 

justiça. [188] Essas coisas nunca foram do interesse dos espartanos, pois não veem nada a não 

ser como podem adquirir o máximo possível dos bens alheios. Nossos ancestrais, porém, não se 

atentavam a absolutamente nada senão a como angariar glória entre os helenos, pois 

consideravam não haver nenhum julgamento mais verdadeiro ou justo do que aquele 

determinado por todo um povo. [189] E manifestamente se portaram assim tanto nos outros 

aspectos da administração da cidade quanto na condução dos assuntos mais importantes. À parte 

a Guerra de Tróia, três vezes os helenos enfrentaram os bárbaros, e em todas elas nossos 

ancestrais colocaram a cidade na linha de frente. A primeira dessas guerras foi a travada contra 

Xerxes, e, em todos seus perigos, os atenienses superaram os lacedemônios em um grau maior do 

que estes ao resto dos helenos; [190] em segundo lugar, a guerra pela fundação das colônias, na 

qual nenhum dos dóricos pegou em armas, enquanto que a nossa cidade, tendo sido designada 

chefe dos miseráveis e de outros que desejavam acompanhá-los, provocou tamanha reviravolta 

 
282 Trata-se da batalha que opôs as tropas invasoras de Xerxes contra a guarda pessoal do rei lacedemônio Leônidas, 
em que os espartanos conseguiram resistir por muito tempo, a despeito de seu número reduzido. A despeito da 
derrota espartana, o evento se tornou um exemplo de resistência contra os invasores. 
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na situação que, embora os bárbaros estivessem durante o resto do tempo a tomar as maiores 

cidades helênicas, deu aos helenos a capacidade de fazer aos agressores as coisas que eles antes 

sofriam. [191] Sobre as duas guerras precedentes, pois, basta o que dissemos; falaremos agora da 

terceira, que teve lugar logo após a fundação das cidades helênicas, quando a nossa ainda era 

governada por reis. Nessa época, ocorreram ao mesmo tempo numerosas guerras e enormes 

perigos – eu não poderia descobrir nem contá-los todos, [192] mas, deixando de lado todas as 

ações que não premem por ser contadas agora, tentarei, do modo que me for o mais sucinto 

possível, mostrar os que combateram contra a cidade e as batalhas dignas de serem mencionadas 

e contadas e os chefes das tropas; os pretextos, ademais, que alegavam e o poder dos povos que 

juntaram-se a eles nessa campanha, pois será assaz contar esses detalhes, além do que eu disse 

sobre os inimigos. 

[193] Os trácios, com efeito, invadiram a Ática liderados por Eumolpo, filho de 

Poseidon, que disputava a posse da cidade com Erecteu, alegando que Poseidon havia se 

apropriado dela antes de Atena. E os citas, liderados pelas amazonas, prole de Ares, entraram em 

campanha para recuperar Hipólita, mulher que transgrediu as leis de seu próprio povo, 

apaixonou-se por Teseu, abandonou sua terra e o acompanhou para viver junto dele. [194] Os 

peloponésios, liderados por Euristeu, que não foi punido por Héracles pelos males que fez contra 

ele, mas, quando combateu contra nossos ancestrais para levar à força os filhos do herói (eles 

haviam se refugiado entre nós), sofreu o que merecia. Estava tão distante de dominar os 

suplicantes que, depois de terem sido derrotados em batalha e serem salvos pelos nossos 

ancestrais, ele próprio se tornou suplicante daqueles que demandava a que lhe entregassem, e 

perdeu sua vida. [195] Mais tarde, as tropas enviadas por Dario para saquear a Hélade, ao 

desembarcar em Maratona, toparam com mais numerosos e maiores desastres do que os que 

esperavam causar à nossa cidade e saíram fugidos de toda a Hélade. 

[196] Todos esses que eu mencionei não nos invadiram juntos nem ao mesmo tempo, 

mas quando coincidia para cada um deles a ocasião, a conveniência e o desejo. Depois de vencê-

los em batalha e de pôr um termo a sua insolência, não mudaram seus próprios costumes mesmo 

tendo realizado feitos de tamanha magnitude, tampouco experimentaram o mesmo que homens 

que, por haver decidido bem e sensatamente, angariaram muito dinheiro e grande reputação, mas 

que, por causa dessas mesmas coisas, tornaram-se arrogantes, deturparam seu pensamento e 

foram trazidos a uma situação pior e mais humilde do que a anterior; [197] pelo contrário, nossos 
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ancestrais escaparam de tudo isso e persistiram no caráter que tinham em razão de serem bons 

cidadãos, tendo mais orgulho do estado de suas almas e de seu pensamento que das batalhas de 

que participaram e sendo mais admirados pelos demais em razão dessa perseverança e prudência 

do que por causa da coragem que mostraram em situações de perigo. [198] Pois todos percebiam 

que muitos homens tinham um espírito intrépido em batalha, mesmo os que se sobressaíam pelos 

malfeitos, mas que pessoas vis não partilham de um espírito útil em todas as situações e capaz de 

beneficiar a todos – esse, ao contrário, só surge nos bem nascidos, criados e educados – 

qualidades dos que então governavam a cidade e responsáveis por todos os benefícios 

anteriormente mencionados. 

[199] Vejo os demais concluindo seus discursos com as mais importantes e memoráveis 

ações, e eu considero sensatos os que pensam e fazem isso; não obstante, não convém que eu 

faça o mesmo, mas sou forçado a continuar a falar. A razão para isso eu direi um pouco adiante, 

após fazer algumas explicações preliminares. 

[200] Revisava, com efeito, o discurso até a passagem lida com três ou quatro garotos dos 

que costumam passar o tempo comigo. Mas, quando julgava que minha exposição era adequada 

e que ela necessitava somente de uma conclusão, ocorreu-me de convocar um dos que haviam 

estudado comigo, que havia participado do governo de uma oligarquia e tem por preferência 

elogiar os lacedemônios, para que, caso me tivesse escapado eu ter dito alguma inverdade, ele, 

percebendo-a, me a revelasse. [201] Respondendo ao chamado, ele veio e leu o discurso – por 

que perder tempo relatando o que aconteceu no ínterim? – e não o desagradou nada do meu 

escrito, mas fez-lhe os maiores elogios possíveis e discorreu sobre cada uma de suas partes em 

termos similares aos usados por nós; não obstante, era manifesto que não estava contente com o 

que foi dito sobre os lacedemônios. [202] E o mostrou sem demora: atreveu-se a dizer que, 

mesmo se os lacedemônios não foram responsáveis por nenhum outro bem aos helenos, não 

obstante todos deveriam ser-lhes gratos por ter descoberto o modo de vida mais nobre, por ter 

eles próprios o praticado e por tê-lo revelado aos demais. 

[203] Essa afirmação, assim breve e sucinta, foi a causa de eu não concluir o discurso no 

ponto em que desejava. Imaginei que seria vergonhoso e condenável eu fazer vista grossa 

quando um dos que estudaram comigo se serve, em minha presença, de palavras vis. Tendo isso 

em mente, perguntei-lhe se não tinha alguma consideração pelas pessoas presentes, se não se 

envergonhava de ter falado de modo ímpio, falso e deveras contraditório. [204] “Tu reconhecerás 
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que falas desse modo se perguntares a qualquer homem inteligente, em primeiro lugar, qual 

modo de vida ele considera ser o melhor e, em seguida, quanto tempo passou desde que os 

espartanos ocuparam o Peloponeso, pois não há ninguém que não preferirá, dentre os modos de 

vida, a piedade em relação aos deuses, a justiça em relação aos homens e a inteligência em todas 

as demais coisas, e que os espartanos ocupam o Peloponeso há não mais que setecentos anos. 

[205] Sendo assim, se por ventura dizes a verdade quando afirmas que os espartanos foram os 

descobridores dos mais belos modos de vida, é necessário que aqueles que nasceram muitas 

gerações antes de os espartanos ocuparem aquela região não tiveram parte nessas coisas – nem 

os que guerrearam contra Troia, nem os contemporâneos de Héracles e Teseu, de Minos, o filho 

de Zeus, ou de Radamantes, Éaco e dos demais que são celebrados em hinos em razão dessas 

virtudes, mas que a reputação que eles angariaram por causa disso é falsa; [206] se, por outro 

lado, tu dizes tolices, se convém mais aos descendentes dos deuses que aos demais tanto possuir 

essas virtudes quanto revelá-las à posteridade, então não há como deixares de ser julgado louco 

por todos os ouvintes, elogiando assim a esmo e contra as leis. Ademais, se elogiasses os 

espartanos sem ter ouvido nenhum de meus discursos, dirias tolices, mas não entrarias em 

manifesta contradição contigo próprio; [207] mas agora tu, que elogiaste meu discurso 

mostrando os muitos e terríveis agravos cometidos pelos lacedemônios contra seus próprios 

parentes e contra os demais helenos, como te seria ainda possível dizer que os culpados por esses 

crimes nos mostraram primeiro o caminho do mais belo modo de vida? 

[208] Além disso, te escapa que descobrir modos de vida, artes e tudo o mais que é 

desconhecido não é tarefa de quem age ao acaso, mas daqueles que possuem uma natureza 

superior e que são capazes de aprender a maior parte do que foi descoberto no passado e que 

desejam, mais que os demais, aplicar-se a buscá-los. [209] Os lacedemônios carecem da maioria 

dessas coisas.  Aqueles, com efeito, manifestamente foram tanto alunos quanto professores de 

muitas descobertas, mas estes estão tão distantes da educação comum e da filosofia que nem as 

letras eles aprendem, as quais têm tamanho poder que quem as conhece e utiliza torna-se experto 

não somente nas ações de sua própria época mas também as de outrora. [210] Mas, não obstante, 

tu te atreveste a falar que também os que desconhecem tais coisas foram os descobridores dos 

mais belos modos de vida, e isso mesmo sabendo que os filhos dos lacedemônios usualmente 

passam seu tempo praticando aquelas atividades mediante as quais esperam tornar-se não os 

benfeitores dos demais, mas provocar os maiores males possíveis aos helenos.  
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[211] Se listasse todas essas práticas, eu aborreceria muito a mim próprio e aos ouvintes, 

mas se abordasse somente uma delas, a qual os lacedemônios estimam e na qual se empenham 

mais que as demais, penso que revelarei sua natureza, pois todos os dias eles mandam seus filhos 

direto do leito, na companhia de qualquer um que eles desejarem, nominalmente para caçar, mas 

em realidade para roubar os que habitam o campo. [212] Nessa atividade, os pegos são punidos 

com multas e recebem surras, mas os que cometem numerosos roubos e conseguem passar 

desapercebidos têm maior reputação entre os meninos que os demais, e quando passarem à 

maioridade, se persistem nas atitudes que praticavam na infância, estão em boa posição para 

assumir as mais importantes magistraturas. [213] E se alguém mostrar que existe entre eles uma 

forma de educar mais estimada ou reverenciada do que essa, eu admito nunca ter dito nada de 

verdadeiro sobre o que quer que seja. Ora, qual dessas ações é nobre ou venerável, e não 

merecedora de desonra? Como não se deve considerar tolo quem elogia homens que divergem 

tanto das nossas leis comuns e que não pensam do mesmo modo que os helenos e os bárbaros? 

[214] As demais pessoas, com efeito, pensam que os malfeitores e ladrões são piores que os 

servos, enquanto os lacedemônios consideram os melhores infantes aqueles que se destacam em 

tais ações e os honram acima de todos os outros.283 Ora, que homem sensato não preferiria 

morrer três vezes a ser conhecido por buscar a virtude por meio de tais práticas?” 

[215] Depois de escutar isso, nem contradisse nenhum de meus argumentos com 

aspereza, nem, por outro lado, manteve-se calado, mas falou assim: “tu falaste” – referindo-se a 

mim – “como se eu aprovasse todas as coisas de lá e as considerasse boas. Julgo, porém, que tu 

foste razoável ao censurar os espartanos quanto à licenciosidade de seus meninos e muitas outras 

coisas, mas que não foste justo ao falar contra mim, [216] pois fiquei incomodado com a leitura 

do discurso em razão do que se disse sobre os lacedemônios, mas ainda mais por não conseguir 

responder nada em seu favor contra o que escreveste, eu, sempre acostumado a elogiá-los. 

Encontrando-me em tal dificuldade, disse a única coisa que me restava, que, se por nada mais, 

pelo menos por isto todos seriam justamente gratos aos lacedemônios: por eles praticarem o mais 

belo modo de vida. [217] Disse isso tendo em vista não a piedade, nem a justiça, nem a 

inteligência – as virtudes que tu mencionaste –, mas os exercícios ginásticos lá estabelecidos, o 

 
283 Fazia parte da “ἀγωγή”, a educação tradicional dos jovens espartanos, que os meninos não recebessem comida, 
obrigando-os a roubar, um meio de torná-los tolerantes à fome e de torná-los furtivos. Caso passassem 
desapercebidos, eles eram elogiados, mas, se fossem pegos, eram chicoteados e obrigados a passar fome. Para 
maiores detalhes, vd. Plut. Licurgo XVII. 
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cultivo da coragem, a concórdia e, em geral, a preparação para a guerra, coisas que todos 

elogiariam e diriam que são os lacedemônios que mais se ocupam delas”. 

[218] Aceitei o que ele disse, não como se tivesse refutado qualquer de meus ataques, 

mas porque omitiu minhas palavras mais acerbas de modo não grosseiro, mas perspicaz, e 

porque se defendeu de modo mais inteligente do que sua fala anterior. Não obstante, embora eu 

tenha relevado estas questões, eu afirmava ter uma acusação ainda mais grave sobre sua principal 

alegação do que sobre os furtos das crianças espartanas. [219] “Mediante os costumes a que tu te 

referiste há pouco, com efeito, não somente corrompem as próprias crianças espartanas, mas 

também tentam destruir os helenos. É fácil ver que esse é o caso, pois penso que todos 

concordarão que os homens mais viciosos e merecedores das maiores punições são aqueles que 

se servem para o dano práticas criadas para ajudar, [220] não contra os bárbaros, nem contra os 

criminosos, nem contra os que invadem seu próprio território, mas seus parentes mais próximos e 

que possuem uma origem comum – exatamente o que faziam os espartanos. Ora, como se pode 

dizer que fazem bom uso das práticas de guerra homens que, durante todo tempo, continuaram a 

destruir quem eles deveriam proteger? 

[221] Mas, por certo, não somente tu desconheces quem faz bom uso das coisas, mas eu 

poderia dizer que a maior parte dos helenos: pois, quando veem ou ficam sabendo por outros que 

alguns homens se ocupam de práticas que parecem ser nobres, elogiam-nos e dedicam-lhes 

muitos discursos, embora não saibam qual é consequência dessas práticas. [222] Mas quem 

deseja fazer uma correta avaliação acerca de tais pessoas deve, a princípio, permanecer em 

silêncio e não ter um julgamento prévio sobre elas, mas, quando chegar ao momento em que as 

verá falando e atuando acerca tanto de questões privadas quanto das públicas, então deverá 

examinar minuciosamente o que fazem em cada caso, [223] e elogiar e honrar os que praticam 

com bondade e de acordo com as leis as atividades a que eles se dedicam, mas censurar, odiar e 

se resguardar dos hábitos dos malfeitores e criminosos, tendo em mente que as coisas por sua 

própria natureza não nos beneficiam ou prejudicam, mas o modo como são utilizadas e efetuadas 

pelos homens é a causa de tudo que nos ocorre. [224] Do que segue se poderia compreender isso: 

coisas semelhantes em todos os aspectos e que em nada diferem são benéficas para uns e 

prejudiciais a outros. Ora, não é razoável que cada coisa tenha uma natureza em si própria 

contrária a si e diferente de si. Mas que homem de correto raciocínio não julgaria natural que aos 
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resultados fossem de modo nenhum os mesmos para as ações dos homens corretos e justos e para 

as dos ímpios e maus? 

[225] Esse mesmo argumento se aplicaria à questão da concórdia. Esta, com efeito, não 

difere em sua natureza do que eu disse antes, mas perceberíamos que ela é a causa tanto da 

maioria dos bens quanto dos maiores males – afirmo que a concórdia dos espartanos pertence à 

segunda categoria, pois a verdade será dita, ainda que alguns de meus ouvintes julguem que falo 

coisas deveras contraditórias. [226] Os espartanos, com efeito, por pensarem do mesmo modo 

sobre a política, causavam a dissensão mútua entre os helenos e o mais terrível mal para as 

demais cidades eles consideravam ser o maior benefício para si, pois podiam governar como bem 

desejassem cidades assim postas em sedição. De modo que não mais seria justo elogiá-los em 

razão da concórdia do que os piratas, ladrões e outros tipos de criminosos: com efeito, a 

concórdia estabelecida entre eles significa a destruição dos demais homens. [227] Mas se alguns 

julgam que faço uma comparação inadequada à reputação dos espartanos, posso deixá-la de lado 

e falar dos tribalos,284 cuja concórdia todos dizem superar a dos demais homens, mas que 

destroem não somente os povos vizinhos e habitando nas proximidades, mas também todos a 

quem eles conseguirem alcançar. [228] Não é a eles que deve imitar quem aspira à virtude, mas 

muito antes o poder da sabedoria, da justiça e das demais virtudes. Essas, com efeito, não 

trabalham beneficiam suas próprias naturezas, mas tornam prósperos e felizes aqueles que as 

mantêm após elas terem se manifestado. Mas é o contrário com os lacedemônios: em quem quer 

que elas surjam, eles o destroem, enquanto tomam para si próprios todos os bens dos demais 

homens.” 

[229] Depois de isso dizer, eu calei aquele a quem eu dirigira meu discurso, um homem 

habilidoso, experiente em muitos assuntos e não menos treinado no discursar do que os meus 

alunos. Por certo, os jovens que assistiram a toda a situação não tinham a mesma opinião que eu; 

não obstante, aplaudiram-me por ter falado com um vigor mais juvenil do que esperavam e por 

ter sido um bom competidor, e desprezaram meu adversário, não julgando corretamente nenhum 

de nós dois, mas se equivocando a respeito de ambos. [230] Pois um partiu mais sábio do que 

antes, com um pensamento humilde, como convém a homens inteligentes, como alguém que 

 
284 Povo da Ilíria, conhecido por sua selvageria. 
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conhecia a inscrição de Delfos285 – conhecendo a si próprio e a natureza dos lacedemônios 

melhor do que antes. Eu, por outro lado, fiquei, tendo talvez tido êxito na discussão, por isso 

mesmo mostrava-me mais tolo e sendo mais orgulhoso do que convém a homens de idade 

avançada, estando cheio de uma confusão infantil. [231] Era evidente que essa era minha 

disposição: depois de recobrar minha tranquilidade, não parei antes de ditar ao menino286 o 

discurso que um pouco antes eu prazerosamente pronunciara, mas que um pouco depois causava-

me dor. Tendo se passado três ou quatro dias, quando eu lia e revisava aquelas palavras, não me 

inquietava com o que dissera sobre a cidade, pois tudo que eu escrevera sobre ela era bom e 

justo, [232] mas me doía e eu suportava com dificuldade o que havia falado sobre os 

lacedemônios. Julgava, com efeito, não ter falado com moderação nem do mesmo modo que 

fizera sobre os demais assuntos, mas com desprezo, grande acrimônia e de modo completamente 

insensato. De modo que muita vez arrependi-me quando estava no ponto de destruir ou queimar 

o discurso, compadecendo-me de minha idade avançada e do trabalho que ele me deu. 

[233] Achando-me em tal estado de confusão e tendo mudado muitas vezes de opinião, 

julguei que o melhor era convocar os alunos que se encontravam nas proximidades e decidir com 

seu auxílio se o discurso devia ser completamente destruído ou distribuído para os que quisessem 

tê-lo, para fazer dele o que julgassem melhor. Resolvido isso, não perdi tempo, mas de imediato 

foram convocados os acima mencionados; depois de eu lhes ter previamente advertido do motivo 

dessa reunião, leu-se o discurso, que foi elogiado e aplaudido, sendo tão aclamado quanto os 

vencedores em suas apresentações. 

[234] Depois de tudo terminado, os demais conversavam entre si, evidentemente sobre o 

que havia sido lido; o homem, porém, que havíamos primeiro chamado para nos aconselhar – o 

encomiasta dos lacedemônios, contra o qual eu falei mais do que deveria – manteve-se em 

silêncio. Em seguida, fitando a mim, disse não ter ideia do que fazer na presente situação: nem 

queria descrer de nossas palavras, nem podia nelas acreditar.  

 
285 Segundo Pausânias (X, 24, 1), o templo de Delfos, onde se localizava o famoso Oráculo de Apolo, tinha inscrita 
em sua entrada a expressão “γνῶθι σεαυτόν” (“Conhece a ti mesmo”). A máxima é frequentemente associada a 
Sócrates, que, em diversas passagens da literatura socrática, aparece enunciando e comentando a sentença (Xenof. 
Mem. IV, 24; Plat. Cárm. 164d, Prot. 343b, Fed. 229e, Fil. 48c, Alcib. 124a, 129a, 132c). Sua menção no 
Panatenaico, pois, talvez seja uma referência a Sócrates, de quem alguns comentadores fazem Isócrates aluno, não 
somente em razão de uma aparente concordância de posições políticas, mas principalmente porque o autor se coloca 
na posição de Sócrates na Antídose ao se dizer vítima de uma acusação de corromper a juventude. 
286 Isto é, o escravo. 
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[235] “Eu me pergunto se realmente padeces e se te encontras em tal dificuldade, como 

disseste, – pois não percebo nada disso no que escreveste – e se realmente nos convocaste 

desejando se servir de nossos conselhos sobre teu discurso, nós, que, como tu bem sabes, sempre 

elogiamos qualquer coisa que falares ou fizeres. Homens inteligentes estão acostumados a 

partilhar o que prezam sobretudo com quem é mais sábio do que eles, ou, ao menos, com aqueles 

que expressarão sua própria opinião. [236] Mas tu fazes o contrário. Eu, pois, não aceito 

nenhuma das duas explicações, mas julgo que nos convocaste aqui e fizeste teu elogio da cidade 

sem ingenuidade, tampouco pela razão que nos contaste, mas por querer nos tomar à prova, se 

praticamos a filosofia e nos lembramos do que foi falado em nossos encontros e se podemos 

distinguir de que maneira o discurso foi escrito [237] – inteligentemente decidiste elogiar tua 

própria cidade, tendo em vista agradares a multidão de teus concidadãos e seres aclamado entre 

os que vos são favoráveis.  

Tendo assim decidido, pensaste que, se centrasses o discurso em tua cidade somente e 

contasses os relatos mitológicos que todos repetem a respeito dela, ele se assemelharia aos 

escritos dos demais autores, o que te causaria grande vergonha e dor; [238] se, porém, deixando 

isso de lado, contares as ações que se admitem serem a causa de muitos benefícios para os 

helenos e comparares as de Atenas com as dos lacedemônios; se elogiares as dos teus ancestrais, 

mas denunciares as realizadas por teus rivais, o discurso parecerá deveras claro para os ouvintes 

e tu manterás nele algo que seria mais admirado que os escritos dos demais autores. 

[239] A princípio, pois, tu me pareceste ter assim organizado e decidido sobre o discurso; 

mas, sabendo que tu próprio elogiaste o governo dos espartanos como nenhum outro, pareceste 

recear que os ouvintes te julgassem semelhante aos oradores que falam ao acaso, por censurares 

quem tu antes elogiavas mais do qualquer outro. Tendo isso em mente, examinaste como 

poderias apresentar cada uma das cidades de modo a parecer que dizias a verdade sobre ambas e 

também como poderias elogiar teus ancestrais conforme teu desejo, ao mesmo tempo em que 

parecias acusar os espartanos aos que são hostis a eles, embora não fizesses isso, mas 

veladamente os elogiasses. [240] Investigando tais problemas, descobriste com facilidade 

argumentos ambíguos e que serviam não menos para quem elogia do que para quem censura, 

mas têm a capacidade de serem ambíguos e dão espaço para muitas controvérsias; argumentos 

cujo uso em litígios sobre contratos e em disputas visando o ganho pessoal é vergonhoso e não 
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pequeno sinal de vício, mas é nobre e filosófico quando empregados nas discussões sobre a 

natureza dos homens e de suas ações.  

[241] Assim é o teu discurso,287 no qual mostraste teus ancestrais como pacíficos, filo-

helenos e campeões da igualdade em sua forma de governo, enquanto representaste os espartanos 

como arrogantes, beligerantes e ambiciosos, do modo que todos concebem que eles são. Cada 

um tendo tal natureza, os primeiros são elogiados por todos e são julgados benevolentes à 

população em geral; os outros são invejados e odiados. [242] Há, porém, quem os elogie, os 

admire e ouse falar que possuem algo melhor que teus ancestrais, pois a arrogância tem parte na 

dignidade – algo que é honrado –, e todos julgam que esses homens são mais altivos que os 

defensores da liberdade, e que os beligerantes são superiores aos pacíficos. Estes, com efeito, 

nem são capazes de adquirir o que não lhes pertence nem de proteger suas posses; aqueles, por 

outro lado, são capazes de ambas as coisas: tomar o que quer que desejem e conservar aquilo de 

que se apoderaram. E quem faz isso é julgado ser um homem no mais completo sentido. [243] 

Mas, porém, sobre a ganância, os encomiastas de Esparta pensam ter um argumento ainda 

melhor que os precedentes – pois pensam que não é justo chamar os fraudadores de contratos, os 

impostores e os falsários de gananciosos, uma vez que, por causa de sua má reputação, levam a 

pior em todas as situações; a ganância dos espartanos, contudo, assim como a dos reis e dos 

tiranos é algo desejável e pela qual todos os homens anseiam. [244] É verdade que os detentores 

de tal poder recebem injúrias e maldições; não há natureza humana, porém, que não pediria aos 

deuses a obtenção desse poder – para si próprio, de preferência, mas, se isso não for possível, ao 

menos para os mais próximos. Com isso fica claro que todos nós consideramos que o maior bem 

é ter um ganho maior que os demais homens.288 Julgo que foi com essa intenção que decidiste o 

objetivo do discurso.  

[245] Se eu acreditasse, com efeito, que te absterias de discutir o que foi dito e deixarias 

sem críticas esse discurso, eu próprio não tentaria falar mais. Mas não penso que te incomodará 

eu não ter tratado das questões sobre as quais fui aqui convocado para dar conselho, pois, quando 

nos reuniste, julgo que não estavas preocupado com elas; [246] ao contrário, creio que escolheste 

compor um discurso em nada semelhante aos demais, mas, para os que o leem com displicência, 

 
287 O texto de Isócrates se serve dos múltiplos sentidos do vocábulo “λόγος”, que significava tanto argumento quanto 
discurso, referindo-se, ao mesmo tempo ao próprio Panatenaico e aos logoi amphiboloi que o caracterizam. 
288 A passagem se serve de um jogo de palavras entre o substantivo pleonexia – aqui traduzida por ganância – e a 
locução pleon ekhein, cujo significado literal é o mesmo: “ter mais”. 
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ele parecerá simples e fácil de aprender; para os que o examinam minuciosamente, porém, e 

tentam perceber aquilo que escapou aos outros, parecerá árduo, difícil de aprender e cheio de 

grande pesquisa e filosofia, pleno de variado ornamento e falsidade – não aquela que usualmente 

prejudica os concidadãos, mas a que, aliada à educação, beneficia ou deleita os ouvintes. [247] 

Se eu não deixar nada disso de lado, dirás que compreendi o modo que decidiste compor teu 

discurso, mas que, explicando o valor de tuas palavras e expondo seu pensamento, não percebo 

que o discurso, por minha causa, perde tanto prestígio quanto se torna mais claro e inteligível aos 

leitores, pois, ao fornecer conhecimento aos néscios, dirás que eu torno o discurso estéril e o 

despojo da honra que lhe adviria dos que o estudam laboriosamente e se aplicam em solucionar 

suas dificuldades. 

[248] Mas, embora eu concorde que minha inteligência está muito distante da tua, estou 

ciente disso e sei que, quando vossa cidade delibera sobre as questões mais importantes, as 

pessoas consideradas as mais inteligentes ocasionalmente se equivocam quanto ao que convém 

fazer, enquanto alguém que se pensa ser tolo e digno de desprezo por vezes acontece de levar a 

melhor e ser julgado o orador vitorioso. [249] Destarte, em nada surpreende que algo do tipo 

tenha se passado na presente situação, em que tu pensas alcançar o maior prestígio se 

conseguisses ocultar pelo maior tempo possível tua intenção ao compor o discurso; eu, porém, 

penso que terás mais sucesso se conseguires tornar clara o mais rapidamente possível esse 

pensamento a todos os outros e, em especial, aos lacedemônios – de quem aí trataste, umas vezes 

com justiça e dignidade; outras, rispidamente e de modo deveras odioso. 

[250] Se se lhes mostrasse o discurso antes de eu tê-lo explicado, seria impossível não te 

odiarem e não se indisporem contra ti, pensando que escrevestes uma acusação contra eles, mas 

agora creio que a maioria dos espartanos se ateria a seu antigo costume e não daria maior atenção 

aos discursos escritos aqui em Atenas do que aos pronunciados além do pilares de Héracles;289 

[251] os mais inteligentes entre eles, porém, aqueles que possuem e admiram alguns de teus 

discursos, se encontrarem alguém para lê-lo e reservarem tempo para meditarem por si próprios a 

seu respeito, não desconhecerão nada do que falaste, mas perceberão que os elogios a sua cidade 

foram feitos com demonstrações, enquanto que relevarão as injúrias contra as façanhas de 

Esparta, porque, ainda que empreguem termos duros, não foram pronunciadas com seriedade. E 

 
289 Os pilares de Héracles eram os dois promontórios na entrada do Estreito de Gibraltar, considerados pelos gregos 
como os limites do mundo conhecido. 
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considerarão que às ofensas contidas no livro subjaz a inveja, [252] mas que tu escreveste e 

lembraste as ações e batalhas de que se orgulham e pelas quais adquiriram seu renome entre os 

demais homens, e que, reunindo todas elas e comparando umas às outras, és responsável por 

muitos espartanos ansiarem e lê-las e examiná-las em detalhes, não porque desejassem escutar 

sobre suas próprias ações, mas porque queriam saber como tu as discutirias.  

[253] Ao refletir e contar essas coisas, não esquecerão as antigas façanhas que evocaste 

ao elogiar seus ancestrais, mas muitas vezes conversarão sobre elas: dirão que, quando ainda 

eram dóricos, perceberam que suas próprias cidades não tinham glória, que eram pequenas e 

necessitavam de muitas coisas, mas desconsideraram isso e empreenderam uma campanha contra 

as principais cidades do Peloponeso – Argos, Lacedemônia e Messênia – [254] e, vencendo-as 

em batalha, expulsaram os derrotados de suas cidades e território, enquanto que eles ainda hoje 

mantêm a posse dos bens que tomaram daqueles homens. Ninguém naquele tempo conseguiria 

apontar um feito maior ou mais extraordinário do que esse nem uma ação mais afortunada ou 

bendita do que a que liberta os executores da própria adversidade e os torna senhores da 

prosperidade alheia. 

[255] E realizaram essas façanhas com o auxílio de todos seus aliados de campanha. 

Depois, porém, de terem dividido o território com os argivos e messênios e de terem se 

estabelecido em Esparta, nessa ocasião, como dizes, eram tão confiantes em sua própria 

capacidade que, mesmo não chegando a dois mil homens, se consideravam indignos de viver se 

não conseguissem se tornar os senhores de todas as cidades do Peloponeso. [256] Tendo isso em 

mente, começaram a guerrear e não cessaram, tendo enfrentado muitas calamidades e perigos 

antes de submeterem todas aquelas cidades, salvo a dos argivos. Quando já detinham um extenso 

território, imenso poder e uma reputação tão grande quanto a que convém aos executores de tais 

façanhas, eles não se orgulhavam menos de serem os únicos entre os helenos a se atribuir um 

título nobre e particular: [257] pois apenas eles podiam se gabar de que, sendo assim tão exíguo 

o seu número, nunca seguiram nenhuma das milhares de cidades helênicas, tampouco 

obedeceram ao comando de outrem, mas sempre mantiveram sua independência. E 

estabeleceram-se como os chefes dos helenos na guerra contra os bárbaros, tendo não sem razão 

alcançado essa honra, pois lutaram em mais batalhas do que qualquer outro povo daquele tempo, 

quando eram chefiados por reis, não tendo sido derrotados em nenhuma delas, [258] mas saíram 

vencedores de todas. Ninguém poderia mostrar maior prova de coragem, resistência e concórdia 
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mútua, exceto a que ora mencionarei: havendo tamanha profusão de cidades helênicas, ninguém 

seria capaz de dizer ou encontrar uma entre as demais que não tenha tombado nas catástrofes que 

costumeiramente acometem as cidades, mas ninguém conseguiria mostrar que, na cidade dos 

espartanos, tenha acontecido uma guerra civil, nem massacres ou exílios praticados contra a lei, 

tampouco confiscos de propriedade, nem a desonra de mulheres e crianças, muito menos a troca 

de forma de governo, a abolição de dívidas ou a redistribuição de terras nem nenhum outro mal 

irreparável. Ao passarem em revista tais assuntos, não há modo de não se lembrarem de ti nem 

de não serem gratos a ti, que os reuniste e discursaste tão bem sobre eles.  

[260] Não tenho agora sobre ti a mesma opinião que antes. Outrora, com efeito, 

admirava-te a natureza, a organização de tua vida, o empenho e, sobretudo, a verdade da 

filosofia, mas agora te invejo e te congratulo pela tua felicidade, pois julgo que alcançarás em 

vida uma reputação não maior que a que mereces – isso é algo difícil –, mas que contarás com a 

aprovação de um número maior de pessoas do que agora. Depois de morreres, porém, partilharás 

da imortalidade, não a que os deuses possuem, mas a que preserva entre os pósteros a memória 

dos homens que se distinguiram em alguma bela ação. [261] E é justo que obtenhas esses 

prêmios, pois com nobreza e distinção elogiaste ambas as cidades, uma de acordo com o que 

julga a maioria das pessoas, algo que ninguém de renome jamais desprezou, mas, no desejo de se 

acercar deste julgamento, não há perigo que não enfrente; a outra, mediante o raciocínio, como 

os que tentam atingir a verdade, entre os quais alguns prefeririam ser mais bem reputados que 

entre os demais, não obstante serem estes duas mais numerosos. 

[262] Embora, no presente momento, eu deseje continuar meu discurso e possa ainda 

falar muito mais sobre ti, sobre as duas cidades e sobre o discurso, deixarei isso de lado; a 

respeito, porém, do motivo por que tu dizes ter me convocado, sobre isso me pronunciarei: 

aconselho-te nem a queimar, nem a destruir o discurso. Se ainda tem algum defeito, corrige-o e, 

depois de ter acrescentado todo o relato das discussões que tivemos sobre ele, entrega-o àqueles 

que desejarem possuí-lo. [263] Faze assim, se, por um lado, quiseres ser agradável aos helenos 

mais moderados e aos que verdadeiramente filosofam, e não aos que fingem fazê-lo; pelo outro, 

se quiseres causar agravo aos que admiram tuas coisas mais do que as de qualquer outro, mas 

que lançam injúrias contra teus discursos em meio às multidões reunidas nas assembleias, nas 

quais há mais gente a dormir que a escutá-los. Assim agem na esperança de que, se ludibriarem 

tal audiência, seus próprios discursos conseguirão competir em pé de igualdade com os escritos 
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por ti – mal sabem eles que seus discursos estão mais atrás dos teus do que os que vivem a 

repetir a poesia de Homero estão longe de alcançar o renome desse último.” 

 [264] Depois de ele ter falado e pedido aos presentes que se pronunciassem sobre o 

motivo pelo qual haviam sido convocados, não aplaudiram, como costumavam fazer em suas 

discussões quando alguém falava aprazivelmente, mas romperam em brados, como se seu 

discurso fosse insuperável. Estando à sua volta, cobriam-no de elogios, expressavam sua 

admiração por ele e o declaravam afortunado, e, não conseguindo acrescentar nem retirar nada de 

seu discurso, diziam estar de acordo com ele e aconselhavam-me a fazer como ele me 

aconselhara. [265] Quanto a mim, em verdade, não fiquei calado, mas elogiei a natureza e a 

diligência daquele homem; não me pronunciei, porém, sobre o resto das coisas que falara, nem 

confirmei se, com suas conjecturas, ele acertara o que eu pensava, ou se isto lhe havia escapado, 

mas deixei que permanecesse com a mesma disposição de antes.  

[266] Sobre aquilo de que me havia proposto tratar, creio que já falei o suficiente, pois 

não convém a discursos como este rememorar cada um dos pontos debatidos; desejo, porém, 

discutir algumas coisas que me aconteceram no âmbito privado quando da composição do 

discurso, pois eu o iniciei tendo tantos anos quantos eu referira em seu início.290 [267] Mas, com 

metade do discurso já escrita, fui acometido por uma doença que não é decoroso nomear, mas 

que, em três ou quatro dias, é capaz de liquidar não somente os mais velhos, mas também muitos 

homens no auge da vida. Por três anos sem cessar lutei contra a moléstia, vivendo cada dia com 

tamanha dedicação ao trabalho que quem isso via em primeira mão e quem era por eles 

informado admiravam-me mais em razão de minha persistência do que pelos méritos em razão 

dos quais eu era antes elogiado. [268] Quando eu já havia desistido do discurso, tanto por conta 

da doença quanto da velhice, amiúde recebia a visita de alguns homens que liam meu escrito; 

eles instavam-me e aconselhavam-me a não deixar o discurso pela metade nem inacabado, mas a 

trabalhar um pouco mais longamente e a empenhar-me em sua conclusão. [269] Não era como se 

falassem isso por condescendência, mas elogiavam de tal modo meu escrito que, se nos escutasse  

alguém que não tivesse familiaridade conosco nem nos fosse favorável, sem dúvida pensaria que 

eles me enganavam e que eu perdera o juízo e estava completamente louco, se me deixasse 

convencer pelo que eles dizem. [270] Mas, mesmo receoso quanto ao que ousavam me falar, fui 

persuadido (por que me alongar nisso?) a me ocupar do resto do discurso, isso quando me 
 

290 cf. parágrafo  



155 
 

faltavam apenas três anos para completar um século de vida e estando em uma condição tal que 

nenhum outro não somente não tentaria escrever um discurso, mas nem mesmo consentiria em 

escutar um composto e apresentado por outrem. 

[271] Por que contei essas coisas? Não foi pensando em conseguir perdão pelo que 

dissera anteriormente – pois não creio que o modo como tratei tais assuntos necessite de 

indulgência – , mas porque queria, por um lado, expor o que comigo se passara e agradecer os 

ouvintes que não somente acolheram bem o discurso, mas também que consideram mais dignos 

de atenção e mais filosóficos os discursos visando à instrução e compostos artisticamente do que 

os escritos para litígios ou para o orador exibir-se; homens que preferem discursos aspirando à 

verdade àqueles que procuram desvirtuar os julgamentos dos ouvintes; discursos que repreendem 

nossos erros e nos admoestam àqueles pronunciados visando ao prazer e à gratificação dos 

ouvintes. [272] Queria, por outro lado, aconselhar aos que pensam o contrário do que eu disse a 

não acreditarem em suas opiniões, a não considerarem verdadeiros os julgamentos proferidos por 

homens negligentes e, ademais, a não se pronunciarem precipitadamente sobre assuntos que 

desconhecem, mas a esperarem até que possam estar de acordo com aqueles que têm vasta 

experiência nas questões expostas. A quem assim regra os seus próprios pensamentos, não há 

quem possa considerá-lo insensato.  
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[1] Νεώτερος μὲν ὢν προῃρούμην γράφειν τῶν λόγων οὐ τοὺς μυθώδεις οὐδὲ τοὺς 

τερατείας καὶ ψευδολογίας μεστοὺς, οἷς οἱ πολλοὶ μᾶλλον χαίρουσιν ἢ τοῖς περὶ τῆς αὑτῶν 

σωτηρίας λεγομένοις, οὐδὲ τοὺς τὰς παλαιὰς πράξεις καὶ τοὺς πολέμους τοὺς Ἑλληνικοὺς 

ἐξηγουμένους, καίπερ εἰδὼς δικαίως αὐτοὺς ἐπαινουμένους, οὐδ’ αὖ τοὺς ἁπλῶς δοκοῦντας 

εἰρῆσθαι καὶ μηδεμιᾶς κομψότητος μετέχοντας, οὓς οἱ δεινοὶ περὶ τοὺς ἀγῶνας παραινοῦσι τοῖς 

νεωτέροις μελετᾶν, εἴπερ βούλονται πλέον ἔχειν τῶν ἀντιδίκων, [2] ἀλλὰ πάντας τούτους ἐάσας 

περὶ ἐκείνους ἐπραγματευόμην τοὺς περὶ τῶν συμφερόντων τῇ τε πόλει καὶ τοῖς ἄλλοις Ἕλλησι 

συμβουλεύοντας, καὶ πολλῶν μὲν ἐνθυμημάτων γέμοντας, οὐκ ὀλίγων δ' ἀντιθέσεων καὶ 

παρισώσεων καὶ τῶν ἄλλων ἰδεῶν τῶν ἐν ταῖς ῥητορείαις διαλαμπουσῶν καὶ τοὺς ἀκούοντας 

ἐπισημαίνεσθαι καὶ θορυβεῖν ἀναγκαζουσῶν· νῦν δ' οὐδ’ ὁπωσοῦν τοὺς τοιούτους. [3] Ἡγοῦμαι 

γὰρ οὐχ ἁρμόττειν οὔτε τοῖς ἔτεσι τοῖς ἐνενήκοντα καὶ τέτταρσιν, ἁγὼ τυγχάνω γεγονὼς, οὔθ' 

ὅλως τοῖς ἤδη πολιὰς ἔχουσιν ἐκεῖνον τὸν τρόπον ἔτι λέγειν, ἀλλ' ὡς ἅπαντες μὲν ἂν ἐλπίσειαν, 

εἰ βουληθεῖεν, οὐδεὶς δ' ἂν δυνηθείη ῥᾳδίως πλὴν τῶν πονεῖν ἐθελόντων καὶ σφόδρα 

προσεχόντων τὸν νοῦν. [4] Τούτου δ' ἕνεκα ταῦτα προεῖπον, ἵν' ἤν τισιν ὁ μέλλων δειχθήσεσθαι 

λόγος μαλακώτερος ὢν φαίνηται τῶν πρότερον διαδεδομένων, μὴ παραβάλλωσι πρὸς τὴν 

ἐκείνων ποικιλίαν, ἀλλὰ πρὸς τὴν ὑπόθεσιν αὐτὸν κρίνωσι τὴν ἐν τῷ παρόντι δεδοκιμασμένην. 

[5] Διαλέξομαι δὲ περί τε τῶν τῇ πόλει πεπραγμένων καὶ περὶ τῆς τῶν προγόνων ἀρετῆς, οὐκ 

ἀπὸ τούτων ἀρξάμενος, ἀλλ’ ἀπὸ τῶν ἐμοὶ συμβεβηκότων· ἐντεῦθεν γὰρ οἶμαι μᾶλλον 

κατεπείγειν. Πειρώμενος γὰρ ἀναμαρτήτως ζῆν καὶ τοῖς ἄλλοις ἀλύπως, οὐδένα διαλέλοιπα 

χρόνον ὑπὸ μὲν τῶν σοφιστῶν τῶν ἀδοκίμων καὶ πονηρῶν διαβαλλόμενος, ὑπ' ἄλλων δέ τινων 

οὐχ οἷός εἰμι γιγνωσκόμενος, ἀλλὰ τοιοῦτος ὑπολαμβανόμενος οἷον ἂν παρ' ἑτέρων ἀκούσωσιν. 

[6] Βούλομαι οὖν προδιαλεχθῆναι περί τ'ἐμαυτοῦ καὶ περὶ τῶν οὕτω πρός με διακειμένων, ἵν' ἤν 

πως οἷός τε γένωμαι, τοὺς μὲν παύσω βλασφημοῦντας, τοὺς δ' εἰδέναι ποιήσω περὶ ἃ τυγχάνω 

διατρίβων· ἢν γὰρ ταῦτα τῷ λόγῳ δυνηθῶ διοικῆσαι κατὰ τρόπον, ἐλπίζω τὸν ἐπίλοιπον χρόνον 

αὐτός τ' ἀλύπως διάξειν καὶ τῷ λόγῳ τῷ μέλλοντι ῥηθήσεσθαι τοὺς παρόντας μᾶλλον προσέξειν 

τὸν νοῦν. 

[7] Οὐκ ὀκνήσω δὲ κατειπεῖν οὔτε τὴν νῦν ἐγγιγνομένην ἐν τῇ διανοίᾳ μοι ταραχὴν οὔτε 

τὴν ἀτοπίαν ὧν ἐν τῷ παρόντι τυγχάνω γιγνώσκων, οὔτ' εἴ τι πράττω τῶν δεόντων. Ἐγὼ γὰρ 

μετεσχηκὼς τῶν μεγίστων ἀγαθῶν, ὧν ἅπαντες ἂν εὔξαιντο μεταλαβεῖν, πρῶτον μὲν τῆς περὶ τὸ 

σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν ὑγιείας, οὐχ ὡς ἔτυχον, ἀλλ' ἐναμίλλως τοῖς μάλιστα περὶ ἑκάτερον τούτων 

εὐτυχηκόσιν, ἔπειτα τῆς περὶ τὸν βίον εὐπορίας, ὥστε μηδενὸς πώποτ' ἀπορῆσαι τῶν μετρίων, 
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μηδ' ὧν ἄνθρωπος ἂν νοῦν ἔχων ἐπιθυμήσειεν, [8] ἔτι τοῦ μὴ τῶν καταβεβλημένων εἷς εἶναι, 

μηδὲ τῶν κατημελημένων, ἀλλ' ἐκείνων περὶ ὧν οἱ χαριέστατοι τῶν Ἑλλήνων καὶ μνησθεῖεν ἂν 

καὶ διαλεχθεῖεν ὡς σπουδαίων ὄντων, τούτων ἁπάντων μοι συμβεβηκότων, τῶν μὲν 

ὑπερβαλλόντως, τῶν δ' ἐξαρκούντως, οὐκ ἀγαπῶ ζῶν ἐπὶ τούτοις, ἀλλ' οὕτω τὸ γῆράς ἐστι 

δυσάρεστον καὶ μικρολόγον καὶ μεμψίμοιρον ὥστε πολλάκις ἤδη τήν τε φύσιν τὴν ἐμαυτοῦ 

κατεμεμψάμην, ἧς οὐδεὶς ἄλλος καταπεφρόνηκεν, [9] καὶ τὴν τύχην ὠδυράμην, ταύτῃ μὲν οὐδὲν 

ἔχων ἐπικαλεῖν ἄλλο, πλὴν ὅτι περὶ τὴν φιλοσοφίαν, ἣν προειλόμην, ἀτυχίαι τινὲς καὶ 

συκοφαντίαι γεγόνασιν, τὴν δὲ φύσιν εἰδὼς πρὸς μὲν τὰς πράξεις ἀρρωστοτέραν οὖσαν καὶ 

μαλακωτέραν τοῦ δέοντος, πρὸς δὲ τοὺς λόγους οὔτε τελείαν οὔτε πανταχῇ χρησίμην, ἀλλὰ 

δοξάσαι μὲν περὶ ἑκάστου τὴν ἀλήθειαν μᾶλλον δυναμένην τῶν εἰδέναι φασκόντων, εἰπεῖν δὲ 

περὶ τῶν αὐτῶν τούτων ἐν συλλόγῳ πολλῶν ἀνθρώπων ἁπασῶν ὡς ἔπος εἰπεῖν ἀπολελειμμένην. 

 [10] Οὕτω γὰρ ἐνδεὴς ἀμφοτέρων ἐγενόμην τῶν μεγίστην δύναμιν ἐχόντων παρ' ἡμῖν, 

φωνῆς ἱκανῆς καὶ τόλμης, ὡς οὐκ οἶδ' εἴ τις ἄλλος τῶν πολιτῶν· ὧν οἱ μὴ τυχόντες ἀτιμότεροι 

περιέρχονται πρὸς τὸ δοκεῖν ἄξιοί τινος εἶναι τῶν ὀφειλόντων τῷ δημοσίῳ· τοῖς μὲν γὰρ 

ἐκτείσειν τὸ καταγνωσθὲν ἐλπίδες ὕπεισιν, οἱ δ' οὐδέποτ' ἂν τὴν φύσιν μεταβάλοιεν. [11] Οὐ μὴν 

ἐπὶ τούτοις ἀθυμήσας περιεῖδον ἐμαυτὸν ἄδοξον οὐδ' ἀφανῆ παντάπασι γενόμενον, ἀλλ' ἐπειδὴ 

τοῦ πολιτεύεσθαι διήμαρτον, ἐπὶ τὸ φιλοσοφεῖν καὶ πονεῖν καὶ γράφειν ἃ διανοηθείην 

κατέφυγον, οὐ περὶ μικρῶν τὴν προαίρεσιν ποιούμενος οὐδὲ περὶ τῶν ἰδίων συμβολαίων οὐδὲ 

περὶ ὧν ἄλλοι τινὲς ληροῦσιν, ἀλλὰ περὶ τῶν Ἑλληνικῶν καὶ βασιλικῶν καὶ πολιτικῶν 

πραγμάτων, δι' ἃ προσήκειν ᾠόμην μοι τοσούτῳ μᾶλλον τιμᾶσθαι τῶν ἐπὶ τὸ βῆμα παριόντων, 

ὅσῳ περ περὶ μειζόνων καὶ καλλιόνων ἢ 'κεῖνοι τοὺς λόγους ἐποιούμην. [12] Ὧν οὐδὲν ἡμῖν 

ἀποβέβηκεν. Καίτοι πάντες ἴσασι τῶν μὲν ῥητόρων τοὺς πολλοὺς οὐχ ὑπὲρ τῶν τῇ πόλει 

συμφερόντων, ἀλλ' ὑπὲρ ὧν αὐτοὶ λήψεσθαι προσδοκῶσι, δημηγορεῖν τολμῶντας, ἐμὲ δὲ καὶ 

τοὺς ἐμοὺς οὐ μόνον τῶν κοινῶν ἀπεχομένους μᾶλλον τῶν ἄλλων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἰδίων εἰς τὰς 

τῆς πόλεως χρείας ὑπὲρ τὴν δύναμιν τὴν ἡμετέραν αὐτῶν δαπανωμένους, [13] ἔτι δὲ τοὺς μὲν ἢ 

λοιδορουμένους ἐν ταῖς ἐκκλησίαις περὶ μεσεγγυήματος σφίσιν αὐτοῖς ἢ λυμαινομένους τοὺς 

συμμάχους ἢ τῶν ἄλλων ὃν ἂν τύχωσι συκοφαντοῦντας, ἐμὲ δὲ τῶν λόγων ἡγεμόνα τούτων 

γεγενημένον τῶν παρακαλούντων τοὺς Ἕλληνας ἐπί τε τὴν ὁμόνοιαν τὴν πρὸς ἀλλήλους καὶ τὴν 

στρατείαν τὴν ἐπὶ τοὺς βαρβάρους, [14] καὶ τῶν συμβουλευόντων ἀποικίαν ἐκπέμπειν κοινῇ 

πάντας ἡμᾶς ἐπὶ τοσαύτην χώραν καὶ τοιαύτην περὶ ἧς, ὅσοι περ ἀκηκόασιν, ὁμολογοῦσιν ἡμᾶς 

τ' εἰ σωφρονήσαιμεν καὶ παυσαίμεθα τῆς πρὸς ἀλλήλους μανίας, ταχέως ἂν ἄνευ πόνων καὶ 
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κινδύνων κατασχεῖν αὐτὴν, ἐκείνην τε ῥᾳδίως ἂν ἅπαντας δέξασθαι τοὺς ἐνδεεῖς ἡμῶν ὄντας τῶν 

ἐπιτηδείων· ὧν πράξεις, εἰ πάντες συνελθόντες ζητοῖεν, οὐδέποτ' ἂν εὕροιεν καλλίους οὐδὲ 

μείζους οὐδὲ μᾶλλον ἅπασιν ἡμῖν συμφερούσας. [15] Ἀλλ' ὅμως οὕτω πολὺ τῇ διανοίᾳ 

διεστώτων ἡμῶν καὶ τοσούτῳ σπουδαιοτέραν ἐμοῦ πεποιημένου τὴν αἵρεσιν οὐ δικαίως οἱ 

πολλοὶ περὶ ἡμῶν ὑπειλήφασιν, ἀλλὰ ταραχωδῶς καὶ παντάπασιν ἀλογίστως. Τῶν μὲν γὰρ 

ῥητόρων τὸν τρόπον ψέγοντες προστάτας αὐτοὺς τῆς πόλεως ποιοῦνται καὶ κυρίους ἁπάντων 

καθιστᾶσιν, ἐμοῦ δὲ τοὺς λόγους ἐπαινοῦντες αὐτῷ μοι φθονοῦσι δι' οὐδὲν ἕτερον ἢ διὰ τούτους, 

οὓς ἀποδεχόμενοι τυγχάνουσιν· οὕτως ἀτυχῶς φέρομαι παρ' αὐτοῖς. 

[16] Καὶ τί δεῖ θαυμάζειν τῶν πρὸς ἁπάσας τὰς ὑπεροχὰς οὕτω διακεῖσθαι πεφυκότων, 

ὅπου καὶ τῶν οἰομένων διαφέρειν καὶ ζηλούντων ἐμὲ καὶ μιμεῖσθαι γλιχομένων τινὲς ἔτι 

δυσμενέστερον ἔχουσί μοι τῶν ἰδιωτῶν; Ὧν τίνας ἄν τις εὕροι πονηροτέρους,– εἰρήσεται γὰρ, εἰ 

καί τισιν δόξω νεώτερα καὶ βαρύτερα λέγειν τῆς ἡλικίας – , οἵτινες οὔτε φράζειν οὐδὲν μέρος 

ἔχοντες τοῖς μαθηταῖς τῶν εἰρημένων ὑπ' ἐμοῦ, τοῖς τε λόγοις παραδείγμασι χρώμενοι τοῖς ἐμοῖς 

καὶ ζῶντες ἐντεῦθεν τοσούτου δέουσι χάριν ἔχειν τούτων, ὥστ' οὐδ' ἀμελεῖν ἡμῶν ἐθέλουσιν, 

ἀλλ' ἀεί τι φλαῦρον περὶ ἐμοῦ λέγουσιν; [17] Ἕως μὲν οὖν τοὺς λόγους ἡμῶν ἐλυμαίνοντο, 

παραναγιγνώσκοντες ὡς δυνατὸν κάκιστα τοῖς αὑτῶν καὶ διαιροῦντες οὐκ ὀρθῶς καὶ 

κατακνίζοντες καὶ πάντα τρόπον διαφθείροντες, οὐδὲν ἐφρόντιζον τῶν ἀπαγγελλομένων, ἀλλὰ 

ῥᾳθύμως εἶχον· μικρὸν δὲ πρὸ τῶν Παναθηναίων τῶν μεγάλων ἠχθέσθην δι'αὐτούς. [18] 

Ἀπαντήσαντες γάρ τινές μοι τῶν ἐπιτηδείων ἔλεγον ὡς ἐν τῷ Λυκείῳ συγκαθεζόμενοι τρεῖς ἢ 

τέτταρες τῶν ἀγελαίων σοφιστῶν καὶ πάντα φασκόντων εἰδέναι καὶ ταχέως πανταχοῦ 

γιγνομένων διαλέγοιντο περί τε τῶν ἄλλων ποιητῶν καὶ τῆς Ἡσιόδου καὶ τῆς Ὁμήρου ποιήσεως, 

οὐδὲν μὲν παρ' αὑτῶν λέγοντες, τὰ δ' ἐκείνων ῥαψῳδοῦντες καὶ τῶν πρότερον ἄλλοις τισὶν 

εἰρημένων τὰ χαριέστατα μνημονεύοντες· [19] ἀποδεξαμένων δὲ τῶν περιεστώτων τὴν 

διατριβὴν αὐτῶν, ἕνα τὸν τολμηρότατον ἐπιχειρῆσαι με διαβάλλειν, λέγονθ' ὡς ἐγὼ πάντων 

καταφρονῶ τῶν τοιούτων, καὶ τάς τε φιλοσοφίας τὰς τῶν ἄλλων καὶ τὰς παιδείας ἁπάσας 

ἀναιρῶ, καὶ φημὶ πάντας ληρεῖν πλὴν τοὺς μετεσχηκότας τῆς ἐμῆς διατριβῆς· τούτων δὲ 

ῥηθέντων ἀηδῶς τινας τῶν παρόντων διατεθῆναι πρὸς ἡμᾶς. [20] Ὡς μὲν οὖν ἐλυπήθην καὶ 

συνεταράχθην ἀκούσας ἀποδέξασθαί τινας τοὺς λόγους τούτους, οὐκ ἂν δυναίμην εἰπεῖν· ᾤμην 

γὰρ οὕτως ἐπιφανὴς εἶναι τοῖς ἀλαζονευομένοις πολεμῶν καὶ περὶ ἐμαυτοῦ μετρίως 

διειλεγμένος, μᾶλλον δὲ ταπεινῶς, ὥστε μηδέν' ἄν ποτε γενέσθαι πιστὸν τῶν λεγόντων ὡς ἐγὼ 

τοιαύταις ἀλαζονείαις ἐχρησάμην. [21] Ἀλλὰ γὰρ οὐκ ἀλόγως ὠδυράμην ἐν ἀρχῇ τὴν ἀτυχίαν 
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τὴν παρακολουθοῦσάν μοι πάντα τὸν χρόνον ἐν τοῖς τοιούτοις· αὕτη γάρ ἐστιν αἰτία καὶ τῆς 

ψευδολογίας τῆς περί με γιγνομένης καὶ τῶν διαβολῶν καὶ τοῦ φθόνου καὶ τοῦ μὴ δύνασθαί με 

τυχεῖν τῆς δόξης ἧς ἄξιός εἰμι, μηδ' ὁμολογουμένης, μηδ' ἣν ἔχουσί τινες τῶν πεπλησιακότων 

μοι καὶ πανταχῇ τεθεωρηκότων ἡμᾶς.[22] Ταῦτα μὲν οὖν οὐχ οἷόν τ' ἄλλως ἔχειν, ἀλλ' ἀνάγκη 

στέργειν τοῖς ἤδη συμβεβηκόσιν. Πολλῶν δέ μοι λόγων ἐφεστώτων ἀπορῶ πότερον 

ἀντικατηγορῶ τῶν εἰθισμένων ἀεί τι ψεύδεσθαι περί μου καὶ λέγειν ἀνεπιτήδειον. Ἀλλ'εἰ 

φανείην σπουδάζων καὶ πολλοὺς λόγους ποιούμενος περὶ ἀνθρώπων οὓς οὐδεὶς ὑπείληφεν 

ἀξίους εἶναι λόγου, δικαίως ἂν μωρὸς εἶναι δοκοίην. [23] Ἀλλὰ τούτους ὑπεριδὼν ἀπολογῶμαι 

πρὸς τοὺς ἀδίκως μοι τῶν ἰδιωτῶν φθονοῦντας, καὶ πειρῶμαι διδάσκειν αὐτοὺς ὡς οὐ δικαίως 

οὐδὲ προσηκόντως περί μου ταύτην ἔχουσι τὴν γνώμην; Καὶ τίς οὐκ ἂν καταγνοίη μου πολλὴν 

ἄνοιαν, εἰ τοὺς μηδὲν δι' ἕτερον δυσκόλως πρός με διακειμένους ἢ διὰ τὸ δοκεῖν χαριέντως 

εἰρηκέναι περί τινων, τούτους οἰηθείην ὁμοίως διαλεχθεὶς ὥσπερ πρότερον παύσειν ἐπὶ τοῖς 

λεγομένοις λυπουμένους, ἀλλ' οὐ μᾶλλον ἀλγήσειν, ἄλλως τε κἂν φανῶ μηδὲ νῦν πω τηλικοῦτος 

ὢν [πεπαυμένος] παραληρῶν; [24] Ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἐκεῖνο ποιεῖν οὐδεὶς ἄν μοι συμβουλεύσειεν, 

ἀμελήσαντι τούτων καὶ μεταξὺ καταβαλόντι περαίνειν τὸν λόγον ὃν προῄρημαι, βουλόμενος 

ἐπιδεῖξαι τὴν πόλιν ἡμῶν πλειόνων ἀγαθῶν αἰτίαν γεγενημένην τοῖς Ἕλλησιν ἢ τὴν 

Λακεδαιμονίων· εἰ γὰρ τοῦτ' ἤδη ποιοίην, μήτε τέλος ἐπιθεὶς τοῖς γεγραμμένοις μήτε συγκλείσας 

τὴν ἀρχὴν τῶν ῥηθήσεσθαι μελλόντων τῇ τελευτῇ τῶν ἤδη προειρημένων, ὅμοιος ἂν εἶναι 

δόξαιμι τοῖς εἰκῇ καὶ φορτικῶς καὶ χύδην ὅ τι ἂν ἐπέλθῃ λέγουσιν· ἃ φυλακτέον ἡμῖν ἐστιν. [25] 

Κράτιστον οὖν ἐξ ἁπάντων τούτων, περὶ ὧν τὸ τελευταῖόν με διέβαλλον ἀποφηνάμενον ἃ δοκεῖ 

μοι, τότ' ἤδη λέγειν περὶ ὧν ἐξ ἀρχῆς διενοήθην· οἶμαι γὰρ, ἢν ἐξενέγκω γράψας καὶ ποιήσω 

φανερὰν ἣν ἔχω γνώμην περί τε τῆς παιδείας καὶ τῶν ποιητῶν, παύσειν αὐτοὺς ψευδεῖς 

πλάττοντας αἰτίας καὶ λέγοντας ὅ τι ἂν τύχωσιν. 

[26] Τῆς μὲν οὖν παιδείας τῆς ὑπὸ τῶν προγόνων καταλειφθείσης τοσούτου δέω 

καταφρονεῖν ὥστε καὶ τὴν ἐφ'ἡμῶν κατασταθεῖσαν ἐπαινῶ, λέγω δὲ τήν τε γεωμετρίαν καὶ τὴν 

ἀστρολογίαν καὶ τοὺς διαλόγους τοὺς ἐριστικοὺς [26] καλουμένους, οἷς οἱ μὲν νεώτεροι μᾶλλον 

χαίρουσι τοῦ δέοντος, τῶν δὲ πρεσβυτέρων οὐδεὶς ἔστιν ὅστις <ἂν> ἀνεκτοὺς αὐτοὺς εἶναι 

φήσειεν. [27] Ἀλλ’ὅμως ἐγὼ τοῖς ὡρμημένοις ἐπὶ ταῦτα παρακελεύομαι πονεῖν καὶ προσέχειν 

τὸν νοῦν ἅπασι τούτοις, λέγων ὡς, εἰ καὶ μηδὲν ἄλλο δύναται τὰ μαθήματα ταῦτα ποιεῖν ἀγαθὸν, 

ἀλλ' οὖν ἀποτρέπει γε τοὺς νεωτέρους πολλῶν ἄλλων ἁμαρτημάτων. Τοῖς μὲν οὖν τηλικούτοις 

οὐδέποτ' ἂν εὑρεθῆναι νομίζω διατριβὰς ὠφελιμωτέρας τούτων οὐδὲ μᾶλλον πρεπούσας· [28] 
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τοῖς δὲ πρεσβυτέροις καὶ τοῖς εἰς ἄνδρας δεδοκιμασμένοις οὐκέτι φημὶ τὰς μελέτας ταύτας 

ἁρμόττειν. Ὁρῶ γὰρ ἐνίους τῶν ἐπὶ τοῖς μαθήμασι τούτοις οὕτως ἀπηκριβωμένων ὥστε καὶ τοὺς 

ἄλλους διδάσκειν, οὔτ'εὐκαίρως ταῖς ἐπιστήμαις αἷς ἔχουσι χρωμένους, ἔν τε ταῖς ἄλλαις 

πραγματείαις ταῖς περὶ τὸν βίον ἀφρονεστέρους ὄντας τῶν μαθητῶν· ὀκνῶ γὰρ εἰπεῖν τῶν 

οἰκετῶν. [29] Τὴν αὐτὴν δὲ γνώμην ἔχω καὶ περὶ τῶν δημηγορεῖν δυναμένων καὶ τῶν περὶ τὴν 

γραφὴν τὴν τῶν λόγων εὐδοκιμούντων, ὅλως δὲ περὶ ἁπάντων τῶν περὶ τὰς τέχναςκαὶ τὰς 

ἐπιστήμας καὶ τὰς δυνάμεις διαφερόντων. Οἶδα γὰρ καὶ τούτων τοὺς πολλοὺς οὔτε τὰ περὶ σφᾶς 

αὐτοὺς καλῶς διῳκηκότας οὔτ' ἐν ταῖς ἰδίαις συνουσίαις ἀνεκτοὺς ὄντας, τῆς τε δόξης τῆς τῶν 

συμπολιτευομένων ὀλιγωροῦντας, ἄλλων τε πολλῶν καὶ μεγάλων ἁμαρτημάτων γέμοντας· ὥστ' 

οὐδὲ τούτους ἡγοῦμαι μετέχειν τῆς ἕξεως περὶ ἧς ἐγὼ τυγχάνω διαλεγόμενος. [30] Τίνας οὖν 

καλῶ πεπαιδευμένους, ἐπειδὴ τὰς τέχνας καὶ τὰς ἐπιστήμας καὶ τὰς δυνάμεις ἀποδοκιμάζω; 

Πρῶτον μὲν τοὺς καλῶς χρωμένους τοῖς πράγμασι τοῖς κατὰ τὴν ἡμέραν ἑκάστην προσπίπτουσι, 

καὶ τὴν δόξαν ἐπιτυχῆ τῶν καιρῶν ἔχοντας καὶ δυναμένην ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ στοχάζεσθαι τοῦ 

συμφέροντος· [31] ἔπειτα τοὺς πρεπόντως καὶ δικαίως ὁμιλοῦντας τοῖς ἀεὶ πλησιάζουσι, καὶ τὰς 

μὲν τῶν ἄλλων ἀηδίας καὶ βαρύτητας εὐκόλως καὶ ῥᾳδίως φέροντας, σφᾶς δ' αὐτοὺς ὡς δυνατὸν 

ἐλαφροτάτους καὶ μετριωτάτους τοῖς συνοῦσι παρέχοντας· ἔτι τοὺς τῶν μὲν ἡδονῶν ἀεὶ 

κρατοῦντας, τῶν δὲ συμφορῶν μὴ λίαν ἡττωμένους, ἀλλ’ ἀνδρωδῶς ἐν αὐταῖς διακειμένους καὶ 

τῆς φύσεως ἀξίως ἧς μετέχοντες τυγχάνομεν· [32] τέταρτον, ὅπερ μέγιστον, τοὺς μὴ 

διαφθειρομένους ὑπὸ τῶν εὐπραγιῶν μηδ' ἐξισταμένους αὑτῶν μηδ’ ὑπερηφάνους γιγνομένους, 

ἀλλ' ἐμμένοντας τῇ τάξει τῇ τῶν εὖ φρονούντων καὶ μὴ μᾶλλον χαίροντας τοῖς διὰ τύχην 

ὑπάρξασιν ἀγαθοῖς ἢ τοῖς διὰ τὴν αὑτῶν φύσιν καὶ φρόνησιν ἐξ ἀρχῆς γιγνομένοις. τοὺς δὲ μὴ 

μόνον πρὸς ἓν τούτων, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἅπαντα ταῦτα τὴν ἕξιν τῆς ψυχῆς εὐάρμοστον ἔχοντας, 

τούτους φημὶ καὶ φρονίμους εἶναι καὶ τελέους ἄνδρας καὶ πάσας ἔχειν τὰς ἀρετάς. [33] Περὶ μὲν 

οὖν τῶν πεπαιδευμένων τυγχάνω ταῦτα γιγνώσκων. Περὶ δὲ τῆς Ὁμήρου καὶ τῆς Ἡσιόδου καὶ 

τῆς τῶν ἄλλων ποιήσεως ἐπιθυμῶ μὲν εἰπεῖν, οἶμαι γὰρ ἂν παῦσαι τοὺς ἐν τῷ Λυκείῳ 

ῥαψῳδοῦντας τἀκείνων καὶ ληροῦντας περὶ αὐτῶν, αἰσθάνομαι δ' ἐμαυτὸν ἔξω φερόμενον τῆς 

συμμετρίας τῆς συντεταγμένης τοῖς προοιμίοις. [34] Ἔστι δ' ἀνδρὸς νοῦν ἔχοντος μὴ τὴν 

εὐπορίαν ἀγαπᾶν, ἢν ἔχῃ τις περὶ τῶν αὐτῶν πλείω τῶν ἄλλων εἰπεῖν, ἀλλὰ τὴν εὐκαιρίαν 

διαφυλάττειν, ὑπὲρ ὧν ἂν ἀεὶ τυγχάνῃ διαλεγόμενος· ὅπερ ἐμοὶ ποιητέον ἐστίν. Περὶ μὲν οὖν 

τῶν ποιητῶν αὖθις ἐροῦμεν, ἢν μή με προανέλῃ τὸ γῆρας· περὶ γὰρ σπουδαιοτέρων πραγμάτων 

ἔχομεν τι λέγειν ἢ τούτων. 
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[35] Περὶ δὲ τῶν τῆς πόλεως εὐεργεσιῶν τῶν εἰς τοὺς Ἕλληνας ἤδη ποιήσομαι τοὺς 

λόγους, οὐχ ὡς οὐ πλείους ἐπαίνους πεποιημένος περὶ αὐτῆς ἢ σύμπαντες οἱ περὶ τὴν ποίησιν καὶ 

τοὺς λόγους ὄντες· οὐ μὴν ὁμοίως καὶ νῦν. Τότε μὲν γὰρ ἐν λόγοις περὶ ἑτέρων πραγμάτων 

ἐμεμνήμην αὐτῆς, νῦν δὲ περὶ ταύτης τὴν ὑπόθεσιν ποιησάμενος. [36] Οὐκ ἀγνοῶ δ' ἡλίκος ὢν 

ὅσον ἔργον ἐνίσταμαι τὸ μέγεθος, ἀλλ' ἀκριβῶς εἰδὼς καὶ πολλάκις εἰρηκὼς ὅτι τὰ μὲν μικρὰ 

τῶν πραγμάτων ῥᾴδιον τοῖς λόγοις αὐξῆσαι, τοῖς δ' ὑπερβάλλουσι τῶν ἔργων καὶ τῷ μεγέθει καὶ 

τῷ κάλλει χαλεπὸν ἐξισῶσαι τοὺς ἐπαίνους. [37] Ἀλλ' ὅμως οὐδὲν μᾶλλον ἀποστατέον αὐτῶν 

ἐστιν, ἀλλ' ἐπιτελεστέον, ἤν περ ἔτι ζῆν δυνηθῶμεν, ἄλλως τε καὶ πολλῶν με παροξυνόντων 

γράφειν αὐτὸν, πρῶτον μὲν τῶν εἰθισμένων ἀσελγῶς κατηγορεῖν τῆς πόλεως ἡμῶν, ἔπειτα τῶν 

χαριέντως μὲν, ἀπειροτέρως δὲ καὶ καταδεέστερον ἐπαινούντων αὐτὴν, [38] ἔτι δὲ τῶν ἑτέρων 

μᾶλλον εὐλογεῖν τολμώντων οὐκ ἀνθρωπίνως, ἀλλ' οὕτως ὥστε πολλοὺς ἀντιτάττεσθαι πρὸς 

αὐτοὺς, πάντων δὲ μάλιστα τῆς ἡλικίας τῆς παρούσης, ἣ τοὺς ἄλλους πέφυκεν ἀποτρέπειν· 

ἐλπίζω γὰρ, ἢν μὲν κατορθώσω, μείζω λήψεσθαι δόξαν τῆς ὑπαρχούσης, ἢν δ’ ἐνδεέστερον τύχω 

διαλεχθεὶς, πολλῆς συγγνώμης τεύξεσθαι παρὰ τῶν ἀκουόντων.  

[39] Ἃ μὲν οὖν ἐβουλήθην καὶ περὶ ἐμαυτοῦ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὥσπερ χορὸς [πρὸ τοῦ 

ἀγῶνος] προαναβαλέσθαι, ταῦτ' ἐστιν. Ἡγοῦμαι δὲ χρῆναι τοὺς βουλομένους ἐγκωμιάσαι τινὰ 

τῶν πόλεων ἀκριβῶς καὶ δικαίως μὴ μόνον περὶ αὐτῆς ποιεῖσθαι τοὺς λόγους ἧς προῃρημένοι 

τυγχάνουσιν, ἀλλ' ὥσπερ τὴν πορφύραν καὶ τὸν χρυσὸν θεωροῦμεν καὶ δοκιμάζομεν ἕτερα 

παραδεικνύοντες τῶν καὶ τὴν ὄψιν ὁμοίαν ἐχόντων καὶ τῆς τιμῆς τῆς αὐτῆς ἀξιουμένων, [40] 

 οὕτω καὶ ταῖς πόλεσι παριστάναι μὴ τὰς μικρὰς ταῖς μεγάλαις, μηδὲ τὰς πάντα τὸν 

χρόνον ὑφ'ἑτέραις οὔσας ταῖς ἄρχειν εἰθισμέναις, μηδὲ τὰς σῴζεσθαι δεομένας πρὸς τὰς σῴζειν 

δυναμένας, ἀλλὰ τὰς παραπλησίαν καὶ τὴν δύναμιν ἐχούσας καὶ περὶ τὰς αὐτὰς πράξεις 

γεγενημένας καὶ ταῖς ἐξουσίαις ὁμοίαις κεχρημένας· οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα τῆς ἀληθείας τύχοιεν. 

[41] Ἢν δή τις ἡμᾶς τὸν τρόπον τοῦτον σκοπῆται καὶ παραβάλλῃ μὴ πρὸς τὴν τυχοῦσαν πόλιν, 

ἀλλὰ πρὸς τὴν Σπαρτιατῶν, ἣν οἱ μὲν πολλοὶ μετρίως ἐπαινοῦσιν, ἔνιοι δέ τινες ὥσπερ τῶν 

ἡμιθέων ἐκεῖ πεπολιτευμένων μέμνηνται περὶ αὐτῶν, φανησόμεθα καὶ τῇ δυνάμει καὶ ταῖς 

πράξεσι καὶ ταῖς εὐεργεσίαις ταῖς περὶ τοὺς Ἕλληνας πλέον ἀπολελοιπότες αὐτοὺς ἢ 'κεῖνοι τοὺς 

ἄλλους.  

[42] Τοὺς μὲν οὖν παλαιοὺς ἀγῶνας τοὺς ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων γεγενημένους ὕστερον 

ἐροῦμεν, νῦν δὲ ποιήσομαι περὶ ἐκείνων τοὺς λόγους ἀρξάμενος, ἐπειδὴ κατέσχον τὰς πόλεις τὰς 

Ἀχαιίδας καὶ πρὸς Ἀργείους καὶ Μεσσηνίους διείλοντο τὴν χώραν· ἐντεῦθεν γὰρ προσήκει 
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διαλέγεσθαι περὶ αὐτῶν. Οἱ μὲν τοίνυν ἡμέτεροι πρόγονοι φανήσονται τήν τε πρὸς τοὺς 

Ἕλληνας ὁμόνοιαν καὶ τὴν πρὸς τοὺς βαρβάρους ἔχθραν, ἣν παρέλαβον ἐκ τῶν Τρωικῶν, 

διαφυλάττοντες καὶ μένοντες ἐν τοῖς αὐτοῖς. [43] Καὶ πρῶτον μὲν τὰς Κυκλάδας νήσους, περὶ ἃς 

ἐγένοντο πολλαὶ πραγματεῖαι κατὰ τὴν Μίνω τοῦ Κρητὸς δυναστείαν, ταύτας τὸ τελευταῖον ὑπὸ 

Καρῶν κατεχομένας, ἐκβαλόντες ἐκείνους οὐκ ἐξιδιώσασθαι τὰς χώρας ἐτόλμησαν, ἀλλὰ τοὺς 

μάλιστα βίου τῶν Ἑλλήνων δεομένους κατῴκισαν εἰς αὐτάς· [44] καὶ μετὰ ταῦτα πολλὰς πόλεις 

ἐφ' ἑκατέρας τῆς ἠπείρου καὶ μεγάλας ἔκτισαν, καὶ τοὺς μὲν βαρβάρους ἀνέστειλαν ἀπὸ τῆς 

θαλάττης, τοὺς δ' Ἕλληνας ἐδίδαξαν ὃν τρόπον διοικοῦντες τὰς αὑτῶν πατρίδας καὶ πρὸς οὓς 

πολεμοῦντες μεγάλην ἂν τὴν Ἑλλάδα ποιήσειαν. [45] Λακεδαιμόνιοι δὲ περὶ τὸν αὐτὸν χρόνον 

τοσοῦτον ἀπέσχον τοῦ πράττειν τι τῶν αὐτῶν τοῖς ἡμετέροις καὶ τοῦ τοῖς μὲν βαρβάροις 

πολεμεῖν, τοὺς δ' Ἕλληνας εὐεργετεῖν, ὥστ'οὐδ' ἡσυχίαν ἄγειν ἠθέλησαν, ἀλλ' ἔχοντες πόλιν 

ἀλλοτρίαν καὶ χώραν οὐ μόνον ἱκανὴν, ἀλλ' ὅσην οὐδεμία πόλις τῶν Ἑλληνίδων, οὐκ ἔστερξαν 

ἐπὶ τούτοις, [46] ἀλλὰ μαθόντες ἐξ αὐτῶν τῶν συμβεβηκότων κατὰ μὲν τοὺς νόμους τάς τε 

πόλεις καὶ τὰς χώρας τούτων εἶναι δοκούσας τῶν ὀρθῶς καὶ νομίμως κτησαμένων, κατὰ δὲ τὴν 

ἀλήθειαν τούτων γιγνομένας τῶν τὰ περὶ τὸν πόλεμον μάλιστ' ἀσκούντων καὶ νικᾶν ἐν ταῖς 

μάχαις τοὺς πολεμίους δυναμένων, ταῦτα διανοηθέντες, ἀμελήσαντες γεωργιῶν καὶ τεχνῶν καὶ 

τῶν ἄλλων ἁπάντων, οὐδὲν ἐπαύοντο κατὰ μίαν ἑκάστην τῶν πόλεων τῶν ἐν Πελοποννήσῳ 

πολιορκοῦντες καὶ κακῶς ποιοῦντες, ἕως ἁπάσας κατεστρέψαντο πλὴν τῆς Ἀργείων. [47] 

Συνέβαινεν οὖν ἐξ ὧν μὲν ἡμεῖς ἐπράττομεν, αὐξάνεσθαί τε τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Εὐρώπην 

κρείττω γίγνεσθαι τῆς Ἀσίας, καὶ πρὸς τούτοις τῶν μὲν Ἑλλήνων τοὺς ἀποροῦντας πόλεις 

λαμβάνειν καὶ χώρας, τῶν δὲ βαρβάρων τοὺς εἰθισμένους ὑβρίζειν ἐκπίπτειν ἐκ τῆς αὑτῶν καὶ 

φρονεῖν ἔλαττον ἢ πρότερον· ἐξ ὧν δὲ Σπαρτιᾶται, τὴν ἐκείνων μόνην μεγάλην γίγνεσθαι, καὶ 

πασῶν μὲν τῶν ἐν Πελοποννήσῳ πόλεων ἄρχειν, ταῖς δ'ἄλλαις φοβερὰν εἶναι καὶ πολλῆς 

θεραπείας τυγχάνειν παρ' αὐτῶν. [48] Ἐπαινεῖν μὲν οὖν δίκαιόν ἐστι τὴν τοῖς ἄλλοις πολλῶν 

ἀγαθῶν αἰτίαν γεγενημένην, δεινὴν δὲ νομίζειν τὴν αὑτῇ τὰ συμφέροντα διαπραττομένην, καὶ 

φίλους μὲν ποιεῖσθαι τοὺς ὁμοίως αὑτοῖς τε καὶ τοῖς ἄλλοις χρωμένους, φοβεῖσθαι δὲ καὶ 

δεδιέναι τοὺς πρὸς σφᾶς μὲν αὐτοὺς ὡς δυνατὸν οἰκειότατα διακειμένους, πρὸς δὲ τοὺς ἄλλους 

ἀλλοτρίως καὶ πολεμικῶς τὴν αὑτῶν διοικοῦντας. Τὴν μὲν οὖν ἀρχὴν ἑκατέρα τοῖν πολέοιν 

τοιαύτην ἐποιήσατο. 

[49] Χρόνῳ δ' ὕστερον γενομένου τοῦ Περσικοῦ πολέμου καὶ Ξέρξου τοῦ τότε 

βασιλεύοντος τριήρεις μὲν συναγαγόντος τριακοσίας καὶ χιλίας, τῆς δὲ πεζῆς στρατιᾶς 
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πεντακοσίας μὲν μυριάδας τῶν ἁπάντων, ἑβδομήκοντα δὲ τῶν μαχίμων, τηλικαύτῃ δὲ δυνάμει 

στρατεύσαντος ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας, [50] Σπαρτιᾶται μὲν ἄρχοντες Πελοποννησίων εἰς τὴν 

ναυμαχίαν τὴν ποιήσασαν ῥοπὴν ἅπαντος τοῦ πολέμου δέκα μόνον συνεβάλοντο τριήρεις, οἱ δὲ 

πατέρες ἡμῶν ἀνάστατοι γενόμενοι καὶ τὴν πόλιν ἐκλελοιπότες διὰ τὸ μὴ τετειχίσθαι κατ' 

ἐκεῖνον τὸν χρόνον πλείους ναῦς παρέσχοντο καὶ μείζω δύναμιν ἐχούσας ἢ σύμπαντες οἱ 

συγκινδυνεύσαντες· [51] καὶ στρατηγὸν οἱ μὲν Εὐρυβιάδην, ὃς εἰ τέλος ἐπέθηκεν οἷς διενοήθη 

πράττειν, οὐδὲν ἂν ἐκώλυεν ἀπολωλέναι τοὺς Ἕλληνας, οἱ δ' ἡμέτεροι Θεμιστοκλέα τὸν 

ὁμολογουμένως ἅπασιν αἴτιον εἶναι δόξαντα καὶ τοῦ τὴν ναυμαχίαν γενέσθαι κατὰ τρόπον καὶ 

τῶν ἄλλων ἁπάντων τῶν ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ κατορθωθέντων. [52] Τεκμήριον δὲ μέγιστον· 

ἀφελόμενοι γὰρ Λακεδαιμονίους τὴν ἡγεμονίαν οἱ συγκινδυνεύσαντες τοῖς ἡμετέροις 

παρέδοσαν. Καίτοι τίνας ἄν τις κριτὰς ἱκανωτέρους ποιήσαιτο καὶ πιστοτέρους τῶν τότε 

πραχθέντων ἢ τοὺς ἐν αὐτοῖς τοῖς ἀγῶσι παραγενομένους; Τίς δ' ἂν εὐεργεσίαν εἰπεῖν ἔχοι 

ταύτης μείζω τῆς ἅπασαν τὴν Ἑλλάδα σῷσαι δυνηθείσης; 

[53] Μετὰ ταῦτα τοίνυν συνέβη κυρίαν ἑκατέραν εἶναι τῆς ἀρχῆς τῆς κατὰ θάλατταν, ἣν 

ὁπότεροι ἂν κατάσχωσιν, ὑπηκόους ἔχουσι τὰς πλείστας τῶν πόλεων. Ὅλως μὲν οὖν οὐδετέραν 

ἐπαινῶ· πολλὰ γὰρ ἄν τις αὐταῖς ἐπιτιμήσειεν· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ περὶ τὴν ἐπιμέλειαν ταύτην οὐκ 

ἔλαττον αὐτῶν διηνέγκαμεν ἢ περὶ τὰς πράξεις τὰς ὀλίγῳ πρότερον εἰρημένας. [54] Οἱ μὲν γὰρ 

ἡμέτεροι πατέρες ἔπειθον τοὺς συμμάχους ποιεῖσθαι πολιτείαν ταύτην, ἥνπερ αὐτοὶ διετέλουν 

ἀγαπῶντες· ὃ σημεῖόν ἐστιν εὐνοίας καὶ φιλίας, ὅταν τινὲς παραινῶσι τοῖς ἄλλοις χρῆσθαι 

τούτοις, ἅπερ ἂν σφίσιν αὐτοῖς συμφέρειν ὑπολάβωσιν· Λακεδαιμόνιοι δὲ κατέστησαν οὔθ' 

ὁμοίαν τῇ παρ' αὑτοῖς οὔτε ταῖς ἄλλοθί που γεγενημέναις, ἀλλὰ δέκα μόνους ἄνδρας κυρίους 

ἑκάστης τῆς πόλεως ἐποίησαν, ὧν ἐπιχειρήσας ἄν τις κατηγορεῖν τρεῖς ἢ τέτταρας ἡμέρας 

συνεχῶς οὐδὲν ἂν μέρος εἰρηκέναι δόξειε τῶν ἐκείνοις ἡμαρτημένων. [55] Καθ' ἕκαστον μὲν 

οὖν διεξιέναι περὶ τῶν τοιούτων καὶ τοσούτων τὸ πλῆθος ἀνόητόν ἐστιν· ὀλίγα δὲ καθ' ἁπάντων 

εἰπεῖν, ἃ τοῖς ἀκούσασιν ὀργὴν ἀξίαν ἐμποιήσειεν ἂν τῶν πεπραγμένων, νεώτερος μὲν ὢν ἴσως 

ἂν ἐξεῦρον, νῦν δ' οὐδὲν ἐπέρχεταί μοι τοιοῦτον, ἀλλ' ἅπερ ἅπασιν, ὅτι τοσοῦτον ἐκεῖνοι 

διήνεγκαν ἀνομίᾳ καὶ πλεονεξίᾳ τῶν προγεγενημένων ὥστ' οὐ μόνον αὑτοὺς ἀπώλεσαν καὶ τοὺς 

φίλους καὶ τὰς πατρίδας τὰς αὑτῶν, ἀλλὰ καὶ Λακεδαιμονίους πρὸς τοὺς συμμάχους 

διαβαλόντες εἰς τοσαύτας καὶ τοιαύτας συμφορὰς εἰσέβαλον ὅσας οὐδεὶς πώποτ' αὐτοῖς 

γενήσεσθαι προσεδόκησεν. 
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[56] Μάλιστα μὲν οὖν ἐντεῦθεν ἄν τις δυνηθείη κατιδεῖν ὅσῳ μετριώτερον καὶ 

πραότερον ἡμεῖς τῶν πραγμάτων ἐπεμελήθημεν, δεύτερον δ' ἐκ τοῦ ῥηθήσεσθαι μέλλοντος. 

Σπαρτιᾶται μὲν γὰρ ἔτη δέκα μόλις ἐπεστάτησαν αὐτῶν, ἡμεῖς δὲ πέντε καὶ ἑξήκοντα συνεχῶς 

κατέσχομεν τὴν ἀρχήν. Καίτοι πάντες ἴσασι τὰς πόλεις τὰς ὑφ' ἑτέροις γιγνομένας, ὅτι πλεῖστον 

χρόνον τούτοις παραμένουσιν ὑφ' ὧν ἂν ἐλάχιστα κακὰ πάσχουσαι τυγχάνωσιν. [57] Ἐκ τούτων 

τοίνυν ἀμφότεραι μισηθεῖσαι κατέστησαν εἰς πόλεμον καὶ ταραχὴν, ἐν ᾗ τὴν μὲν ἡμετέραν εὕροι 

τις ἂν, ἁπάντων αὐτῇ καὶ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν βαρβάρων ἐπιθεμένων, ἔτη δέκα τούτοις 

ἀντισχεῖν δυνηθεῖσαν, Λακεδαιμονίους δὲ κρατοῦντας ἔτι κατὰ γῆν, πρὸς Θηβαίους μόνους 

πολεμήσαντας καὶ μίαν μάχην ἡττηθέντας, ἁπάντων ἀποστερηθέντας ὧν εἶχον, καὶ 

παραπλησίαις ἀτυχίαις χρησαμένους καὶ συμφοραῖς αἷσπερ ἡμεῖς, [58] καὶ πρὸς τούτοις τὴν μὲν 

ἡμετέραν πόλιν <ἐν> ἐλάττοσιν ἔτεσιν ἀναλαβοῦσαν αὑτὴν ἢ κατεπολεμήθη, Σπαρτιάτας δὲ 

μετὰ τὴν ἧτταν μηδ' ἐν πολλαπλασίῳ χρόνῳ δυνηθέντας καταστῆσαι σφᾶς αὐτοὺς εἰς τὴν αὐτὴν 

ἕξιν ἐξ ἧσπερ ἐξέπεσον, ἀλλ' ὁμοίως ἔτι καὶ νῦν ἔχοντας. 

[59] Τὰ τοίνυν πρὸς τοὺς βαρβάρους ὡς ἑκάτεροι προσηνέχθημεν, δηλωτέον· ἔτι γὰρ 

τοῦτο λοιπόν ἐστιν. Ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς ἡμετέρας δυναστείας οὐκ ἐξῆν αὐτοῖς οὔτ' ἐντὸς Ἅλυος 

πεζῷ στρατοπέδῳ καταβαίνειν οὔτε μακροῖς πλοίοις ἐπὶ τάδε πλεῖν Φασήλιδος· ἐπὶ δὲ τῆς 

Λακεδαιμονίων οὐ μόνον τοῦ πορεύεσθαι καὶ πλεῖν ὅποι βουληθεῖεν ἐξουσίαν ἔλαβον, ἀλλὰ καὶ 

δεσπόται πολλῶν Ἑλληνίδων πόλεων κατέστησαν. [60] Τὴν δὴ καὶ τὰς συνθήκας τὰς πρὸς 

βασιλέα γενναιοτέρας καὶ μεγαλοφρονεστέρας ποιησαμένην καὶ τῶν πλείστων καὶ μεγίστων τοῖς 

μὲν βαρβάροις κακῶν, τοῖς δ' Ἕλλησιν ἀγαθῶν αἰτίαν γεγενημένην, ἔτι δὲ τῆς Ἀσίας τὴν 

παραλίαν καὶ πολλὴν ἄλλην χώραν τοὺς μὲν πολεμίους ἀφελομένην, τοῖς δὲ συμμάχοις 

κτησαμένην, [61] καὶ τοὺς μὲν ὑβρίζοντας, τοὺς δ' ἀποροῦντας παύσασαν, πρὸς δὲ τούτοις ὑπὲρ 

αὑτῆς τε πολεμήσασαν ἄμεινον τῆς εὐδοκιμούσης περὶ τὰ τοιαῦτα καὶ τὰς συμφορὰς θᾶττον 

διαλυσαμένην τῶν αὐτῶν τούτων, πῶς οὐ δίκαιον ἐπαινεῖν καὶ τιμᾶν μᾶλλον ἢ τὴν ἐν ἅπασι 

τούτοις ἀπολελειμμένην; Περὶ μὲν οὖν τῶν πραχθέντων παρ' ἄλληλα καὶ τῶν κινδύνων τῶν ἅμα 

καὶ πρὸς τοὺς αὐτοὺς γενομένων ἐν τῷ παρόντι ταὐτ' εἶχον εἰπεῖν.  

[62] Οἶμαι δὲ τοὺς ἀηδῶς ἀκούοντας τῶν λόγων τούτων τοῖς μὲν εἰρημένοις οὐδὲν 

ἀντερεῖν ὡς οὐκ ἀληθέσιν οὖσιν, οὐδ' αὖ πράξεις ἑτέρας ἕξειν εἰπεῖν, περὶ ἃς Λακεδαιμόνιοι 

γενόμενοι πολλῶν ἀγαθῶν αἴτιοι τοῖς Ἕλλησι κατέστησαν, κατηγορεῖν δὲ τῆς πόλεως ἡμῶν 

ἐπιχειρήσειν, [63] ὅπερ ἀεὶ ποιεῖν εἰώθασι, καὶ διεξιέναι τὰς δυσχερεστάτας τῶν πράξεων τῶν 

ἐπὶ τῆς ἀρχῆς τῆς κατὰ θάλατταν γεγενημένων, καὶ τάς τε δίκας καὶ τὰς κρίσεις τὰς ἐνθάδε 
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γιγνομένας τοῖς συμμάχοις καὶ τὴν τῶν φόρων εἴσπραξιν διαβαλεῖν, καὶ μάλιστα διατρίψειν περὶ 

τὰ Μηλίων πάθη καὶ Σκιωναίων καὶ Τορωναίων, οἰομένους ταῖς κατηγορίαις ταύταις 

καταρρυπανεῖν τὰς τῆς πόλεως εὐεργεσίας τὰς ὀλίγῳ πρότερον εἰρημένας. [64] Ἐγὼ δὲ πρὸς 

ἅπαντα μὲν τὰ δικαίως ἂν ῥηθέντα κατὰ τῆς πόλεως οὔτ' ἂν δυναίμην ἀντειπεῖν οὔτ' ἂν 

ἐπιχειρήσαιμι τοῦτο ποιεῖν· καὶ γὰρ ἂν αἰσχυνοίμην, ὅπερ εἶπον ἤδη καὶ πρότερον, εἰ τῶν ἄλλων 

μηδὲ τοὺς θεοὺς ἀναμαρτήτους εἶναι νομιζόντων ἐγὼ γλιχοίμην καὶ πειρῴμην πείθειν ὡς περὶ 

οὐδὲν πώποτε τὸ κοινὸν ἡμῶν πεπλημμέληκεν· [65] οὐ μὴν ἀλλ' ἐκεῖνό γ' οἶμαι ποιήσειν, τήν τε 

πόλιν τὴν Σπαρτιατῶν ἐπιδείξειν περὶ τὰς πράξεις τὰς προειρημένας πολὺ πικροτέραν καὶ 

χαλεπωτέραν τῆς ἡμετέρας γεγενημένην, τούς θ' ὑπὲρ ἐκείνων βλασφημοῦντας καθ' ἡμῶν ὡς 

δυνατὸν ἀφρονέστατα διακειμένους καὶ τοῦ κακῶς ἀκούειν ὑφ' ἡμῶν τοὺς φίλους αὐτῶν αἰτίους 

ὄντας· [66] ἐπειδὰν γὰρ τὰ τοιαῦτα κατηγορῶσιν, οἷς ἔνοχοι Λακεδαιμόνιοι μᾶλλον τυγχάνουσιν 

ὄντες, οὐκ ἀποροῦμεν τοῦ περὶ ἡμῶν ῥηθέντος μεῖζον ἁμάρτημα κατ' ἐκείνων εἰπεῖν. Οἷον καὶ 

νῦν, ἢν μνησθῶσιν τῶν ἀγώνων τῶν τοῖς συμμάχοις ἐνθάδε γιγνομένων, τίς ἐστιν οὕτως ἀφυὴς 

ὅστις οὐχ εὑρήσει πρὸς τοῦτ' ἀντειπεῖν ὅτι πλείους Λακεδαιμόνιοι τῶν Ἑλλήνων ἀκρίτους 

ἀπεκτόνασι τῶν παρ' ἡμῖν, ἐξ οὗ τὴν πόλιν οἰκοῦμεν, εἰς ἀγῶνα καὶ κρίσιν καταστάντων; [67] 

Τοιαῦτα δὲ καὶ περὶ τῆς εἰσπράξεως τῶν φόρων ἤν τι λέγωσιν, ἕξομεν εἰπεῖν· πολὺ γὰρ 

ἐπιδείξομεν συμφορώτερα πράξαντας τοὺς ἡμετέρους ἢ Λακεδαιμονίους ταῖς πόλεσιν ταῖς τὸν 

φόρον ἐνεγκούσαις. Πρῶτον μὲν γὰρ οὐ προσταχθὲν ὑφ' ἡμῶν τοῦτ' ἐποίουν, ἀλλ' αὐτοὶ γνόντες, 

ὅτε περ τὴν ἡγεμονίαν ἡμῖν τὴν κατὰ θάλατταν ἔδοσαν· [68] ἔπειτ' οὐχ ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τῆς 

ἡμετέρας ἔφερον, ἀλλ' ὑπὲρ τῆς δημοκρατίας καὶ τῆς ἐλευθερίας τῆς αὑτῶν καὶ τοῦ μὴ 

περιπεσεῖν ὀλιγαρχίας γενομένης τηλικούτοις κακοῖς τὸ μέγεθος ἡλίκοις ἐπὶ τῶν δεκαρχιῶν καὶ 

τῆς δυναστείας τῆς Λακεδαιμονίων. Ἔτι δ' οὐκ ἐκ τούτων ἔφερον ἐξ ὧν αὐτοὶ διέσῳσαν, ἀλλ' 

ἀφ' ὧν δι' ἡμᾶς εἶχον· [69] ὑπὲρ ὧν, εἰ καὶ μικρὸς λογισμὸς ἐνῆν αὐτοῖς, δικαίως ἂν χάριν εἶχον 

ἡμῖν. Παραλαβόντες γὰρ τὰς πόλεις αὐτῶν τὰς μὲν παντάπασιν ἀναστάτους γεγενημένας ὑπὸ 

τῶν βαρβάρων, τὰς δὲ πεπορθημένας, εἰς τοῦτο προηγάγομεν ὥστε μικρὸν μέρος τῶν 

γιγνομένων ἡμῖν διδόντας μηδὲν ἐλάττους ἔχειν τοὺς οἴκους Πελοποννησίων τῶν οὐδένα φόρον 

ὑποτελούντων. 

[70] Περὶ τοίνυν τῶν ἀναστάτων γεγενημένων ὑφ' ἑκατέρας τῶν πόλεων, ὃ μόνοις τινὲς 

ἡμῖν ὀνειδίζουσιν, ἐπιδείξομεν πολὺ δεινότερα πεποιηκότας, οὓς ἐπαινοῦντες διατελοῦσιν. Ἡμῖν 

μὲν γὰρ συνέπεσε περὶ νησύδρια τοιαῦτα καὶ τηλικαῦτα τὸ μέγεθος ἐξαμαρτεῖν, ἃ πολλοὶ τῶν 

Ἑλλήνων οὐδ' ἴσασιν, ἐκεῖνοι δὲ τὰς μεγίστας πόλεις τῶν ἐν Πελοποννήσῳ καὶ τὰς πανταχῇ 
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προεχούσας τῶν ἄλλων ἀναστάτους ποιήσαντες αὐτοὶ τἀκείνων ἔχουσιν, [71] ἃς ἄξιον ἦν, εἰ καὶ 

μηδὲν αὐταῖς πρότερον ὑπῆρχεν ἀγαθὸν, τῆς μεγίστης δωρεᾶς παρὰ τῶν Ἑλλήνων τυχεῖν διὰ τὴν 

στρατείαν τὴν ἐπὶ Τροίαν, ἐν ᾗ σφᾶς τ' αὐτὰς παρέσχον πρωτευούσας καὶ τοὺς ἡγεμόνας ἀρετὰς 

ἔχοντας οὐ μόνον τὰς τοιαύτας, ὧν πολλοὶ καὶ τῶν φαύλων κοινωνοῦσιν, ἀλλὰ κἀκείνας, ὧν 

οὐδεὶς ἂν πονηρὸς ὢν δυνηθείη μετασχεῖν. [72] Μεσσήνη μὲν γὰρ Νέστορα παρέσχεν τὸν 

φρονιμώτατον ἁπάντων τῶν κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον γενομένων, Λακεδαίμων δὲ Μενέλαον τὸν 

διὰ σωφροσύνην καὶ δικαιοσύνην μόνον ἀξιωθέντα Διὸς γενέσθαι κηδεστὴν, ἡ δ' Ἀργείων πόλις 

Ἀγαμέμνονα τὸν οὐ μίαν οὐδὲ δύο σχόντα μόνον ἀρετὰς, ἀλλὰ πάσας, ὅσας ἂν ἔχοι τις εἰπεῖν, 

καὶ ταύτας οὐ μετρίως, ἀλλ' ὑπερβαλλόντως· [73] οὐδένα γὰρ εὑρήσομεν τῶν ἁπάντων οὔτ' 

ἰδιωτέρας πράξεις μεταχειρισάμενον οὔτε καλλίους οὔτε μείζους οὔτε τοῖς Ἕλλησιν 

ὠφελιμωτέρας οὔτε πλειόνων ἐπαίνων ἀξίας. Καὶ τούτοις οὕτω μὲν ἀπηριθμημένοις εἰκότως ἄν 

τινες ἀπιστήσειαν, μικρῶν δὲ περὶ ἑκάστου ῥηθέντων ἅπαντες ἂν ἀληθῆ με λέγειν 

ὁμολογήσειαν. 

[74] Οὐ δύναμαι δὲ κατιδεῖν, ἀλλ' ἀπορῶ ποίοις ἂν λόγοις μετὰ ταῦτα χρησάμενος ὀρθῶς 

εἴην βεβουλευμένος. Αἰσχύνομαι μὲν γὰρ, εἰ τοσαῦτα περὶ τῆς Ἀγαμέμνονος ἀρετῆς προειρηκὼς 

μηδενὸς μνησθήσομαι τῶν ὑπ' ἐκείνου πεπραγμένων, ἀλλὰ δόξω τοῖς ἀκούουσιν ὅμοιος εἶναι 

τοῖς ἀλαζονευομένοις καὶ λέγουσιν ὅ τι ἂν τύχωσιν· ὁρῶ δὲ τὰς πράξεις τὰς ἔξω λεγομένας τῶν 

ὑποθέσεων οὐκ ἐπαινουμένας, ἀλλὰ ταραχώδεις εἶναι δοκούσας, καὶ πολλοὺς μὲν ὄντας τοὺς 

κακῶς χρωμένους αὐταῖς, πολὺ δὲ πλείους τοὺς ἐπιτιμῶντας.[75] Διὸ δέδοικα μὴ καὶ περὶ ἐμὲ 

συμβῇ τι τοιοῦτον. Οὐ μὴν ἀλλ' αἱροῦμαι βοηθῆσαι τῷ ταὐτὸν ἐμοί τε καὶ πολλοῖς πεπονθότι καὶ 

διημαρτηκότι τῆς δόξης ἧς προσῆκε τυχεῖν αὐτὸν, καὶ μεγίστων μὲν ἀγαθῶν αἰτίῳ γεγενημένῳ 

περὶ ἐκεῖνον τὸν χρόνον, ἧττον δ' ἐπαινουμένῳ τῶν οὐδὲν ἄξιον λόγου διαπεπραγμένων.  

[76]Τί γὰρ ἐκεῖνος ἐνέλιπεν, ὃς τηλικαύτην μὲν ἔσχεν τιμὴν, ἧς εἰ πάντες συνελθόντες 

μείζω ζητοῖεν, οὐδέποτ' ἂν εὑρεῖν δυνηθεῖεν; Μόνος γὰρ ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος ἠξιώθη γενέσθαι 

στρατηγός. Ὁπότερον δ' εἴθ' ὑπὸ πάντων αἱρεθεὶς εἴτ' αὐτὸς κτησάμενος, οὐκ ἔχω λέγειν. 

Ὁποτέρως δ' οὖν συμβέβηκεν, οὐδεμίαν ὑπερβολὴν λέλοιπεν τῆς περὶ αὑτὸν δόξης τοῖς ἄλλως 

πως τιμηθεῖσιν. [77] Ταύτην δὲ λαβὼν τὴν δύναμιν οὐκ ἔστιν ἥντινα τῶν Ἑλληνίδων πόλεων 

ἐλύπησεν, ἀλλ' οὕτως ἦν πόρρω τοῦ περί τινας ἐξαμαρτεῖν ὥστε παραλαβὼν τοὺς Ἕλληνας ἐν 

πολέμῳ καὶ ταραχαῖς καὶ πολλοῖς κακοῖς ὄντας τούτων μὲν αὐτοὺς ἀπήλλαξεν, εἰς ὁμόνοιαν δὲ 

καταστήσας τὰ μὲν περιττὰ τῶν ἔργων καὶ τερατώδη καὶ μηδὲν ὠφελοῦντα τοὺς ἄλλους 

ὑπερεῖδεν, στρατόπεδον δὲ συστήσας ἐπὶ τοὺς βαρβάρους ἤγαγεν. [78] Τούτου δὲ κάλλιον 
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στρατήγημα καὶ τοῖς Ἕλλησιν ὠφελιμώτερον οὐδεὶς φανήσεται πράξας οὔτε τῶν κατ' ἐκεῖνον 

τὸν χρόνον εὐδοκιμησάντων οὔτε τῶν ὕστερον ἐπιγενομένων. Ἁκεῖνος πράξας καὶ τοῖς ἄλλοις 

ὑποδείξας οὐχ οὕτως εὐδοκίμησεν ὡς προσῆκεν αὐτὸν, διὰ τοὺς μᾶλλον ἀγαπῶντας τὰς 

θαυματοποιίας τῶν εὐεργεσιῶν καὶ τὰς ψευδολογίας τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ τοιοῦτος γενόμενος 

ἐλάττω δόξαν ἔχει τῶν οὐδὲ μιμήσασθαι τολμησάντων αὐτόν.  

[79] Οὐ μόνον δ' ἐπὶ τούτοις ἄν τις ἐπαινέσειεν αὐτὸν, ἀλλὰ καὶ ἐφ' οἷς περὶ τὸν αὐτὸν 

χρόνον ἔπραξεν. Εἰς τοῦτο γὰρ μεγαλοφροσύνης ἦλθεν, ὥστ' οὐκ ἀπέχρησεν αὐτῷ λαβεῖν 

στρατιώτας τῶν ἰδιωτῶν ὁπόσους ἐξ ἑκάστης ἐβουλήθη τῆς πόλεως, ἀλλὰ τοὺς βασιλέας τοὺς 

ποιοῦντας ἐν ταῖς αὑτῶν ὅ τι βουληθεῖεν καὶ τοῖς ἄλλοις προστάττοντας, τούτους ἔπεισεν ὑφ' 

αὑτῷ γενέσθαι καὶ συνακολουθεῖν ἐφ' οὓς ἂν ἡγῆται, καὶ ποιεῖν τὸ προσταττόμενον καὶ, 

βασιλικὸν βίον ἀφέντας, στρατιωτικῶς ζῆν, [80] ἔτι δὲ κινδυνεύειν καὶ πολεμεῖν οὐχ ὑπὲρ τῆς 

σφετέρας αὐτῶν πατρίδος καὶ βασιλείας, ἀλλὰ λόγῳ μὲν ὑπὲρ Ἑλένης τῆς Μενελάου γυναικὸς, 

ἔργῳ δ' ὑπὲρ τοῦ μὴ τὴν Ἑλλάδα πάσχειν ὑπὸ τῶν βαρβάρων μήτε τοιαῦτα μήθ' οἷα πρότερον 

αὐτῇ συνέπεσεν περὶ τὴν Πέλοπος μὲν ἁπάσης Πελοποννήσου κατάληψιν, Δαναοῦ δὲ τῆς 

πόλεως τῆς Ἀργείων, Κάδμου δὲ Θηβῶν· ὧν τίς ἄλλος φανήσεται προνοηθεὶς, ἢ τίς ἐμποδὼν 

καταστὰς τοῦ μηδὲν ἔτι γενέσθαι τοιοῦτον, πλὴν τῆς ἐκείνου φύσεως καὶ δυνάμεως; [81] Τὸ 

τοίνυν ἐχόμενον, ὃ τῶν μὲν προειρημένων ἔλαττόν ἐστιν, τῶν δὲ πολλάκις ἐγκεκωμιασμένων 

μεῖζον καὶ λόγου μᾶλλον ἄξιον· στρατόπεδον γὰρ συνεληλυθὸς ἐξ ἁπασῶν τῶν πόλεων, 

τοσοῦτον τὸ πλῆθος ὅσον εἰκὸς, ὃ πολλοὺς εἶχεν <ἐν> αὑτῷ τοὺς μὲν ἀπὸ θεῶν, τοὺς δ' ἐξ αὐτῶν 

τῶν θεῶν γεγονότας, οὐχ ὁμοίως διακειμένους τοῖς πολλοῖς οὐδ' ἴσον φρονοῦντας τοῖς ἄλλοις, 

ἀλλ' ὀργῆς καὶ θυμοῦ καὶ φθόνου καὶ φιλοτιμίας μεστοὺς, [82] ἀλλ'ὅμως τὸ τοιοῦτον ἔτη δέκα 

κατέσχεν οὐ μισθοφοραῖς μεγάλαις οὐδὲ χρημάτων δαπάναις, αἷς νῦν ἅπαντες δυναστεύουσιν, 

ἀλλὰ τῷ καὶ τῇ φρονήσει διαφέρειν καὶ δύνασθαι τροφὴν ἐκ τῶν πολεμίων τοῖς στρατιώταις 

πορίζειν, καὶ μάλιστα τῷ δοκεῖν ἐκεῖνον ἄμεινον ὑπὲρ τῆς τῶν ἄλλων βουλεύεσθαι σωτηρίας ἢ 

τοὺς ἄλλους περὶ σφῶν αὐτῶν. [83] Τὸ τοίνυν τέλος, ὃ πᾶσιν τούτοις ἐπέθηκεν, οὐδενὸς ἧττον 

προσήκει θαυμάζειν· οὐ γὰρ ἀπρεπὲς οὐδ' ἀνάξιον τῶν προειρημένων φανήσεται ποιησάμενος, 

ἀλλὰ λόγῳ μὲν πρὸς μίαν πόλιν πολεμήσας, ἔργῳ δ' οὐ μόνον πρὸς ἅπαντας τοὺς τὴν Ἀσίαν 

κατοικοῦντας, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἄλλα γένη πολλὰ τῶν βαρβάρων κινδυνεύων οὐκ ἀπεῖπεν οὐδ' 

ἀπῆλθεν πρὶν τήν τε πόλιν τοῦ τολμήσαντος ἐξαμαρτεῖν ἐξηνδραποδίσατο καὶ τοὺς βαρβάρους 

ἔπαυσεν ὑβρίζοντας. 
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[84] Οὐκ ἀγνοῶ δὲ τὸ πλῆθος τῶν εἰρημένων περὶ τῆς Ἀγαμέμνονος ἀρετῆς, οὐδ' ὅτι 

τούτων τοσούτων ὄντων καθ' ἓν μὲν ἕκαστον, εἴ τινες σκοποῖντο τί ἂν ἀποδοκιμάσαιεν, οὐδεὶς 

ἂν οὐδὲν αὐτῶν ἀφελεῖν τολμήσειεν, ἐφεξῆς δ' ἀναγιγνωσκομένων ἅπαντες ἂν ἐπιτιμήσαιεν ὡς 

πολὺ πλείοσιν εἰρημένοις τοῦ δέοντος. [85] Ἐγὼ δ' εἰ μὲν ἔλαθον ἐμαυτὸν πλεονάζων, 

ᾐσχυνόμην ἂν, εἰ γράφειν ἐπιχειρῶν περὶ ὧν μηδεὶς ἂν ἄλλος ἐτόλμησεν, οὕτως ἀναισθήτως 

διεκείμην· νῦν δ' ἀκριβέστερον ᾔδειν τῶν ἐπιπλήττειν μοι τολμησόντων ὅτι πολλοὶ τούτοις 

ἐπιτιμήσουσιν· ἀλλὰ γὰρ ἡγησάμην οὐχ οὕτως ἔσεσθαι δεινὸν ἢν ἐπὶ τοῦ μέρους τούτου δόξω 

τισὶ τῶν καιρῶν ἀμελεῖν, ὡς ἢν περὶ ἀνδρὸς τοιούτου διαλεγόμενος παραλίπω τι τῶν ἐκείνῳ τε 

προσόντων ἀγαθῶν κἀμοὶ προσηκόντων εἰπεῖν. [86] Ὤιμην δὲ καὶ παρὰ τοῖς χαριεστάτοις τῶν 

ἀκροατῶν εὐδοκιμήσειν, ἢν φαίνωμαι περὶ ἀρετῆς μὲν τοὺς λόγους ποιούμενος, ὅπως δὲ ταύτης 

ἀξίως ἐρῶ μᾶλλον σπου- δάζων ἢ περὶ τὴν τοῦ λόγου συμμετρίαν, καὶ ταῦτα σαφῶς εἰδὼς τὴν 

μὲν περὶ τὸν λόγον ἀκαιρίαν ἀδοξότερον ἐμὲ ποιήσουσαν, τὴν δὲ περὶ τὰς πράξεις εὐβουλίαν 

αὐτοὺς τοὺς ἐπαινουμένους ὠφελήσουσαν· ἀλλ' ὅμως ἐγὼ τὸ λυσιτελὲς ἐάσας τὸ δίκαιον 

εἱλόμην. [87] Οὐ μόνον δ' ἂν εὑρεθείην ἐπὶ τοῖς νῦν λεγομένοις ταύτην ἔχων τὴν διάνοιαν, ἀλλ' 

ὁμοίως ἐπὶ πάντων, ἐπεὶ καὶ τῶν πεπλησιακότων μοι φανείην ἂν μᾶλλον χαίρων τοῖς ἐπὶ τῷ βίῳ 

καὶ ταῖς πράξεσιν εὐδοκιμοῦσιν ἢ τοῖς περὶ τοὺς λόγους δεινοῖς εἶναι δοκοῦσιν. Καίτοι τῶν μὲν 

εὖ ῥηθέντων εἰ καὶ μηδὲν συμβαλοίμην, ἅπαντες ἂν ἐμοὶ τὴν αἰτίαν ἀναθεῖεν, τῶν δ' ὀρθῶς 

πραττομένων εἰ καὶ πάντες εἰδεῖέν με σύμβουλον γεγενημένον, οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἂν αὐτὸν τὸν 

μεταχειριζόμενον τὰς πράξεις ἐπαινέσειεν.  

[88] Ἀλλὰ γὰρ οὐκ οἶδ' ὅποι τυγχάνω φερόμενος· ἀεὶ γὰρ οἰόμενος δεῖν προστιθέναι τὸ 

τῶν προειρημένων ἐχόμενον, παντάπασι πόρρω γέγονα τῆς ὑποθέσεως. Λοιπὸν οὖν ἐστιν οὐδὲν 

ἄλλο πλὴν αἰτησάμενον τῷ γήρᾳ συγγνώμην ὑπὲρ τῆς λήθης καὶ τῆς μακρολογίας, τῶν 

εἰθισμένων παραγίγνεσθαι τοῖς τηλικούτοις, ἐπανελθεῖν εἰς τὸν τόπον ἐκεῖνον ἐξ οὗπερ 

εἰσέπεσον εἰς τὴν περιττολογίαν ταύτην. [89] Οἶμαι δ' ἤδη καθορᾶν ὅθεν ἐπλανήθην. Τοῖς γὰρ 

ὀνειδίζουσιν ἡμῶν τῇ πόλει τὰς Μηλίων καὶ τὰς τῶν τοιούτων πολιχνίων συμφορὰς ἀντέλεγον, 

οὐχ ὡς οὐχ ἡμαρτημένων τούτων, ἀλλ' ἐπιδεικνύων τοὺς ἀγαπωμένους ὑπ' αὐτῶν πολὺ πλείους 

πόλεις καὶ μείζους ἡμῶν ἀναστάτους πεποιηκότας, ἐν οἷς καὶ περὶ τῆς ἀρετῆς τῆς Ἀγαμέμνονος 

καὶ Μενελάου καὶ Νέστορος διελέχθην, ψεῦδος μὲν οὐδὲν λέγων, πλείω δ' ἴσως τῶν μετρίων. 

[90] Τοῦτο δ' ἐποίουν, ὑπολαβὼν οὐδενὸς ἔλαττον ἁμάρτημα τοῦτο δόξειν εἶναι τῶν 

τολμησάντων ἀναστάτους ποιῆσαι τὰς πόλεις τὰς γεννησάσας καὶ θρεψάσας τοιούτους ἄνδρας, 

περὶ ὧν καὶ νῦν ἔχοι τις ἂν πολλοῖς καὶ καλοῖς χρήσασθαι λόγοις. Ἀλλὰ γὰρ ἀνόητόν ἐστιν περὶ 
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μίαν πρᾶξιν διατρίβειν, ὥσπερ ἀπορίας οὔσης τί ἂν ἔχοι τις εἰπεῖν περὶ τῆς ὠμότητος καὶ 

χαλεπότητος τῆς Λακεδαιμονίων, ἀλλ' οὐ πολλῆς ἀφθονίας ὑπαρχούσης. [91] Οἷς οὐκ ἐξήρκεσεν 

περὶ τὰς πόλεις ταύτας καὶ τοὺς ἄνδρας τοὺς τοιούτους ἐξαμαρτεῖν, ἀλλὰ καὶ περὶ τοὺς ἐκ τῶν 

αὐτῶν ὁρμηθέντας καὶ κοινὴν τὴν στρατείαν ποιησαμένους καὶ τῶν αὐτῶν κινδύνων 

μετασχόντας, λέγω δὲ περὶ Ἀργείων καὶ Μεσσηνίων. Καὶ γὰρ τούτους ἐπεθύμησαν ταῖς αὐταῖς 

συμφοραῖς περιβαλεῖν αἷσπερ ἐκείνους· καὶ Μεσσηνίους μὲν πολιορκοῦντες οὐ πρότερον 

ἐπαύσαντο πρὶν ἐξέβαλον ἐκ τῆς χώρας, Ἀργείοις δ' ὑπὲρ τῶν αὐτῶν τούτων ἔτι καὶ νῦν 

πολεμοῦσιν. [92] Ἃ τοίνυν περὶ Πλαταιᾶς ἔπραξαν ἄτοπος ἂν εἴην εἰ ταῦτ' εἰρηκὼς ἐκείνων μὴ 

μνησθείην· ὧν ἐν τῇ χώρᾳ στρατοπεδευσάμενοι μεθ' ἡμῶν καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων καὶ 

παραταξάμενοι τοῖς πολεμίοις καὶ θυσάμενοι τοῖς θεοῖς τοῖς ὑπ' ἐκείνων ἱδρυμένοις οὐ μόνον 

ἠλευθερώσαμεν τῶν Ἑλλήνων τοὺς μεθ' ἡμῶν ὄντας, [93] ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀναγκασθέντας 

γενέσθαι μετ' ἐκείνων, καὶ ταῦτ' ἐπράξαμεν Πλαταιέας λαβόντες μόνους Βοιωτῶν 

συναγωνιστάς· οὓς οὐ πολὺν χρόνον διαλιπόντες Λακεδαιμόνιοι, χαριζόμενοι Θηβαίοις, 

ἐκπολιορκήσαντες ἅπαντας ἀπέκτειναν πλὴν τῶν ἀποδρᾶναι δυνηθέντων. Περὶ οὓς ἡ πόλις ἡμῶν 

οὐδὲν ὁμοία γέγονεν ἐκείνοις· [94] οἱ μὲν γὰρ περί τε τοὺς εὐεργέτας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοὺς 

συγγενεῖς τοὺς αὑτῶν τὰ τοιαῦτ' ἐξαμαρτάνειν ἐτόλμησαν, οἱ δ' ἡμέτεροι Μεσσηνίων μὲν τοὺς 

διασωθέντας εἰς Ναύπακτον κατῴκισαν, Πλαταιέων δὲ τοὺς περιγενομένους πολίτας ἐποιήσαντο 

καὶ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς ἁπάντων μετέδοσαν. Ὥστ' εἰ μηδὲν εἴχομεν ἄλλο περὶ τοῖν πολέοιν 

εἰπεῖν, ἐκ τούτων ῥᾴδιον εἶναι καταμαθεῖν τὸν τρόπον ἑκατέρας αὐτῶν καὶ ποτέρα πλείους 

πόλεις καὶ μείζους ἀναστάτους πεποίηκεν. 

[95] Αἰσθάνομαι δὲ πάθος μοι συμβαῖνον ἐναντίον τοῖς ὀλίγῳ πρότερον εἰρημένοις· τότε 

μὲν γὰρ εἰς ἄγνοιαν καὶ πλάνον καὶ λήθην ἐνέπεσον, νῦν δ' οἶδα σαφῶς ἐμαυτὸν οὐκ ἐμμένοντα 

τῇ πραότητι τῇ περὶ τὸν λόγον, ἣν εἶχον ὅτ' ἠρχόμην γράφειν αὐτὸν, ἀλλὰ λέγειν τ' ἐπιχειροῦντα 

περὶ ὧν οὐκ ᾤμην ἐρεῖν, θρασύτερόν τε διακείμενον ἢ κατ' ἐμαυτὸν, ἀκρατῆ τε γιγνόμενον ἐνίων 

ὧν λέγω διὰ τὸ πλῆθος τῶν εἰπεῖν ἐπιρρεόντων. [96] Ἐπειδή περ οὖν ἐπελήλυθέ μοι τὸ 

παρρησιάζεσθαι καὶ λέλυκα τὸ στόμα καὶ τοιαύτην τὴν ὑπόθεσιν ἐποιησάμην ὥστε μήτε καλὸν 

εἶναι μοι μήτε δυνατὸν παραλιπεῖν τὰς τοιαύτας πράξεις, ἐξ ὧν οἷόν τ' ἐστὶν ἐπιδεικνύναι 

πλείονος ἀξίαν τὴν πόλιν ἡμῶν γεγενημένην περὶ τοὺς Ἕλληνας τῆς Λακεδαιμονίων, οὐ 

κατασιωπητέον οὐδὲ περὶ τῶν ἄλλων κακῶν τῶν οὔπω μὲν εἰρημένων, ἐν δὲ τοῖς Ἕλλησιν 

γεγενημένων, ἀλλ' ἐπιδεικτέον τοὺς μὲν ἡμετέρους ὀψιμαθεῖς αὐτῶν γεγενημένους, 

Λακεδαιμονίους δὲ τὰ μὲν πρώτους, τὰ δὲ μόνους ἐξαμαρτόντας.  
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[97] Πλεῖστοι μὲν οὖν κατηγοροῦσιν ἀμφοῖν τοῖν πολέοιν, ὅτι προσποιούμεναι 

κινδυνεῦσαι πρὸς τοὺς βαρβάρους ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων οὐκ εἴασαν τὰς πόλεις αὐτονόμους εἶναι 

καὶ διοικήσαι τὰ σφέτερ' αὐτῶν, ὅπως ἑκάστῃ συνέφερεν, ἀλλ' ὥσπερ αἰχμαλώτους εἰληφυῖαι 

διελόμεναι κατεδουλώσαντο πάσας αὐτὰς, καὶ παραπλήσιον ἐποίησαν τοῖς παρὰ μὲν τῶν ἄλλων 

τοὺς οἰκέτας εἰς ἐλευθερίαν ἀφαιρουμένοις, σφίσι δ' αὐτοῖς δουλεύειν ἀναγκάζουσιν. [98] Τοῦ 

δὲ λέγεσθαι ταῦτα καὶ πολὺ πλείω καὶ πικρότερα τούτων οὐχ ἡμεῖς αἴτιοι γεγόναμεν, ἀλλ' οἱ νῦν 

μὲν ἐν τοῖς λεγομένοις ἡμῖν ἀντιτεταγμένοι, τὸν δ' ἄλλον χρόνον ἐν τοῖς πραττομένοις ἅπασιν. 

Τοὺς μὲν γὰρ ἡμετέρους προγόνους οὐδεὶς ἂν ἐπιδείξειεν ἐν τοῖς ἐπέκεινα χρόνοις τοῖς 

ἀναριθμήτοις οὐδεμιᾶς πόλεως οὔτε μείζονος οὔτ' ἐλάττονος ἄρχειν ἐπιχειρήσαντας· 

Λακεδαιμονίους δὲ πάντες ἴσασιν, ἐξ οὗπερ εἰς Πελοπόννησον εἰσῆλθον, οὐδὲν ἄλλο 

πράττοντας οὐδὲ βουλευομένους πλὴν ὅπως μάλιστα μὲν ἁπάντων ἄρξουσιν, εἰ δὲ μὴ, 

Πελοποννησίων. [99] Ἀλλὰ μὴν καὶ τὰς στάσεις καὶ τὰς σφαγὰς καὶ τὰς τῶν πολιτειῶν 

μεταβολὰς, ἃς ἀμφοτέροις τινὲς ἡμῖν ἐπιφέρουσιν, ἐκεῖνοι μὲν ἂν φανεῖεν ἁπάσας τὰς πόλεις 

πλὴν ὀλίγων μεστὰς πεποιηκότες τῶν τοιούτων συμφορῶν καὶ νοσημάτων, τὴν δ' ἡμετέραν 

πόλιν οὐδεὶς ἂν οὐδ' εἰπεῖν τολμήσειεν πρὸ τῆς ἀτυχίας τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ γενομένης ὡς 

τοιοῦτον ἐν τοῖς συμμάχοις τι διαπραξαμένην. [100] Ἀλλ' ἐπειδὴ Λακεδαιμόνιοι κύριοι 

καταστάντες τῶν Ἑλλήνων πάλιν ἐξέπιπτον ἐκ τῶν πραγμάτων. ἐν τούτοις τοῖς καιροῖς 

στασιαζουσῶν τῶν ἄλλων πόλεων δύ' ἢ τρεῖς τῶν στρατηγῶν τῶν ἡμετέρων,– οὐ γὰρ 

ἀποκρύψομαι τἀληθὲς – , ἐξήμαρτον περί τίνας αὐτῶν ἐλπίζοντες, ἢν μιμήσωνται τὰς 

Σπαρτιατῶν πράξεις, μᾶλλον αὐτὰς δυνήσεσθαι κατασχεῖν. [101] Ὥστε δικαίως ἂν ἐκείνοις μὲν 

ἅπαντες ἐγκαλέσειαν ὡς ἀρχηγοῖς γεγενημένοις καὶ διδασκάλοις τῶν τοιούτων ἔργων, τοῖς δ' 

ἡμετέροις ὥσπερ τῶν μαθητῶν τοῖς ὑπὸ τῶν ὑπισχνουμένων ἐξηπατημένοις καὶ διημαρτηκόσι 

τῶν ἐλπίδων εἰκότως ἂν συγγνώμην ἔχοιεν.  

[102] Τὸ τοίνυν τελευταῖον, ὃ μόνοι καὶ καθ' αὑτοὺς ἔπραξαν, τίς οὐκ οἶδεν, ὅτι κοινῆς 

ἡμῖν τῆς ἔχθρας ὑπαρχούσης τῆς πρὸς τοὺς βαρβάρους καὶ τοὺς βασιλέας αὐτῶν, ἡμεῖς μὲν ἐν 

πολέμοις πολλοῖς γιγνόμενοι καὶ μεγάλαις συμφοραῖς ἐνίοτε περιπίπτοντες καὶ τῆς χώρας ἡμῶν 

θαμὰ πορθουμένης καὶ τεμνομένης οὐδεπώποτ' ἐβλέψαμεν πρὸς τὴν ἐκείνων φιλίαν καὶ 

συμμαχίαν, ἀλλ' ὑπὲρ ὧν τοῖς Ἕλλησιν ἐπεβούλευσαν μισοῦντες αὐτοὺς διετελέσαμεν μᾶλλον ἢ 

τοὺς ἐν τῷ παρόντι κακῶς ἡμᾶς ποιοῦντας· [103] Λακεδαιμόνιοι δ' οὔτε πάσχοντες κακὸν οὐδὲν 

οὔτε μέλλοντες οὔτε δεδιότες εἰς τοῦτ' ἀπληστίας ἦλθον ὥστ' οὐκ ἐξήρκεσεν αὐτοῖς ἔχειν τὴν 

κατὰ γῆν ἀρχὴν, ἀλλὰ καὶ τὴν κατὰ θάλατταν δύναμιν οὕτως ἐπεθύμησαν λαβεῖν ὥστε κατὰ τοὺς 
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αὐτοὺς χρόνους τούς τε συμμάχους τοὺς ἡμετέρους ἀφίστασαν ἐλευθερώσειν αὐτοὺς 

ὑπισχνούμενοι, καὶ βασιλεῖ περὶ φιλίας διελέγοντο καὶ συμμαχίας, παραδώσειν αὐτῷ φάσκοντες 

ἅπαντας τοὺς ἐπὶ τῆς Ἀσίας κατοικοῦντας· [104] πίστεις δὲ δόντες τούτοις ἀμφοτέροις καὶ 

καταπολεμήσαντες ἡμᾶς, οὓς μὲν ἐλευθερώσειν ὤμοσαν, κατεδουλώσαντο μᾶλλον ἢ τοὺς 

Εἵλωτας, βασιλεῖ δὲ τοιαύτην χάριν ἀπέδοσαν ὥστ' ἔπεισαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Κῦρον ὄντα 

νεώτερον ἀμφισβητεῖν τῆς βασιλείας καὶ, στρατόπεδον αὐτῷ συναγαγόντες καὶ στρατηγὸν 

Κλέαρχον ἐπιστήσαντες, ἀνέπεμψαν ἐπ' ἐκεῖνον· [105] ἀτυχήσαντες δ' ἐν τούτοις καὶ 

γνωσθέντες ὧν ἐπεθύμουν καὶ μισηθέντες ὑπὸ πάντων, εἰς πόλεμον καὶ ταραχὰς τοσαύτας 

κατέστησαν, ὅσας εἰκὸς τοὺς καὶ περὶ τοὺς Ἕλληνας καὶ τοὺς βαρβάρους ἐξημαρτηκότας. Περὶ 

ὧν οὐκ οἶδ' ὅ τι δεῖ πλείω λέγοντα διατρίβειν, πλὴν ὅτι καταναυμαχηθέντες ὑπό τε τῆς βασιλέως 

δυνάμεως καὶ τῆς Κόνωνος στρατηγίας τοιαύτην ἐποιήσαντο τὴν εἰρήνην, [106] ἧς οὐδεὶς ἂν 

ἐπιδείξειεν οὔτ' αἰσχίω πώποτε γενομένην οὔτ' ἐπονειδιστοτέραν οὔτ' ὀλιγωροτέραν τῶν 

Ἑλλήνων οὔτ' ἐναντιωτέραν τοῖς λεγομένοις ὑπό τινων περὶ τῆς ἀρετῆς τῆς Λακεδαιμονίων· 

οἵτινες, ὅτε μὲν αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς δεσπότας τῶν Ἑλλήνων κατέστησεν, ἀφελέσθαι τὴν 

βασιλείαν αὐτοῦ καὶ τὴν εὐδαιμονίαν ἅπασαν ἐπεχείρησαν, ἐπειδὴ δὲ καταναυμαχήσας 

ταπεινοὺς ἐποίησεν, οὐ μικρὸν μέρος αὐτῷ τῶν Ἑλλήνων παρέδωκαν, ἀλλὰ πάντας τοὺς τὴν 

Ἀσίαν οἰκοῦντας, [107] διαρρήδην γράψαντες χρῆσθαι τοῦθ' ὅ τι ἂν αὐτὸς βούληται, καὶ οὐκ 

ᾐσχύνθησαν τοιαύτας ποιούμενοι τὰς ὁμολογίας περὶ ἀνδρῶν οἷς χρώμενοι συμμάχοις ἡμῶν τε 

περιεγένοντο καὶ τῶν Ἑλλήνων κύριοι κατέστησαν καὶ τὴν Ἀσίαν ἅπασαν ἤλπισαν κατασχήσειν, 

ἀλλὰ τὰς τοιαύτας συνθήκας αὐτοί τ' ἐν τοῖς ἱεροῖς τοῖς σφετέροις αὐτῶν ἀνέγραψαν καὶ τοὺς 

συμμάχους ἠνάγκασαν. [108] Τοὺς μὲν οὖν ἄλλους οὐκ οἴομαι πράξεων ἑτέρων ἐπιθυμήσειν 

ἀκούειν, ἀλλ' ἐκ τῶν εἰρημένων ἱκανῶς μεμαθηκέναι νομιεῖν ὁποία τις τοῖν πολέοιν ἑκατέρα περὶ 

τοὺς Ἕλληνας γέγονεν· ἐγὼ δ' οὐχ οὕτω τυγχάνω διακείμενος, ἀλλ' ἡγοῦμαι τὴν ὑπόθεσιν ἣν 

ἐποιησάμην ἄλλων τε πολλῶν προσδεῖσθαι λόγων καὶ μάλιστα τῶν ἐπιδειξόντων τὴν ἄνοιαν τῶν 

ἀντιλέγειν τοῖς εἰρημένοις ἐπιχειρησάντων· οὓς οἴομαι ῥᾳδίως εὑρήσειν. [109] Τῶν γὰρ 

ἀποδεχομένων ἁπάσας τὰς Λακεδαιμονίων πράξεις, τοὺς μὲν βελτίστους αὐτῶν ἡγοῦμαι καὶ 

πλεῖστον νοῦν ἔχοντας τὴν μὲν Σπαρτιατῶν πολιτείαν ἐπαινέσεσθαι καὶ τὴν αὐτὴν γνώμην ἕξειν 

περὶ αὐτῆς ἥνπερ πρότερον, περὶ δὲ τῶν εἰς τοὺς Ἕλληνας πεπραγμένων ὁμονοήσειν τοῖς ὑπ' 

ἐμοῦ λεγομένοις, [110] τοὺς δὲ φαυλοτέρους οὐ μόνον τούτων ὄντας, ἀλλὰ καὶ τῶν πολλῶν, καὶ 

περὶ μὲν ἄλλου πράγματος οὐδενὸς ἂν οἵους τε γενομένους ἀνεκτῶς εἰπεῖν, περὶ δὲ 

Λακεδαιμονίων οὐ δυναμένους σιωπᾶν, ἀλλὰ προσδοκῶντας, ἢν ὑπερβάλλοντας τοὺς ἐπαίνους 
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περὶ ἐκείνων ποιῶνται, τὴν αὐτὴνλήψεσθαι δόξαν τοῖς ἁδροτέροις αὐτῶν καὶ πολὺ βελτίοσιν 

εἶναι δοκοῦσιν· [111] τοὺς δὲ τοιούτους, ἐπειδὰν αἴσθωνται τοὺς τόπους ἅπαντας 

προκατειλημμένους καὶ μηδὲ πρὸς ἓν ἀντειπεῖν ἔξωσι τῶν εἰρημένων, ἐπὶ τὸν λόγον οἶμαι 

τρέψεσθαι τὸν περὶ τῶν πολιτειῶν, καὶ παραβάλλοντας τἀκεῖ καθεστῶτα τοῖς ἐνθάδε, καὶ 

μάλιστα τὴν σωφροσύνην καὶ πειθαρχίαν πρὸς τὰς παρ' ἡμῖν ὀλιγωρίας, ἐκ τούτων ἐγκωμιάσειν 

τὴν Σπάρτην. [112] Ἢν δὴ τοιοῦτον ἐπιχειρῶσίν τι ποιεῖν, προσήκει τοὺς εὖ φρονοῦντας ληρεῖν 

νομίζειν αὐτούς. Ἐγὼ γὰρ ὑπεθέμην οὐχ ὡς περὶ τῶν πολιτειῶν διαλεξόμενος, ἀλλ' ὡς ἐπιδείξων 

τὴν πόλιν ἡμῶν πολὺ πλείονος ἀξίαν Λακεδαιμονίων περὶ τοὺς Ἕλληνας γεγενημένην. Ἢν μὲν 

οὖν ἀναιρῶσίν τι τούτων ἢ πράξεις ἑτέρας κοινὰς λέγωσι, περὶ ἃς ἐκεῖνοι βελτίους ἡμῶν 

γεγόνασιν, εἰκότως ἂν ἐπαίνου τυγχάνοιεν· ἢν δὲ λέγειν ἐπιχειρῶσιν περὶ ὧν ἐγὼ μηδεμίαν 

μνείαν ποιησαίμην, δικαίως ἂν ἅπασιν ἀναισθήτως ἔχειν δοκοῖεν. [113] Οὐ μὴν ἀλλ' ἐπειδή περ 

αὐτοὺς οἴομαι τὸν λόγον τὸν περὶ τῶν πολιτειῶν εἰς τὸ μέσον ἐμβαλεῖν, οὐκ ὀκνήσω διαλεχθῆναι 

περὶ αὐτῶν· οἶμαι γὰρ ἐν αὐτοῖς τούτοις τὴν πόλιν ἡμῶν ἐπιδείξειν πλέον διενεγκοῦσαν ἢ τοῖς 

ἤδη προειρημένοις.  

[114] Καὶ μηδεὶς ὑπολάβῃ με ταῦτ' εἰρηκέναι περὶ ταύτης τῆς πολιτείας, ἣν 

ἀναγκασθέντες μετελάβομεν, ἀλλὰ περὶ τῆς τῶν προγόνων, ἧς οὐ καταφρονήσαντες οἱ πατέρες 

ἡμῶν ἐπὶ τὴν νῦν καθεστῶσαν ὥρμησαν, ἀλλὰ περὶ μὲν τὰς ἄλλας πράξεις πολὺ σπουδαιοτέραν 

ἐκείνην προκρίναντες, περὶ δὲ τὴν δύναμιν τὴν κατὰ θάλατταν ταύτην χρησιμωτέραν εἶναι 

νομίζοντες, ἣν λαβόντες καὶ καλῶς ἐπιμεληθέντες οἷοί τ' ἐγένοντο καὶ τὰς ἐπιβουλὰς τὰς 

Σπαρτιατῶν ἀμύνασθαι καὶ τὴν Πελοποννησίων ἁπάντων ῥώμην, ὧν κατήπειγεν τὴν πόλιν περὶ 

ἐκεῖνον τὸν χρόνον μάλιστα περιγενέσθαι πολεμοῦσαν. [115] Ὥστ' οὐδεὶς ἂν δικαίως 

ἐπιτιμήσειεν τοῖς ἑλομένοις αὐτήν· οὐ γὰρ διήμαρτον τῶν ἐλπίδων, οὐδ' ἠγνόησαν οὐδὲν οὔτε 

τῶν ἀγαθῶν οὔτε τῶν κακῶν τῶν προσόντων ἑκατέρᾳ τῶν δυνάμεων, ἀλλ' ἀκριβῶς ᾔδεσαν τὴν 

μὲν κατὰ γῆν ἡγεμονίαν ὑπ' εὐταξίας καὶ σωφροσύνης καὶ πειθαρχίας καὶ τῶν ἄλλων τῶν 

τοιούτων μελετωμένην, τὴν δὲ κατὰ θάλατταν δύναμιν οὐκ ἐκ τούτων αὐξανομένην, [116] ἀλλ' 

ἔκ τε τῶν περὶ τὰς ναῦς καὶ τῶν ἐλαύνειν αὐτὰς δυναμένων καὶ τῶν τὰ σφέτερα μὲν αὐτῶν 

ἀπολωλεκότων, ἐκ δὲ τῶν ἀλλοτρίων πορίζεσθαι τὸν βίον εἰθισμένων· ὧν εἰσπεσόντων εἰς τὴν 

πόλιν οὐκ ἄδηλος ἦν ὅ τε κόσμος ὁ τῆς πολιτείας τῆς πρότερον ὑπαρχούσης λυθησόμενος, ἥ τε 

τῶν συμμάχων εὔνοια ταχέως ληψομένη μεταβολὴν, ὅταν οἷς πρότερον χώρας ἐδίδοσαν καὶ 

πόλεις, τούτους ἀναγκάζωσι συντάξεις καὶ φόρους ὑποτελεῖν, ἵν' ἔχωσι μισθὸν διδόναι τοῖς 

τοιούτοις οἵους ὀλίγῳ πρότερον εἶπον. [117] Ἀλλ' ὅμως οὐδὲν ἀγνοοῦντες τῶν προειρημένων 
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ἐνόμιζον τῇ πόλει τῇ τηλικαύτῃ μὲν τὸ μέγεθος, τοιαύτην δ' ἐχούσῃ δόξαν, λυσιτελεῖν καὶ 

πρέπειν ἁπάσας ὑπομεῖναι τὰς δυσχερείας μᾶλλον ἢ τὴν Λακεδαιμονίων ἀρχήν· δυοῖν γὰρ 

πραγμάτοιν προτεινομένοιν μὴ σπουδαίοιν, κρείττω τὴν αἵρεσιν εἶναι τοῦ δεινὰ ποιεῖν ἑτέρους ἢ 

πάσχειν αὐτοὺς καὶ τοῦ μὴ δικαίως τῶν ἄλλων ἄρχειν μᾶλλον ἢ φεύγοντας τὴν αἰτίαν ταύτην 

ἀδίκως Λακεδαιμονίοις δουλεύειν. [118] Ἅπερ ἅπαντες μὲν ἂν οἱ νοῦν ἔχοντες ἕλοιντο καὶ 

βουληθεῖεν, ὀλίγοι δ' ἄν τινες τῶν προσποιουμένων εἶναι σοφῶν ἐρωτηθέντες οὐκ ἂν φήσαιεν. 

Αἱ μὲν οὖν αἰτίαι, δι' ἃς μετέλαβον τὴν πολιτείαν τὴν ὑπό τινων ψεγομένην ἀντὶ τῆς ὑπὸ πάντων 

ἐπαινουμένης, διὰ μακροτέρων μὲν αὐτὰς διῆλθον, αὗται δ' οὖν ἦσαν.  

[119] Ἤδη δὲ περὶ ἧς θ' ὑπεθέμην καὶ τῶν προγόνων ποιήσομαι τοὺς λόγους, ἐκείνων 

τῶν χρόνων ἐπιλαβόμενος ὅτ' οὐκ ἦν οὔτ' ὀλιγαρχίας οὔτε δημοκρατίας ὄνομά πω λεγόμενον, 

ἀλλὰ μοναρχίαι καὶ τὰ γένη τὰ τῶν βαρβάρων καὶ τὰς πόλεις τὰς Ἑλληνίδας ἁπάσας διῴκουν. 

[120] Διὰ τοῦτο δὲ προειλόμην πορρωτέρωθεν ποιήσασθαι τὴν ἀρχὴν, πρῶτον μὲν ἡγούμενος 

προσήκειν τοῖς ἀμφισβητοῦσιν ἀρετῆς εὐθὺς ἀπὸ γενεᾶς διαφέροντας εἶναι τῶν ἄλλων, ἔπειτ' 

αἰσχυνόμενος εἰ περὶ ἀνδρῶν ἀγαθῶν μὲν, οὐδὲν δ' ἐμοὶ προσηκόντων πλείω διαλεχθεὶς τῶν 

μετρίων, περὶ τῶν προγόνων τῶν τὴν πόλιν κάλλιστα διοικησάντων μηδὲ μικρὰν ποιήσομαι 

μνείαν, [121] οἳ τοσοῦτον βελτίους ἐγένοντο τῶν τὰς δυναστείας ἐχόντων, ὅσον περ ἄνδρες οἱ 

φρονιμώτατοι καὶ πραότατοι διενέγκοιεν ἂν θηρίων τῶν ἀγριωτάτων καὶ πλείστης ὠμότητος 

μεστῶν. Τί γὰρ οὐκ ἂν εὕροιμεν τῶν ὑπερβαλλόντων ἀνοσιότητι καὶ δεινότητι πεπραγμένον ἐν 

ταῖς ἄλλαις πόλεσιν, καὶ μάλιστ' ἐν ταῖς μεγίσταις καὶ τότε νομιζομέναις καὶ νῦν εἶναι 

δοκούσαις; Οὐ φόνους ἀδελφῶν καὶ πατέρων καὶ ξένων παμπληθεῖς γεγενημένους; [122] Οὐ 

σφαγὰς μητέρων καὶ μίξεις καὶ παιδοποιΐας ἐξ ὧν ἐτύγχανον αὐτοὶ πεφυκότες; Οὐ παίδων 

βρῶσιν ὑπὸ τῶν οἰκειοτάτων ἐπιβεβουλευμένην; Οὐκ ἐκβολὰς ὧν ἐγέννησαν, καὶ 

καταποντισμοὺς καὶ τυφλώσεις καὶ τοσαύτας τὸ πλῆθος κακοποιΐας ὥστε μηδένα πώποτ' 

ἀπορῆσαι τῶν εἰθισμένων καθ' ἕκαστον τὸν ἐνιαυτὸν εἰσφέρειν εἰς τὸ θέατρον τὰς τότε 

γεγενημένας συμφοράς;  

[123] Ταῦτα δὲ διῆλθον, οὐκ ἐκείνους λοιδορῆσαι βουλόμενος, ἀλλ' ἐπιδεῖξαι παρὰ τοῖς 

ἡμετέροις οὐ μόνον οὐδὲν τοιοῦτον γεγενημένον· τοῦτο μὲν γὰρ ἂν σημεῖον ἦν οὐκ ἀρετῆς, ἀλλ' 

ὡς οὐχ ὅμοιοι τὰς φύσεις ἦσαν τοῖς ἀνοσιωτάτοις γεγενημένοις· δεῖ δὲ τοὺς ἐπιχειροῦντας καθ' 

ὑπερβολήν τινας ἐπαινεῖν μὴ τοῦτο μόνον ἐπιδεικνύναι, μὴ πονηροὺς ὄντας αὐτοὺς, ἀλλ' ὡς 

ἁπάσαις ταῖς ἀρεταῖς καὶ τῶν τότε καὶ τῶν νῦν διήνεγκαν. Ἅπερ ἔχοι τις ἂν καὶ περὶ τῶν 

προγόνων τῶν ἡμετέρων εἰπεῖν. [124] Οὕτω γὰρ ὁσίως καὶ καλῶς καὶ τὰ περὶ τὴν πόλιν καὶ τὰ 
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περὶ σφᾶς αὐτοὺς διῴκησαν, ὥσπερ προσῆκον ἦν τοὺς ἀπὸ θεῶν μὲν γεγονότας, πρώτους δὲ καὶ 

πόλιν οἰκήσαντας καὶ νόμοις χρησαμένους, ἅπαντα δὲ τὸν χρόνον ἠσκηκότας εὐσέβειαν μὲν περὶ 

τοὺς θεοὺς δικαιοσύνην δὲ περὶ τοὺς ἀνθρώπους, ὄντας δὲ μήτε μιγάδας μήτ' ἐπήλυδας, ἀλλὰ 

μόνους αὐτόχθονας τῶν Ἑλλήνων, [125] καὶ ταύτην ἔχοντας τὴν χώραν τροφὸν, ἐξ ἧσπερ 

ἔφυσαν, καὶ στέργοντας αὐτὴν ὁμοίως ὥσπερ οἱ βέλτιστοι τοὺς πατέρας καὶ τὰς μητέρας τὰς 

αὑτῶν, πρὸς δὲ τούτοις οὕτω θεοφιλεῖς ὄντας ὥσθ' ὃ δοκεῖ χαλεπώτατον εἶναι καὶ σπανιώτατον, 

εὑρεῖν τινὰς τῶν οἴκων τῶν τυραννικῶν καὶ βασιλικῶν ἐπὶ τέτταρας ἢ πέντε γενεὰς 

διαμείναντας, καὶ τοῦτο συμβῆναι μόνοις ἐκείνοις. [126] Ἐριχθόνιος μὲν γὰρ ὁ φὺς ἐξ Ἡφαίστου 

καὶ Γῆς παρὰ Κέκροπος ἄπαιδος ὄντος ἀρρένων παίδων τὸν οἶκον καὶ τὴν βασιλείαν παρέλαβεν· 

ἐντεῦθεν δ' ἀρξάμενοι πάντες οἱ γενόμενοι μετ' ἐκεῖνον, ὄντες οὐκ ὀλίγοι, τὰς κτήσεις τὰς αὑτῶν 

καὶ τὰς δυναστείας τοῖς αὑτῶν παισὶν παρέδοσαν μέχρι Θησέως. Περὶ οὗ πρὸ πολλοῦ ἂν 

ἐποιησάμην μὴ διειλέχθαι πρότερον περὶ τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν πεπραγμένων αὐτῷ· πολὺ γὰρ ἂν 

μᾶλλον ἥρμοσεν ἐν τῷ λόγῳ τῷ περὶ τῆς πόλεως διελθεῖν περὶ αὐτῶν. [127] Ἀλλὰ γὰρ χαλεπὸν 

ἦν, μᾶλλον δ' ἀδύνατον, τὰ κατ' ἐκεῖνον ἐπελθόντα τὸν χρόνον εἰς τοῦτον ἀποθέσθαι τὸν καιρὸν 

ὃν οὐ προῄδειν ἐσόμενον. Ἐκεῖνα μὲν οὖν ἐάσομεν, ἐπειδὴ πρὸς τὸ παρὸν αὐτοῖς κατεχρησάμην· 

μιᾶς δὲ μόνον μνησθήσομαι πράξεως, ᾗ συμβέβηκεν μήτ' εἰρῆσθαι πρότερον μήτε πεπρᾶχθαι 

μηδ' ὑφ' ἑνὸς ἄλλου πλὴν ὑπὸ Θησέως, σημεῖον δ' εἶναι μέγιστον τῆς ἀρετῆς τῆς ἐκείνου καὶ 

φρονήσεως. [128] Ἔχων γὰρ βασιλείαν ἀσφαλεστάτην καὶ μεγίστην, ἐν ᾗ πολλὰ καὶ καλὰ 

διαπεπραγμένος ἦν καὶ κατὰ πόλεμον καὶ περὶ διοίκησιν τῆς πόλεως, ἅπαντα ταῦθ' ὑπερεῖδεν, 

καὶ μᾶλλον εἵλετο τὴν δόξαν τὴν ἀπὸ τῶν πόνων καὶ τῶν ἀγώνων εἰς ἅπαντα τὸν χρόνον 

μνημονευθησομένην ἢ τὴν ῥᾳθυμίαν καὶ τὴν εὐδαιμονίαν τὴν διὰ τὴν βασιλείαν ἐν τῷ παρόντι 

γιγνομένην. [129] Καὶ ταῦτ'ἔπραξεν, οὐκ ἐπειδὴ πρεσβύτερος γενόμενος ἀπολελαυκὼς ἦν τῶν 

ἀγαθῶν τῶν παρόντων, ἀλλ' ἀκμάζων τὴν μὲν πόλιν, ὡς λέγεται, διοικεῖν τῷ πλήθει παρέδωκεν, 

αὐτὸς δ' ὑπὲρ ταύτης τε καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων διετέλει κινδυνεύων. 

[130] Περὶ μὲν οὖν τῆς Θησέως ἀρετῆς νῦν μὲν ὡς οἷόν τ' ἦν ἀνεμνήσαμεν, πρότερον δ' 

ἁπάσας αὐτοῦ τὰς πράξεις οὐκ ἀμελῶς διήλθομεν· περὶ δὲ τῶν παραλαβόντων τὴν τῆς πόλεως 

διοίκησιν ἣν ἐκεῖνος παρέδωκεν, οὐκ ἔχω τίνας ἐπαίνους εἰπὼν ἀξίους ἂν εἴην εἰρηκὼς τῆς 

ἐκείνων διανοίας. Οἵτινες ἄπειροι πολιτειῶν ὄντες, οὐ διήμαρτον αἱρούμενοι τῆς ὑπὸ πάντων ἂν 

ὁμολογηθείσης οὐ μόνον εἶναι κοινοτάτης καὶ δικαιοτάτης, ἀλλὰ καὶ συμφορωτάτης ἅπασιν καὶ 

τοῖς χρωμένοις ἡδίστης. [131] Κατεστήσαντο γὰρ δημοκρατίαν, οὐ τὴν εἰκῇ πολιτευομένην καὶ 

νομίζουσαν τὴν μὲν ἀκολασίαν ἐλευθερίαν εἶναι, τὴν δ' ἐξουσίαν ὅ τι βούλεταί τις ποιεῖν 
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εὐδαιμονίαν, ἀλλὰ τὴν τοῖς τοιούτοις μὲν ἐπιτιμῶσαν, ἀριστοκρατίᾳ δὲ χρωμένην· ἣν οἱ μὲν 

πολλοὶ χρησιμωτάτην οὖσαν ὥσπερ τὴν ἀπὸ τῶν τιμημάτων ἐν ταῖς πολιτείαις ἀριθμοῦσιν, οὐ δι' 

ἀμαθίαν ἀγνοοῦντες, ἀλλὰ διὰ τὸ μηδὲν πώποτ'αὐτοῖς μελῆσαι τῶν δεόντων. [132] Ἐγὼ δὲ φημὶ 

τὰς μὲν ἰδέας τῶν πολιτειῶν τρεῖς εἶναι μόνας, ὀλιγαρχίαν, δημοκρατίαν, μοναρχίαν, τῶν δ' ἐν 

ταύταις οἰκούντων ὅσοι μὲν εἰώθασιν ἐπὶ τὰς ἀρχὰς καθιστάναι καὶ τὰς ἄλλας πράξεις τοὺς 

ἱκανωτάτους τῶν πολιτῶν καὶ τοὺς μέλλοντας ἄριστα καὶ δικαιότατα τῶν πραγμάτων 

ἐπιστατήσειν, τούτους μὲν ἐν ἁπάσαις ταῖς πολιτείαις καλῶς οἰκήσειν καὶ πρὸς σφᾶς αὐτοὺς καὶ 

πρὸς τοὺς ἄλλους· [133] τοὺς δὲ τοῖς θρασυτάτοις καὶ πονηροτάτοις ἐπὶ ταῦτα χρωμένους, καὶ 

τῶν μὲν τῇ πόλει συμφερόντων μηδὲν φροντίζουσιν, ὑπὲρ δὲ τῆς αὑτῶν πλεονεξίας ἑτοίμοις 

οὖσιν ὁτιοῦν πάσχειν, τὰς δὲ τούτων πόλεις ὁμοίως οἰκήσεσθαι ταῖς τῶν προεστώτων πονηρίαις· 

τοὺς δὲ μήθ' οὕτω μήθ' ὡς πρότερον εἶπον, ἀλλ' ὅταν μὲν θαρρῶσιν, τούτους μάλιστα τιμῶντας 

τοὺς πρὸς χάριν λέγοντας, ὅταν δὲ δείσωσιν, ἐπὶ τοὺς βελτίστους καὶ φρονιμωτάτους 

καταφεύγοντας, τοὺς δὲ τοιούτους ἐναλλὰξ τοτὲ μὲν χεῖρον, τοτὲ δὲ βέλτιον πράξειν. [134] Αἱ 

μὲν οὖν φύσεις καὶ δυνάμεις τῶν πολιτειῶν οὕτως ἔχουσιν· ἡγοῦμαι δὲ ταῦτα μὲν ἑτέροις πολὺ 

πλείους λόγους παρέξειν τῶν νῦν εἰρημένων, ἐμοὶ δ'οὐκέτι περὶ ἁπασῶν αὐτῶν εἶναι διαλεκτέον, 

ἀλλὰ περὶ μόνης τῆς τῶν προγόνων· ταύτην γὰρ ὑπεσχόμην ἐπιδείξειν σπουδαιοτέραν καὶ 

πλειόνων ἀγαθῶν αἰτίαν οὖσαν τῆς ἐν Σπάρτῃ καθεστηκυίας. [135] Ἔσται δ' ὁ λόγος τοῖς μὲν 

ἡδέως ἂν ἀκούσασιν πολιτείαν χρηστὴν ἐμοῦ διεξιόντος οὔτ' ὀχληρὸς οὔτ' ἄκαιρος, ἀλλὰ 

σύμμετρος καὶ προσήκων τοῖς ἔμπροσθεν [εἰρημένοις], τοῖς δὲ μὴ χαίρουσιν τοῖς μετὰ πολλῆς 

σπουδῆς εἰρημένοις, ἀλλὰ τοῖς ἐν ταῖς πανηγύρεσιν μάλιστα μὲν λοιδορουμένοις, ἢν δ' 

ἀπόσχωνται τῆς μανίας ταύτης, ἐγκωμιάζουσιν ἢ τὰ φαυλότατα τῶν ὄντων ἢ τοὺς 

παρανομωτάτους τῶν γεγενημένων, τούτοις δ' αὐτὸν οἶμαι δόξειν πολὺ μακρότερον εἶναι τοῦ 

δέοντος. [136] Ἐμοὶ δὲ τῶν μὲν τοιούτων ἀκροατῶν οὐδὲν πώποτ' ἐμέλησεν, οὐδὲ τοῖς ἄλλοις 

τοῖς εὖ φρονοῦσιν, ἐκείνων δὲ τῶν ἅ τε προεῖπον πρὸ ἅπαντος τοῦ λόγου μνημονευσόντων, τῷ 

τε πλήθει τῶν λεγομένων οὐκ ἐπιτιμησόντων, οὐδ' ἢν μυρίων ἐπῶν ᾖ τὸ μῆκος, ἀλλ' ἐφ' αὑτοῖς 

εἶναι νομιούντων τοσοῦτον ἀναγνῶναι μέρος καὶ διελθεῖν ὁπόσον ἂν αὐτοὶ βουληθῶσιν, πάντων 

δὲ μάλιστα τῶν οὐδενὸς ἂν ἥδιον ἀκουόντων ἢ λόγου διεξιόντος ἀνδρῶν ἀρετὰς καὶ πόλεως 

τρόπον καλῶς οἰκουμένης, [137] ἅπερ εἰ μιμήσασθαί τινες βουληθεῖεν καὶ δυνηθεῖεν, αὐτοί τ' ἂν 

ἐν μεγάλῃ δόξῃ τὸν βίον διαγάγοιεν καὶ τὰς πόλεις τὰς αὑτῶν εὐδαίμονας ποιήσαιεν. Οἵους μὲν 

οὖν εὐξαίμην ἂν εἶναι τοὺς ἀκουσομένους τῶν ἐμῶν, εἴρηκα, δέδοικα δὲ μὴ τοιούτων γενομένων 

πολὺ καταδεέστερον εἴπω τῶν πραγμάτων περὶ ὧν μέλλω ποιεῖσθαι τοὺς λόγους. Ὅμως δ' οὕτως 
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ὅπως ἂν οἷός τ' ὦ, πειράσομαι διαλεχθῆναι περὶ αὐτῶν. [138] Τοῦ μὲν οὖν διαφερόντως τῶν 

ἄλλων οἰκεῖσθαι τὴν πόλιν ἡμῶν κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον δικαίως ἂν ἐπενέγκοιμεν τὴν αἰτίαν 

τοῖς βασιλεύσασιν αὐτῆς, περὶ ὧν ὀλίγῳ πρότερον διελέχθην. Ἐκεῖνοι γὰρ ἦσαν οἱ παιδεύσαντες 

τὸ πλῆθος ἐν ἀρετῇ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ πολλῇ σωφροσύνῃ, καὶ διδάξαντες ἐξ ὧν διῴκουν, ἅπερ 

ἐγὼ φανείην ἂν ὕστερον εἰρηκὼς ἢ 'κεῖνοι πράξαντες, ὅτι πᾶσα πολιτεία ψυχὴ πόλεώς ἐστι, 

τοσαύτην ἔχουσα δύναμιν ὅσην περ ἐν σώματι φρόνησις· αὕτη γάρ ἐστιν ἡ βουλευομένη περὶ 

ἁπάντων καὶ τὰ μὲν ἀγαθὰ διαφυλάττουσα, τὰς δὲ συμφορὰς διαφεύγουσα, καὶ πάντων αἰτία τῶν 

ταῖς πόλεσι συμβαινόντων. [139] Ἃ μαθὼν ὁ δῆμος οὐκ ἐπελάθετο διὰ τὴν μεταβολὴν, ἀλλὰ 

μᾶλλον τούτῳ προσεῖχεν ἢ τοῖς ἄλλοις ὅπως λήψεται τοὺς ἡγεμόνας δημοκρατίας μὲν 

ἐπιθυμοῦντας, τὸ δ' ἦθος τοιοῦτον ἔχοντας οἷόν περ οἱ πρότερον ἐπιστατοῦντες αὐτῶν, καὶ μὴ 

λήσουσι σφᾶς αὐτοὺς κυρίους ἁπάντων τῶν κοινῶν καταστήσαντες, οἷς οὐδεὶς ἂν οὐδὲν τῶν 

ἰδίων ἐπιτρέψειεν, [140] μηδὲ περιόψονται πρὸς τὰ τῆς πόλεως προσιόντας τοὺς ὁμολογουμένως 

ὄντας πονηροὺς, μηδ' ἀνέξονται τὴν φωνὴν τῶν τὰ μὲν σώματα τὰ σφέτερ' αὐτῶν ἐπονειδίστως 

διατιθεμένων, συμβουλεύειν δὲ τοῖς ἄλλοις ἀξιούντων ὃν τρόπον τὴν πόλιν διοικοῦντες 

σωφρονοῖεν ἂν καὶ βέλτιον πράττοιεν, μηδὲ τῶν ἃ μὲν παρὰ τῶν πατέρων παρέλαβον εἰς 

αἰσχρὰς ἡδονὰς ἀνηλωκότων, ἐκ δὲ τῶν κοινῶν ταῖς ἰδίαις ἀπορίαις βοηθεῖν ζητούντων, μηδὲ 

τῶν πρὸς χάριν μὲν ἀεὶ λέγειν γλιχομένων, εἰς πολλὰς δ' ἀηδίας καὶ λύπας τοὺς πειθομένους 

ἐμβαλλόντων, [141] ἀλλὰ τούς τε τοιούτους ἅπαντας ἀπείργειν ἀπὸ τοῦ συμβουλεύειν ἕκαστος 

οἰήσεται δεῖν, καὶ πρὸς τούτοις ἐκείνους τοὺς τὰ μὲν τῶν ἄλλων κτήματα τῆς πόλεως εἶναι 

φάσκοντας, τὰ δὲ ταύτης ἴδια κλέπτειν καὶ διαρπάζειν τολμῶντας, καὶ φιλεῖν μὲν τὸν δῆμον 

προσποιουμένους, ὑπὸ δὲ τῶν ἄλλων ἁπάντων αὐτὸν μισεῖσθαι ποιοῦντας, [142] καὶ λόγῳ μὲν 

δεδιότας ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων, ἔργῳ δὲ λυμαινομένους καὶ συκοφαντοῦντας καὶ διατιθέντας 

αὐτοὺς οὕτω πρὸς ἡμᾶς ὥστε τῶν πόλεων τὰς εἰς πόλεμον καθισταμένας ἥδιον ἂν καὶ θᾶττον 

ἐνίας εἰσδέξασθαι τοὺς πολιορκοῦντας ἢ τὴν παρ' ἡμῶν βοήθειαν. Ἀπείποι δ' ἄν τις γράφων, εἰ 

πάσας τὰς κακοηθείας καὶ πονηρίας ἐξαριθμεῖν ἐπιχειρήσειεν. [143] Ἃς ἐκεῖνοι μισήσαντες καὶ 

τοὺς ἔχοντας αὐτὰς ἐποιοῦντο συμβούλους καὶ προστάτας οὐ τοὺς τυχόντας, ἀλλὰ τοὺς 

βελτίστους καὶ φρονιμωτάτους καὶ κάλλιστα βεβιωκότας, καὶ τοὺς αὐτοὺς τούτους στρατηγοὺς 

ᾑροῦντο καὶ πρέσβεις, εἴ πουδεήσειεν, ἔπεμπον, καὶ πάσας τὰς ἡγεμονίας τὰς τῆς πόλεως αὐτοῖς 

παρεδίδοσαν, νομίζοντες τοὺς ἐπὶ τοῦ βήματος βουλομένους καὶ δυναμένους τὰ βέλτιστα 

συμβουλεύειν, τούτους καὶ καθ' αὑτοὺς γενομένους ἐν ἅπασι τοῖς τόποις καὶ περὶ ἁπάσας τὰς 

πράξεις τὴν αὐτὴν γνώμην ἕξειν· ἅπερ αὐτοῖς συνέβαινεν. [144] Διὰ γὰρ τὸ ταῦτα γιγνώσκειν ἐν 
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ὀλίγαις ἡμέραις ἑώρων τούς τε νόμους ἀναγεγραμμένους, οὐχ ὁμοίους τοῖς νῦν κειμένοις, οὐδὲ 

τοσαύτης ταραχῆς καὶ τοσούτων ἐναντιώσεων μεστοὺς ὥστε μηδέν' ἂν δυνηθῆναι συνιδεῖν μήτε 

τοὺς χρησίμους μήτε τοὺς ἀχρήστους αὐτῶν, ἀλλὰ πρῶτον μὲν ὀλίγους, ἱκανοὺς δὲ τοῖς χρῆσθαι 

μέλλουσιν καὶ ῥᾳδίους συνιδεῖν, ἔπειτα δικαίους καὶ συμφέροντας καὶ σφίσιν αὐτοῖς 

ὁμολογουμένους, καὶ μᾶλλον ἐσπουδασμένους τοὺς περὶ τῶν κοινῶν ἐπιτηδευμάτων ἢ τοὺς περὶ 

τῶν ἰδίων συμβολαίων, οἵους περ εἶναι χρὴ παρὰ τοῖς καλῶς πολιτευομένοις. [145] Περὶ δὲ τοὺς 

αὐτοὺς χρόνους καθίστασαν ἐπὶ τὰς ἀρχὰς τοὺς προκριθέντας ὑπὸ τῶν φυλετῶν καὶ δημοτῶν, οὐ 

περιμαχήτους αὐτὰς ποιήσαντες οὐδ' ἐπιθυμίας ἀξίας, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον λειτουργίαις ὁμοίας 

ταῖς ἐνοχλούσαις μὲν οἷς ἂν προσταχθῶσιν, τιμὴν δέ τινα περιτιθείσαιςαὐτοῖς· ἔδει γὰρ τοὺς 

ἄρχειν αἱρεθέντας τῶν τε κτημάτων τῶν ἰδίων ἀμελεῖν καὶ τῶν λημμάτων τῶν εἰθισμένων 

δίδοσθαι ταῖς ἀρχαῖς ἀπέχεσθαι μηδὲν ἧττον ἢ τῶν ἱερῶν, – ἃ τίς ἂν ἐν τοῖς νῦν καθεστῶσιν 

ὑπομείνειεν;–[146] Καὶ τοὺς μὲν ἀκριβεῖς περὶ ταύτας γιγνομένουςμετρίως ἐπαινεθέντας ἐφ' 

ἑτέραν ἐπιμέλειαν τάττεσθαι τοιαύτην, τοὺς δὲ καὶ μικρὸν παραβάντας ταῖς ἐσχάταις αἰσχύναις 

καὶ μεγίσταις ζημίαις περιπίπτειν· ὥστε μηδένα τῶν πολιτῶν ὥσπερ νῦν διακεῖσθαι πρὸς τὰς 

ἀρχὰς, ἀλλὰ μᾶλλον τότε ταύτας φεύγειν ἢ νῦν διώκειν. [147] καὶ πάντας νομίζειν μηδέποτ' ἂν 

γενέσθαι δημοκρατίαν ἀληθεστέραν μηδὲ βεβαιοτέραν μηδὲ μᾶλλον τῷ πλήθει συμφέρουσαν 

τῆς τῶν μὲν τοιούτων πραγματειῶν ἀτέλειαν τῷ δήμῳ διδούσης, τοῦ δὲ τὰς ἀρχὰς καταστῆσαι 

καὶ λαβεῖν δίκην παρὰ τῶν ἐξαμαρτόντων κύριον ποιούσης, ἅπερ ὑπάρχει καὶ τῶν τυράννων τοῖς 

εὐδαιμονεστάτοις. [148] Σημεῖον δὲ μέγιστον ὅτι ταῦτ' ἠγάπων μᾶλλον ἠγὼ λέγω· φαίνεται γὰρ 

ὁ δῆμος ταῖς μὲν ἄλλαις πολιτείαις ταῖς οὐκ ἀρεσκούσαις μαχόμενος καὶ καταλύων καὶ τοὺς 

προεστῶτας αὐτῶν ἀποκτείνων, ταύτῃ δὲ χρώμενος οὐκ ἐλάττω χιλίων ἐτῶν, ἀλλ' ἐμμείνας, ἀφ' 

οὗπερ ἔλαβεν, μέχρι τῆς Σόλωνος μὲν ἡλικίας, Πεισιστράτου δὲ δυναστείας, ὃς δημαγωγὸς 

γενόμενος καὶ πολλὰ τὴν πόλιν λυμηνάμενος καὶ τοὺς βελτίστους τῶν πολιτῶν ὡς ὀλιγαρχικοὺς 

ὄντας ἐκβαλὼν, τελευτῶν τόν τε δῆμον κατέλυσεν καὶ τύραννον αὑτὸν κατέστησεν. 

[149] Τάχ' οὖν ἄν τινες ἄτοπον εἰναί με φήσειαν,– οὐδὲν γὰρ κωλύει διαλαβεῖν τὸν 

λόγον,– ὅτι τολμῶ λέγειν ὡς ἀκριβῶς εἰδὼς περὶ πραγμάτων, οἷς οὐ παρῆν πραττομένοις. Ἐγὼ δ' 

οὐδὲν τούτων ἄλογον οἶμαι ποιεῖν. Εἰ μὲν γὰρ μόνος ἐπίστευον τοῖς τε λεγομένοις περὶ τῶν 

παλαιῶν καὶ τοῖς γράμμασι τοῖς ἐξ ἐκείνου τοῦ χρόνου παραδεδομένοις ἡμῖν, εἰκότως ἂν 

ἐπιτιμῴμην· νῦν δὲ πολλοὶ καὶ νοῦν ἔχοντες ταὐτὸν ἐμοὶ φανεῖεν ἂν πεπονθότες. Χωρὶς δὲ 

τούτων, εἰ κατασταίην εἰς ἔλεγχον καὶ λόγον, [150] δυνηθείην ἂν ἐπιδεῖξαι πάντας ἀνθρώπους 

πλείους ἐπιστήμας ἔχοντας διὰ τῆς ἀκοῆς ἢ τῆς ὄψεως, καὶ μείζους πράξεις καὶ καλλίους εἰδότας 
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ἃς παρ' ἑτέρων ἀκηκόασιν ἢ 'κείνας αἷς αὐτοὶ παραγεγενημένοι τυγχάνουσιν. Ἀλλὰ γὰρ οὔτ' 

ἀμελεῖν καλῶς ἔχει τῶν τοιούτων ἐπιλήψεων,– τυχὸν γὰρ μηδενὸς ἀντειπόντος λυμήναιντ'ἂν τὴν 

ἀλήθειαν,– οὔτ' αὖ πολὺν χρόνον ἀντιλέγοντα διατρίβειν ἐν αὐταῖς, ἀλλ' ὅσον ὑποδείξαντα 

μόνον τοῖς ἄλλοις, ἐξ ὧν ληροῦντας ἂν αὐτοὺς ἐπιδείξαιμεν, πάλιν ἐπανελθόντα περαίνειν καὶ 

λέγειν ὅθεν ἀπέλιπον· ὅπερ ἐγὼ ποιήσω. 

[151] Τὸ μὲν οὖν σύνταγμα τῆς τότε πολιτείας καὶ τὸν χρόνον ὅσον αὐτῇ χρώμενοι 

διετέλεσαν, ἐξαρκούντως δεδηλώκαμεν· λοιπὸν δ' ἡμῖν τὰς πράξεις τὰς ἐκ τοῦ καλῶς 

πολιτεύεσθαι γεγενημένας διελθεῖν. Ἐκ τούτων γὰρ ἔτι μᾶλλον ἔσται καταμαθεῖν ὅτι καὶ τὴν 

πολιτείαν εἶχον ἡμῶν οἱ πρόγονοι βελτίω τῶν ἄλλων καὶ σωφρονεστέραν, καὶ προστάταις καὶ 

συμβούλοις ἐχρῶντο τοιούτοις οἵοις χρὴ τοὺς εὖ φρονοῦντας. [152] Οὐ μὴν οὐδὲ ταῦτά μοι 

πρότερον λεκτέον ἐστὶν, πρὶν ἂν μικρὰ προείπω περὶ αὐτῶν. Ἢν γὰρ ὑπεριδὼν τὰς ἐπιτιμήσεις 

τὰς τῶν οὐδὲν ἄλλο ποιεῖν ἢ τοῦτο δυναμένων ἐφεξῆς διηγῶμαι περί τε τῶν ἄλλων τῶν 

πεπραγμένων καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων τῶν περὶ τὸν πόλεμον, οἷς οἱ πρόγονοι χρώμενοι τῶν τε 

βαρβάρων περιεγένοντο καὶ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν εὐδοκίμησαν, οὐκ ἔστιν ὅπως οὐ φήσουσίν τινές 

με διεξιέναι τοὺς νόμους, οὓς Λυκοῦργος μὲν ἔθηκεν, Σπαρτιᾶται δ' αὐτοῖς χρώμενοι 

τυγχάνουσιν.  

[153] Ἐγὼ δ' ὁμολογῶ μὲν ἐρεῖν πολλὰ τῶν ἐκεῖ καθεστώτων, οὐχ ὡς Λυκούργου τι 

τούτων εὑρόντος ἢ διανοηθέντος, ἀλλ' ὡς μιμησαμένου τὴν διοίκησιν ὡς δυνατὸν ἄριστα τὴν 

τῶν προγόνων τῶν ἡμετέρων, καὶ τήν τε δημοκρατίαν καταστήσαντος παρ' αὐτοῖς τὴν 

ἀριστοκρατίᾳ μεμιγμένην, ἥπερ ἦν παρ' ἡμῖν, καὶ τὰς ἀρχὰς οὐ κληρωτὰς, ἀλλ' αἱρετὰς 

ποιήσαντος, [154] καὶ τὴν τῶν γερόντων αἵρεσιν τῶν ἐπιστατούντων ἅπασι τοῖς πράγμασιν μετὰ 

τοσαύτης σπουδῆς ποιεῖσθαι νομοθετήσαντος, μεθ'ὅσης πέρ φασι καὶ τοὺς ἡμετέρους περὶ τῶν 

εἰς Ἄρειον πάγον ἀναβήσεσθαι μελλόντων, ἔτι δὲ καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῖς περιθέντος τὴν αὐτὴν 

ἥνπερ ᾔδει καὶ τὴν βουλὴν ἔχουσαν τὴν παρ' ἡμῖν. [155] Ὅτι μὲν οὖν τὸν αὐτὸν τρόπον τἀκεῖ 

καθέστηκεν ὥσπερ εἶχεν τὸ παλαιὸν καὶ τὰ παρ' ἡμῖν, παρὰ πολλῶν ἔσται πυθέσθαι τοῖς εἰδέναι 

βουλομένοις· ὡς δὲ καὶ τὴν ἐμπειρίαν τὴν περὶ τὸν πόλεμον οὐ πρότερον ἤσκησαν οὐδ' ἄμεινον 

ἐχρήσαντο Σπαρτιᾶται τῶν ἡμετέρων, ἐκ τῶν ἀγώνων καὶ τῶν πολέμων τῶν ὁμολογουμένων 

γενέσθαι κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον οὕτως οἶμαι σαφῶς ἐπιδείξειν ὥστε μήτε τοὺς ἀνοήτως 

λακωνίζοντας ἀντειπεῖν δυνήσεσθαι τοῖς ῥηθεῖσιν μήτε τοὺς θαμετέρ'ἅμα τε θαυμάζοντας καὶ 

βασκαίνοντας καὶ μιμεῖσθαι γλιχομένους. [156] Ποιήσομαι δὲ τὴν ἀρχὴν τῶν λεχθησομένων 

ἀκοῦσαι μὲν ἴσως τισὶν ἀηδῆ, ῥηθῆναι δ' οὐκ ἀσύμφορον. Εἰ γάρ τις φαίη τὼ πόλεε τούτω 
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πλείστων ἀγαθῶν αἰτίας γεγενῆσθαι τοῖς Ἕλλησι καὶ μεγίστων κακῶν μετὰ τὴν Ξέρξου 

στρατείαν, οὐκ ἔστιν ὅπως οὐκ ἀληθῆ δόξειεν ἂν λέγειν τοῖς εἰδόσιν τι περὶ τῶν τότε 

γεγενημένων. [157] Ἠγωνίσαντό τε γὰρ ὡς δυνατὸν ἄριστα πρὸς τὴν ἐκείνου δύναμιν, ταῦτά τε 

πράξασαι, προσῆκον αὐταῖς καὶ περὶ τῶν ἐχομένων βουλεύσασθαι καλῶς, εἰς τοῦτ' ἦλθον οὐκ 

ἀνοίας, ἀλλὰ μανίας, ὥστε πρὸς μὲν τὸν ἐπιστρατεύσαντα καὶ βουληθέντα τὼ μὲν πόλεε τούτω 

παντάπασιν ἀνελεῖν, τοὺς δ' ἄλλους Ἕλληνας καταδουλώσασθαι, [158] πρὸς μὲν τὸν τοιοῦτον, 

κρατήσασαι ῥᾳδίως ἂν αὐτοῦ καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, εἰρήνην εἰς ἅπαντα 

συνεγράψαντο τὸν χρόνον ὥσπερ πρὸς εὐεργέτην γεγενημένον, φθονήσασαι δὲ ταῖς ἀρεταῖς ταῖς 

αὑτῶν, εἰς πόλεμον καταστᾶσαι πρὸς ἀλλήλας καὶ φιλονικίαν, οὐ πρότερον ἐπαύσαντο σφᾶς τ' 

αὐτὰς ἀπολλύουσαι καὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας πρὶν κύριον ἐποίησαν τὸν κοινὸν ἐχθρὸν τήν τε 

πόλιν τὴν ἡμετέραν εἰς τοὺς ἐσχάτους καταστῆσαι κινδύνους διὰ τῆς δυνάμεως τῆς 

Λακεδαιμονίων, καὶ πάλιν τὴν ἐκείνων διὰ τῆς πόλεως τῆς ἡμετέρας. [159] Καὶ τοσοῦτον 

ἀπολειφθέντες τῆς τοῦ βαρβάρου φρονήσεως, οὔτ' ἐν ἐκείνοις τοῖς χρόνοις ἤλγησαν ἀξίως ὧν 

ἔπαθον οὐδ' ὡς προσῆκεν αὐτοὺς, οὔτε νῦν αἱ μέγισται τῶν Ἑλληνίδων πόλεων αἰσχύνονται 

διακολακευόμεναι πρὸς τὸν ἐκείνου πλοῦτον, ἀλλ' ἡ μὲν Ἀργείων καὶ Θηβαίων Αἴγυπτον αὐτῷ 

συγκατεπολέμησεν, ἵν' ὡς μεγίστην ἔχων δύναμιν ἐπιβουλεύῃ τοῖς Ἕλλησιν, ἡμεῖς δὲ καὶ 

Σπαρτιᾶται συμμαχίας ἡμῖν ὑπαρχούσης ἀλλοτριώτερον ἔχομεν πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς ἢ πρὸς οὓς 

ἑκάτεροι πολεμοῦντες τυγχάνομεν. [160] Σημεῖον δ' οὐ μικρόν· κοινῇ μὲν γὰρ οὐδὲ περὶ ἑνὸς 

πράγματος βουλευόμεθα, χωρὶς δ' ἑκάτεροι πρέσβεις πέμπομεν ὡς ἐκεῖνον, ἐλπίζοντες, 

ὁποτέροις ἂν οἰκειότερον διατεθῇ, τούτους κυρίους γενήσεσθαι τῆς ἐν τοῖς Ἕλλησι πλεονεξίας, 

κακῶς εἰδότες ὡς τοὺς μὲν θεραπεύοντας αὑτὸν ὑβρίζειν εἴθισται, πρὸς δὲ τοὺς ἀντιταττομένους 

καὶ καταφρονοῦντας τῆς ἐκείνου δυνάμεως ἐκ παντὸς τρόπου διαλύεσθαι πειρᾶται τὰς διαφοράς. 

[161] Ταῦτα δὲ διῆλθον οὐκ ἀγνοῶν ὅτι λέγειν τινὲς τολμήσουσιν ὡς ἔξω τῆς ὑποθέσεως 

τοῖς λόγοις τούτοις ἐχρησάμην. Ἐγὼ δ' οὐδέποτ' ἂν οἶμαι τοῖς προειρημένοις οἰκειοτέρους 

λόγους ῥηθῆναι τούτων, οὐδ' ἐξ ὧν ἄν τις σαφέστερον ἐπιδείξειεν τοὺς προγόνους ἡμῶν 

φρονιμωτέρους ὄντας περὶ τὰ μέγιστα τῶν τήν τε πόλιν τὴν ἡμετέραν καὶ τὴν Σπαρτιατῶν μετὰ 

τὸν πόλεμον τὸν πρὸς Ξέρξην διοικησάντων. [162]Αὗται μὲν γὰρ ἂν φανεῖεν ἐν ἐκείνοις τε τοῖς 

χρόνοις πρὸς μὲν τοὺς βαρβάρους εἰρήνην ποιησάμεναι σφᾶς αὐτὰς καὶ τὰς ἄλλας πόλεις 

ἀπολλύουσαι, νῦν τε τῶν μὲν Ἑλλήνων ἄρχειν ἀξιοῦσαι, πρὸς δὲ τὸν βασιλέα πρέσβεις 

πέμπουσαι περὶ φιλίας καὶ συμμαχίας. Οἱ δὲ τότε τὴν πόλιν οἰκοῦντες οὐδὲν τούτων ἔπραττον, 

ἀλλὰ πᾶν τοὐναντίον· [163] τῶν μὲν γὰρ Ἑλληνίδων πόλεων οὕτως αὐτοῖς ἀπέχεσθαι σφόδρα 
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δεδογμένον ἦν, ὥσπερ τοῖς εὐσεβεστάτοις τῶν ἐν τοῖς ἱεροῖς ἀνακειμένων, τῶν δὲ πολέμων 

ὑπελάμβανον ἀναγκαιότατον μὲν εἶναι καὶ δικαιότατον τὸν μετὰ πάντων ἀνθρώπων πρὸς τὴν 

ἀγριότητα τῶν θηρίων γιγνόμενον, ἕτερον δὲ τὸν μετὰ τῶν Ἑλλήνων πρὸς τοὺς βαρβάρους τοὺς 

καὶ φύσει πολεμίους ὄντας καὶ πάντα τὸν χρόνον ἐπιβουλεύοντας ἡμῖν. [164] Τοῦτον δ' εἴρηκα 

τὸν λόγον οὐκ αὐτὸς εὑρὼν, ἀλλ' ἐκ τῶν ἐκείνοις πεπραγμένων συλλογισάμενος Ὁρῶντες γὰρ 

τὰς μὲν ἄλλας πόλεις ἐν πολλοῖς κακοῖς καὶ πολέμοις καὶ ταραχαῖς οὔσας, τὴν δ' αὑτῶν μόνην 

καλῶς διοικουμένην, οὐχ ἡγήσαντο δεῖν τοὺς ἄμεινον τῶν ἄλλων φρονοῦντας καὶ πράττοντας 

ἀμελεῖν, οὐδὲ περιορᾶν τὰς τῆς αὐτῆς συγγενείας μετεχούσας ἀπολλυμένας, ἀλλὰ σκεπτέον εἶναι 

καὶ πρακτέον ὅπως ἁπάσας ἀπαλλάξουσι τῶν κακῶν τῶν παρόντων. [165] Ταῦτα δὲ 

διανοηθέντες τῶν μὲν ἧττον νοσουσῶν πρεσβείαις καὶ λόγοις ἐξαιρεῖν ἐπειρῶντο τὰς διαφορὰς, 

εἰς δὲ τὰς μᾶλλον στασιαζούσας ἐξέπεμπον τῶν πολιτῶν τοὺς μεγίστην παρ' αὐτοῖς δόξαν 

ἔχοντας, οἳ περί τε τῶν παρόντων πραγμάτων αὐταῖς συνεβούλευον, καὶ συγγιγνόμενοι τοῖς τε 

μὴ δυναμένοις ἐν ταῖς αὑτῶν ζῆν καὶ τοῖς χεῖρον γεγονόσιν ὧν οἱ νόμοι προστάττουσιν, οἵπερ ὡς 

ἐπὶ τὸ πολὺ λυμαίνονται τὰς πόλεις, ἔπειθον μεθ' αὑτῶν στρατεύεσθαι καὶ βίον ζητεῖν βελτίω τοῦ 

παρόντος. [166] Πολλῶν δὲ γιγνομένων τῶν ταῦτα βουλομένων καὶ πειθομένων, στρατόπεδα 

συνιστάντες ἐξ αὐτῶν, τούς τε τὰς νήσους κατέχοντας τῶν βαρβάρων καὶ τοὺς ἐφ' ἑκατέρας τῆς 

ἠπείρου τὴν παραλίαν κατοικοῦντας καταστρεφόμενοι καὶ πάντας ἐκβαλόντες, τοὺς μάλιστα 

βίου δεομένους τῶν Ἑλλήνων κατῴκιζον. Καὶ ταῦτα πράττοντες καὶ τοῖς ἄλλοις ὑποδεικνύοντες 

διετέλουν, ἕως ἤκουσαν Σπαρτιάτας τὰς πόλεις τὰς ἐν Πελοποννήσῳ κατοικούσας, ὥσπερ εἶπον, 

ὑφ' αὑτοῖς πεποιημένους· μετὰ δὲ ταῦτα τοῖς ἰδίοις ἠναγκάζοντο προσέχειν τὸν νοῦν.  

[167] Τί οὖν ἐστὶν τὸ συμβεβηκὸς ἀγαθὸν ἐκ τοῦ πολέμου τοῦ περὶ τὰς ἀποικίας καὶ 

<τῆς> πραγματείας; Τοῦτο γὰρ οἶμαι μάλιστα ποθεῖν ἀκοῦσαι τοὺς πολλούς. Τοῖς μὲν Ἕλλησιν 

εὐπορωτέροις γενέσθαι τὰ περὶ τὸν βίον καὶ μᾶλλον ὁμονοεῖν τοσούτων τὸ πλῆθος καὶ τοιούτων 

ἀνθρώπων ἀπαλλαγεῖσιν, τοῖς δὲ βαρβάροις ἐκπίπτειν ἐκ τῆς αὑτῶν καὶ φρονεῖν ἔλαττον ἢ 

πρότερον, τοῖς δ' αἰτίοις τούτων γεγενημένοις εὐδοκιμεῖν καὶ δοκεῖν διπλασίαν πεποιηκέναι τὴν 

Ἑλλάδα τῆς ἐξ ἀρχῆς συστάσης. [168] Μεῖζον μὲν οὖν εὐεργέτημα τούτου καὶ κοινότερον τοῖς 

Ἕλλησι γεγενημένον παρὰ τῶν προγόνων τῶν ἡμετέρων οὐκ ἂν δυναίμην ἐξευρεῖν· οἰκειότερον 

δὲ τῇ περὶ τὸν πόλεμον ἐπιμελείᾳ καὶ δόξης οὐκ ἐλάττονος ἄξιον καὶ πᾶσι φανερώτερον ἴσως 

ἕξομεν εἰπεῖν. Τίς γὰρ οὐκ οἶδεν ἢ τίς οὐκ ἀκήκοεν τῶν τραγῳδοδιδασκάλων Διονυσίοις τὰς 

Ἀδράστῳ γενομένας ἐν Θήβαις συμφορὰς, [169] ὅτι κατάγειν βουληθεὶς τὸν Οἰδίπου μὲν υἱὸν, 

αὑτοῦ δὲ κηδεστὴν, παμπληθεῖς μὲν Ἀργείων ἀπώλεσεν, ἅπαντας δὲ τοὺς λοχαγοὺς ἐπεῖδεν 
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διαφθαρέντας, αὐτὸς δ' ἐπονειδίστως σωθεὶς, ἐπειδὴ σπονδῶν οὐχ οἷός τ' ἦν τυχεῖν οὐδ' 

ἀνελέσθαι τοὺς τετελευτηκότας, ἱκέτης γενόμενος τῆς πόλεως ἔτι Θησέως αὐτὴν διοικοῦντος 

ἐδεῖτο μὴ περιιδεῖν τοιούτους ἄνδρας ἀτάφους γενομένους μηδὲ παλαιὸν ἔθος καὶ πάτριον νόμον 

καταλυόμενον, ᾧ πάντες ἄνθρωποι χρώμενοι διατελοῦσιν οὐχ ὡς ὑπ' ἀνθρωπίνης κειμένῳ 

φύσεως, ἀλλ'ὡς ὑπὸ δαιμονίας προστεταγμένῳ δυνάμεως. [170] Ὧν ἀκούσας οὐδένα χρόνον 

ἐπισχὼν ὁ δῆμος ἔπεμψεν πρεσβείαν εἰς Θήβας, περί τε τῆς ἀναιρέσεως συμβουλεύσοντας 

αὐτοῖς ὁσιώτερον βουλεύσασθαι καὶ τὴν ἀπόκρισιν νομιμωτέραν ποιήσασθαι τῆς πρότερον 

γενομένης, κἀκεῖν'ὑποδείξοντας, ὡς ἡ πόλις αὐτοῖς οὐκ ἐπιτρέψει παραβαίνουσι τὸν νόμον τὸν 

κοινὸν ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων. [171] Ὧν ἀκούσαντες οἱ κύριοι τότ' ὄντες Θηβῶν οὐχ ὁμοίως 

ἔγνωσαν οὔτε ταῖς δόξαις αἷς ἔχουσίν τινες περὶ αὐτῶν, οὔθ' οἷς ἐβουλεύσαντο πρότερον, ἀλλὰ 

μετρίως περὶ αὑτῶν τε διαλεχθέντες καὶ τῶν ἐπιστρατευσάντων κατηγορήσαντες ἔδοσαν τῇ 

πόλει τὴν ἀναίρεσιν. [172] Καὶ μηδεὶς οἰέσθω μ' ἀγνοεῖν, ὅτι τἀναντία τυγχάνω λέγων οἷς ἐν τῷ 

Πανηγυρικῷ λόγῳ φανείην ἂν περὶ τῶν αὐτῶν τούτων γεγραφώς· ἀλλὰ γὰρ οὐδένα νομίζω τῶν 

ταῦτα συνιδεῖν ἂν δυνηθέντων τοσαύτης ἀμαθίας εἶναι καὶ φθόνου μεστὸν, ὅστις οὐκ ἂν 

ἐπαινέσειέ με καὶ σωφρονεῖν ἡγήσαιτο τότε μὲν ἐκείνως, νῦν δ' οὕτω διαλεχθέντα περὶ αὐτῶν. 

[173] Περὶ μὲν οὖν τούτων οἶδ' ὅτι καλῶς γέγραφα καὶ συμφερόντως· ὅσον δ' ἡ πόλις ἡμῶν 

διέφερε τὰ περὶ τὸν πόλεμον κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον,– τοῦτο γὰρ ἀποδεῖξαι βουλόμενος διῆλθον 

τὰ γενόμενα Θήβησιν,–ἡγοῦμαι τὴν πρᾶξιν ἐκείνην ἅπασι σαφῶς δηλοῦν τὴν τὸν μὲν βασιλέα 

τῶν Ἀργείων ἀναγκάσασαν ἱκέτην γενέσθαι τῆς πόλεως τῆς ἡμετέρας, [174] τοὺς δὲ κυρίους 

ὄντας Θηβῶν οὕτω διαθεῖσαν ὥσθ' ἑλέσθαι μᾶλλον αὐτοὺς ἐμμεῖναι τοῖς λόγοις τοῖς ὑπὸ τῆς 

πόλεως πεμφθεῖσιν ἢ τοῖς νόμοις τοῖς ὑπὸ τοῦ δαιμονίου κατασταθεῖσιν· ὧν οὐδὲν ἂν οἵα τ' 

ἐγένετο διοικῆσαι κατὰ τρόπον ἡ πόλις ἡμῶν, εἰ μὴ καὶ τῇ δόξῃ καὶ τῇ δυνάμει πολὺ διήνεγκε 

τῶν ἄλλων. [175] Ἔχων δὲ πολλὰς καὶ καλὰς πράξεις περὶ τῶν προγόνων εἰπεῖν, σκοποῦμαι τίνα 

τρόπον διαλεχθῶ περὶ αὐτῶν. Μέλει γάρ μοι τούτων μᾶλλον ἢ τῶν ἄλλων· τυγχάνω γὰρ ὢν περὶ 

τὴν ὑπόθεσιν, ἣν ἐποιησάμην τελευταίαν, ἐν ᾗ προεῖπον ὡς ἐπιδείξω τοὺς προγόνους ἡμῶν ἐν 

τοῖς πολέμοις καὶ ταῖς μάχαις πλέον διενεγκόντας Σπαρτιατῶν ἢ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν. [176] 

Ἔσται δ' ὁ λόγος παράδοξος μὲν τοῖς πολλοῖς, ὁμοίως δ' ἀληθὴς τοῖς ἄλλοις. Ἄρτι μὲν οὖν 

ἠπόρουν ποτέρων διεξίω πρότερον τοὺς κινδύνους καὶ τὰς μάχας, τὰς Σπαρτιατῶν ἢ τὰς τῶν 

ἡμετέρων· νῦν δὲ προαιροῦμαι λέγειν τὰς ἐκείνων, ἵν' ἐν ταῖς καλλίοσιν καὶ δικαιοτέραις 

καταλύω τὸν λόγον τὸν περὶ τούτων.  



183 
 

[177] Ἐπειδὴ γὰρ Δωριέων οἱ στρατεύσαντες εἰς Πελοπόννησον τριχὰ διείλοντο τάς τε 

πόλεις καὶ τὰς χώρας <ἃς> ἀφείλοντο τοὺς δικαίως κεκτημένους, οἱ μὲν Ἄργος λαχόντες καὶ 

Μεσσήνην παραπλησίως διῴκουν τὰ σφέτερ' αὐτῶν τοῖς ἄλλοις Ἕλλησιν, τὸ δὲ τρίτον μέρος 

αὐτῶν, οὓς καλοῦμεν νῦν Λακεδαιμονίους, στασιάσαι μέν φασιν αὐτοὺς οἱ τἀκείνων 

ἀκριβοῦντες ὡς οὐδένας ἄλλους τῶν Ἑλλήνων, περιγενομένους δὲ τοὺς μεῖζον τοῦ πλήθους 

φρονοῦντας οὐδὲν τῶν αὐτῶν βουλεύσασθαι περὶ τῶν συμβεβηκότων τοῖς τοιαῦτα 

διαπεπραγμένοις· [178] τοὺς μὲν γὰρ ἄλλους συνοίκους ἔχειν ἐν τῇ πόλει τοὺς στασιάσαντας καὶ 

κοινωνοὺς ἁπάντων πλὴν τῶν ἀρχῶν καὶ τῶν τιμῶν· οὓς οὐκ εὖ φρονεῖν ἡγεῖσθαι Σπαρτιατῶν 

τοὺς νοῦν ἔχοντας, εἰ νομίζουσιν ἀσφαλῶς πολιτεύεσθαι μετὰ τούτων οἰκοῦντες περὶ οὓς τὰ 

μέγιστα τυγχάνουσιν ἐξημαρτηκότες· αὐτοὺς δ' οὐδὲν τούτων ποιεῖν, ἀλλὰ παρὰ σφίσιν μὲν 

αὐτοῖς ἰσονομίαν καταστῆσαι καὶ δημοκρατίαν τοιαύτην οἵαν περ χρὴ τοὺς μέλλοντας ἅπαντα 

τὸν χρόνον ὁμονοήσειν, τὸν δὲ δῆμον περιοίκους ποιήσασθαι, καταδουλωσαμένους αὐτῶν τὰς 

ψυχὰς οὐδὲν ἧττον ἢ τὰς τῶν οἰκετῶν· [179] ταῦτα δὲ πράξαντας τῆς χώρας, ἧς προσῆκεν ἴσον 

ἔχειν ἕκαστον, αὐτοὺς μὲν λαβεῖν ὀλίγους ὄντας οὐ μόνον τὴν ἀρίστην, ἀλλὰ καὶ τοσαύτην ὅσην 

οὐδένες τῶν Ἑλλήνων ἔχουσιν, τῷ δὲ πλήθει τηλικοῦτον ἀπονεῖμαι μέρος τῆς χειρίστης ὥστ' 

ἐπιπόνως ἐργαζομένους μόλις ἔχειν τὰ καθ' ἡμέραν· μετὰ δὲ ταῦτα διελόντας τὸ πλῆθος αὐτῶν 

ὡς οἷόν τ' ἦν εἰς ἐλαχίστους εἰς τόπους κατοικίσαι μικροὺς καὶ πολλοὺς, ὀνόμασι μὲν 

προσαγορευομένους ὡς πόλεις οἰκοῦντας, τὴν δὲ δύναμιν ἔχοντας ἐλάττω τῶν δήμων τῶν παρ' 

ἡμῖν· [180] ἁπάντων δ' ἀποστερήσαντας αὐτοὺς ὧν προσήκει μετέχειν τοὺς ἐλευθέρους. τοὺς 

πλείστους ἐπιθεῖναι τῶν κινδύνων αὐτοῖς· ἔν τε γὰρ ταῖς στρατείαις αἷς ἡγεῖται βασιλεὺς, κατ' 

ἄνδρα συμπαρατάττεσθαι σφίσιν αὐτοῖς, ἐνίους δὲ καὶ τῆς πρώτης τάττειν, ἄν τέ που δεῆσαν 

αὐτοὺς ἐκπέμψαι βοήθειαν φοβηθῶσιν ἢ τοὺς πόνους ἢ τοὺς κινδύνους ἢ τὸ πλῆθος τοῦ χρόνου, 

τούτους ἀποστέλλειν προκινδυνεύσοντας τῶν ἄλλων. [181] Καὶ τί δεῖ μακρολογεῖν ἁπάσας 

διεξιόντα τὰς ὕβρεις τὰς περὶ τὸ πλῆθος γιγνομένας, ἀλλὰ μὴ τὸ μέγιστον εἰπόντα τῶν κακῶν 

ἀπαλλαγῆναι τῶν ἄλλων; Τῶν γὰρ οὕτω μὲν ἐξ ἀρχῆς δεινὰ πεπονθότων, ἐν δὲ τοῖς παροῦσι 

καιροῖς χρησίμων ὄντων, ἔξεστι τοῖς ἐφόροις ἀκρίτους ἀποκτεῖναι τοσούτους ὁπόσους ἂν 

βουληθῶσιν· ἃ τοῖς ἄλλοις Ἕλλησιν οὐδὲ τοὺς πονηροτάτους τῶν οἰκετῶν ὅσιόν ἐστι 

μιαιφονεῖν.  

[182] Τούτου δ' ἕνεκα περὶ τῆς οἰκειότητος καὶ τῶν ἡμαρτημένων εἰς αὐτοὺς διὰ 

πλειόνων διῆλθον, ἵν' ἔρωμαι τοὺς ἀποδεχομένους ἁπάσας τὰς Σπαρτιατῶν πράξεις, εἰ καὶ 

ταύτας ἀποδέχονται, καὶ τὰς μάχας εὐσεβεῖς εἶναι νομίζουσιν καὶ καλὰς τὰς πρὸς τούτους 



184 
 

γεγενημένας. [183] Ἐγὼ μὲν γὰρ ἡγοῦμαι μεγάλας μὲν αὐτὰς γεγενῆσθαι καὶ δεινὰς καὶ πολλῶν 

αἰτίας τοῖς μὲν ἡττηθεῖσιν κακῶν, τοῖς δὲ κατορθώσασι λημμάτων, ὧνπερ ἕνεκα πολεμοῦντες 

ἅπαντα τὸν χρόνον διατελοῦσιν, οὐ μὴν ὁσίας οὐδὲ καλὰς οὐδὲ πρεπούσας τοῖς ἀρετῆς 

ἀντιποιουμένοις, μὴ τῆς ἐπὶ τῶν τεχνῶν ὀνομαζομένης καὶ πολλῶν ἄλλων, ἀλλὰ τῆς τοῖς καλοῖς 

κἀγαθοῖς τῶν ἀνδρῶν ἐν ταῖς ψυχαῖς μετ' εὐσεβείας καὶ δικαιοσύνης ἐγγιγνομένης, περὶ ἧς ἅπας 

ὁ λόγος ἐστίν. [184] Ἧς ὀλιγωροῦντές τινες ἐγκωμιάζουσι τοὺς πλείω τῶν ἄλλων ἡμαρτηκότας, 

καὶ οὐκ αἰσθάνονται τὰς διανοίας ἐπιδεικνύντες τὰς σφετέρας αὐτῶν ὅτι κἀκείνους ἂν 

ἐπαινέσειαν τοὺς πλείω μὲν κεκτημένους τῶν ἱκανῶν, ἀποκτεῖναι δ' ἂν τολμήσοντας τοὺς 

ἀδελφοὺς τοὺς αὑτῶν καὶ τοὺς ἑταίρους καὶ τοὺς κοινωνοὺς ὥστε καὶ τἀκείνων λαβεῖν· ὅμοια 

γὰρ τὰ τοιαῦτα τῶν ἔργων ἐστὶν τοῖς ὑπὸ Σπαρτιατῶν πεπραγμένοις, ἃ τοὺς ἀποδεχομένους 

ἀναγκαῖόν ἐστιν καὶ περὶ τῶν εἰρημένων ἄρτι τὴν αὐτὴν ἔχειν γνώμην. [185] Θαυμάζω δ' εἴ τινες 

τὰς μάχας καὶ τὰς νίκας τὰς παρὰ τὸ δίκαιον γιγνομένας μὴ νομίζουσιν αἰσχίους εἶναι καὶ 

πλειόνων ὀνειδῶν μεστὰς ἢ τὰς ἥττας τὰς ἄνευ κακίας συμβαινούσας, καὶ ταῦτ' εἰδότες ὅτι 

μεγάλαι δυνάμεις, πονηραὶ δὲ, πολλάκις γίγνονται κρείττους ἀνδρῶν σπουδαίων καὶ κινδυνεύειν 

ὑπὲρ τῆς πατρίδος αἱρουμένων. [186] Οὓς πολὺ ἂν δικαιότερον ἐπαινοῖμεν ἢ τοὺς περὶ τῶν 

ἀλλοτρίων ἑτοίμως ἀποθνήσκειν ἐθέλοντας καὶ τοῖς ξενικοῖς στρατεύμασιν ὁμοίους ὄντας· 

ταῦτα μὲν γάρ ἐστιν ἔργα πονηρῶν ἀνθρώπων, τὸ δὲ τοὺς χρηστοὺς ἐνίοτε χεῖρον ἀγωνίζεσθαι 

τῶν ἀδικεῖν βουλομένων θεῶν ἄν τις ἀμέλειαν εἶναι φήσειεν. [187] Ἔχοιμι δ' ἂν τῷ λόγῳ τούτῳ 

χρήσασθαι καὶ περὶ τῆς συμφορᾶς τῆς Σπαρτιάταις ἐν Θερμοπύλαις γενομένης, ἣν ἅπαντες ὅσοι 

περ ἀκηκόασιν ἐπαινοῦσι καὶ θαυμάζουσι μᾶλλον ἢ τὰς μάχας καὶ τὰς νίκας τὰς κρατησάσας 

μὲν τῶν ἐναντίων, πρὸς οὓς δ' οὐκ ἐχρῆν γεγενημένας· ἃς εὐλογεῖν τινες τολμῶσι, κακῶς εἰδότες 

ὡς οὐδὲν οὔθ'ὅσιον οὔτε καλόν ἐστιν τῶν μὴ μετὰ δικαιοσύνης καὶ λεγομένων καὶ πραττομένων. 

[188] Ὧν Σπαρτιάταις μὲν οὐδὲν πώποτ' ἐμέλησεν· βλέπουσι γὰρ εἰς οὐδὲν ἄλλο πλὴν ὅπως ὡς 

πλεῖστα τῶν ἀλλοτρίων κατασχήσουσιν. Οἱ δ' ἡμέτεροι περὶ οὐδὲν οὕτω τῶν ὄντων ἐσπούδαζον 

ὡς τὸ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν εὐδοκιμεῖν· ἡγοῦντο γὰρ οὐδεμίαν ἂν γενέσθαι κρίσιν οὔτ' 

ἀληθεστέραν οὔτε δικαιοτέραν τῆς ὑπὸ παντὸς τοῦ γένους γνωσθείσης. [189] Δῆλοι δ' ἦσαν 

οὕτως ἔχοντες ἔν τε τοῖς ἄλλοις οἷς διῴκουν τὴν πόλιν καὶ τοῖς μεγίστοις τῶν πραγμάτων. Τριῶν 

γὰρ πολέμων γενομένων ἄνευ τοῦ Τρωϊκοῦ τοῖς Ἕλλησι πρὸς τοὺς βαρβάρους, ἐν ἅπασι τούτοις 

πρωτεύουσαν αὐτὴν παρέσχον. Ὧν εἷς μὲν ἦν ὁ πρὸς Ξέρξην, ἐν ᾧ πλέον διήνεγκαν 

Λακεδαιμονίων ἐν ἅπασι τοῖς κινδύνοις ἢ 'κεῖνοι τῶν ἄλλων, [190] δεύτερος δ' ὁ περὶ τὴν κτίσιν 

τῶν ἀποικιῶν, εἰς ὃν Δωριέων μὲν οὐδεὶς ἦλθεν ἡμῖν συμπολεμήσων, ἡ δὲ πόλις ἡμῶν ἡγεμὼν 
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καταστᾶσα τῶν οὐκ εὐπορούντων καὶ τῶν ἄλλων τῶν βουλομένων τοσοῦτον τὰ πράγματα 

μετέστησεν ὥστ' εἰθισμένων τῶν βαρβάρων τὸν ἄλλον χρόνον τὰς μεγίστας πόλεις τῶν 

Ἑλληνίδων καταλαμβάνειν ἐποίησε τοὺς Ἕλληνας, ἃ πρότερον ἔπασχον, ταῦτα δύνασθαι ποιεῖν. 

[191] Περὶ μὲν οὖν τοῖν δυοῖν πολέμοιν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἱκανῶς εἰρήκαμεν, περὶ δὲ τοῦ 

τρίτου ποιήσομαι τοὺς λόγους, ὃς ἐγένετο τῶν μὲν Ἑλληνίδων πόλεων ἄρτι κατῳκισμένων, τῆς 

δ' ἡμετέρας ἔτι βασιλευομένης. Ἐφ'ὧν καὶ πόλεμοι πλεῖστοι καὶ κίνδυνοι μέγιστοι συνέπεσον, 

οὓς ἅπαντας μὲν οὔθ' εὑρεῖν οὔτ' εἰπεῖν ἂν δυνηθείην, [192] παραλιπὼν δὲ τὸν πλεῖστον ὄχλον 

τῶν ἐν ἐκείνῳ μὲν τῷ χρόνῳ πραχθέντων, ῥηθῆναι δὲ νῦν οὐ κατεπειγόντων, ὡς ἂν δύνωμαι 

συντομώτατα πειράσομαι δηλῶσαι τούς τ' ἐπιστρατεύσαντας τῇ πόλει καὶ τὰς μάχας τὰς ἀξίας 

μνημονευθῆναι καὶ ῥηθῆναι καὶ τοὺς ἡγεμόνας αὐτῶν, ἔτι δὲ τὰς προφάσεις ἃς ἔλεγον, καὶ τὴν 

δύναμιν τῶν γενῶν τῶν συνακολουθησάντων αὐτοῖς· ἱκανὰ γὰρ ἔσται ταῦτ' εἰπεῖν πρὸς οἷς περὶ 

τῶν ἐναντίων εἰρήκαμεν. [193] Θρᾷκες μὲν γὰρ μετ' Εὐμόλπου τοῦ Ποσειδῶνος εἰσέβαλον εἰς 

τὴν χώραν ἡμῶν, ὃς ἠμφισβήτησεν Ἐρεχθεῖ τῆς πόλεως, φάσκων Ποσειδῶ πρότερον Ἀθηνᾶς 

καταλαβεῖν αὐτήν. Σκύθαι δὲ μετ' Ἀμαζόνων τῶν ἐξ Ἄρεως γενομένων, αἳ τὴν στρατείαν ἐφ' 

Ἱππολύτην ἐποιήσαντο τὴν τούς τε νόμους παραβᾶσαν τοὺς παρ' αὐταῖς κειμένους, ἐρασθεῖσάν 

τε Θησέως καὶ συνακολουθήσασαν ἐκεῖθεν καὶ συνοικήσασαν αὐτῷ. [194] Πελοποννήσιοι δὲ 

μετ' Εὐρυσθέως, ὃς Ἡρακλεῖ μὲν οὐκ ἔδωκε δίκην ὧν ἡμάρτανεν εἰς αὐτὸν, στρατεύσας δ' ἐπὶ 

τοὺς ἡμετέρους προγόνους ὡς ἐκληψόμενος βίᾳ τοὺς ἐκείνου παῖδας,– παρ' ἡμῖν γὰρ ἦσαν 

καταπεφευγότες,– ἔπαθεν ἃ προσῆκεν αὐτόν· τοσούτου γὰρ ἐδέησεν κύριος γενέσθαι τῶν ἱκετῶν 

ὥσθ' ἡττηθεὶς μάχῃ καὶ ζωγρηθεὶς ὑπὸ τῶν ἡμετέρων, αὐτὸς ἱκέτης γενόμενος τούτων οὓς 

ἐξαιτῶν ἦλθεν, τὸν βίον ἐτελεύτησεν. [195] Μετὰ δὲ τοῦτον οἱ πεμφθέντες ὑπὸ Δαρείου τὴν 

Ἑλλάδα πορθήσοντες, ἀποβάντες εἰς Μαραθῶνα, πλείοσιν κακοῖς καὶ μείζοσι συμφοραῖς 

περιπεσόντες ὧν ἤλπισαν τὴν πόλιν ἡμῶν ποιήσειν, ᾤχοντο φεύγοντες ἐξ ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος. 

[196] Τούτους δ' ἅπαντας οὓς διῆλθον, οὐ μετ' ἀλλήλων εἰσβαλόντας οὐδὲ κατὰ τοὺς αὐτοὺς 

χρόνους, ἀλλ' ὡς οἵ τε καιροὶ καὶ τὸ συμφέρον ἑκάστοις καὶ τὸ βούλεσθαι συνέπιπτε, μάχῃ 

νικήσαντες καὶ τῆς ὕβρεως παύσαντες οὐκ ἐξέστησαν αὑτῶν, τηλικαῦτα διαπραξάμενοι τὸ 

μέγεθος, οὐδ' ἔπαθον ταὐτὸν τοῖς διὰ μὲν τὸ καλῶς καὶ φρονίμως βουλεύσασθαι καὶ πλούτους 

μεγάλους καὶ δόξας καλὰς κτησαμένοις, διὰ δὲ τὰς ὑπερβολὰς τὰς τούτων ὑπερηφάνοις 

γενομένοις καὶ τὴν φρόνησιν διαφθαρεῖσιν καὶ κατενεχθεῖσιν εἰς χείρω πράγματα καὶ 

ταπεινότερα τῶν πρότερον αὐτοῖς ὑπαρχόντων, [197] ἀλλὰ πάντα τὰ τοιαῦτα διαφυγόντες 

ἐνέμειναν τοῖς ἤθεσιν οἷς εἶχον διὰ τὸ πολιτεύεσθαι καλῶς, μεῖζον φρονοῦντες ἐπὶ τῇ τῆς ψυχῆς 
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ἕξει καὶ ταῖς διανοίαις ταῖς αὑτῶν ἢ ταῖς μάχαις ταῖς γεγενημέναις, καὶ μᾶλλον ὑπὸ τῶν ἄλλων 

θαυμαζόμενοι διὰ τὴν καρτερίαν ταύτην καὶ σωφροσύνην ἢ διὰ τὴν ἀνδρείαν τὴν ἐν τοῖς 

κινδύνοις αὐτοῖς παραγενομένην· [198] ἑώρων γὰρ πάντες τὴν μὲν εὐψυχίαν τὴν πολεμικὴν 

πολλοὺς ἔχοντας καὶ τῶν ταῖς κακουργίαις ὑπερβαλλόντων, τῆς δὲ χρησίμης ἐπὶ πᾶσι καὶ πάντας 

δυναμένης ὠφελεῖν οὐ κοινωνοῦντας τοὺς πονηροὺς, ἀλλὰ μόνοις ἐγγιγνομένην τοῖς καλῶς 

γεγονόσιν καὶ τεθραμμένοις καὶ πεπαιδευμένοις, ἅπερ προσῆν τοῖς τότε τὴν πόλιν διοικοῦσιν καὶ 

τῶν εἰρημένων ἀγαθῶν ἁπάντων αἰτίοις καταστᾶσιν.  

[199] Τοὺς μὲν οὖν ἄλλους ὁρῶ περὶ τὰ μέγιστα τῶν ἔργων καὶ μάλιστα 

μνημονευθησόμενα τοὺς λόγους καταλύοντας, ἐγὼ δὲ σωφρονεῖν μὲν νομίζω τοὺς ταῦτα 

γιγνώσκοντας καὶ πράττοντας, οὐ μὴν συμβαίνει μοι ταὐτὸν ποιεῖν ἐκείνοις, ἀλλ' ἔτι λέγειν 

ἀναγκάζομαι. Τὴν δ' αἰτίαν δι' ἣν, ὀλίγον ὕστερον ἐρῶ, μικρὰ πάνυ προδιαλεχθείς.  

[200] Ἐπηνώρθουν μὲν γὰρ τὸν λόγον τὸν μέχρι τῶν ἀναγνωσθέντων γεγραμμένον μετὰ 

μειρακίων τριῶν ἢ τεττάρων τῶν εἰθισμένων μοι συνδιατρίβειν· ἐπειδὴ δὲ διεξιοῦσιν ἡμῖν ἐδόκει 

καλῶς ἔχειν καὶ προσδεῖσθαιτελευτῆς μόνον, ἔδοξέ μοι μεταπέμψασθαί τινα τῶν ἐμοὶ μὲν 

πεπλησιακότων, ἐν ὀλιγαρχίᾳ δὲ πεπολιτευμένον,291 προῃρημένον292 δὲ Λακεδαιμονίους 

ἐπαινεῖν, ἵν' εἴ τι παρέλαθεν ἡμᾶς ψεῦδος εἰρημένον, ἐκεῖνος κατιδὼν δηλώσειεν ἡμῖν. [201] 

Ἐλθὼν δ' ὁ κληθεὶς καὶ διαναγνοὺς τὸν λόγον, – τὰ γὰρ μεταξὺ τί δεῖ λέγοντα διατρίβειν;– 

ἐδυσχέρανε μὲν ἐπ' οὐδενὶ τῶν γεγραμμένων, ἐπῄνεσεν δ' ὡς δυνατὸν μάλιστα, καὶ διελέχθη περὶ 

ἑκάστου τῶν μερῶν παραπλησίως οἷς ἡμεῖς ἐγιγνώσκομεν· οὐ μὴν ἀλλὰ φανερὸς ἦν οὐχ ἡδέως 

ἔχων ἐπὶ τοῖς περὶ Λακεδαιμονίων εἰρημένοις [202] Ἐδήλωσεν δὲ διὰ ταχέων· ἐτόλμησε γὰρ 

εἰπεῖν ὡς εἰ καὶ μηδὲν ἄλλο πεποιήκασι τοὺς Ἕλληνας ἀγαθὸν, ἀλλ' οὖν <δι'> ἐκεῖνό γε δικαίως 

ἂν αὐτοῖς ἅπαντες χάριν ἔχοιεν ὅτι τὰ κάλλιστα τῶν ἐπιτηδευμάτων εὑρόντες αὐτοί τε χρῶνται 

καὶ τοῖς ἄλλοις κατέδειξαν. [203] Τοῦτο δὲ ῥηθὲν οὕτω βραχὺ καὶ μικρὸν αἴτιον ἐγένετο τοῦ 

μήτε καταλῦσαί με τὸν λόγον ἐφ' ὧν ἐβουλήθην, ὑπολαβεῖν θ' ὡς αἰσχρὸν ποιήσω καὶ δεινὸν, εἰ 

παρὼν περιόψομαί τινα τῶν ἐμοὶ πεπλησιακότων πονηροῖς λόγοις χρώμενον. Ταῦτα δὲ 

διανοηθεὶς ἠρόμην αὐτὸν εἰ μηδὲν φροντίζει τῶν παρόντων, μηδ' αἰσχύνεται λόγον εἰρηκὼς 

ἀσεβῆ καὶ ψευδῆ καὶ πολλῶν ἐναντιώσεων μεστόν. [204] »Γνώσει δ' ὡς ἔστιν τοιοῦτος, ἢν 

ἐρωτήσῃς τινὰς τῶν εὖ φρονούντων, ποῖα τῶν ἐπιτηδευμάτων κάλλιστα νομίζουσιν εἶναι, καὶ 

μετὰ ταῦτα πόσος χρόνος ἐστὶν ἐξ οὗ Σπαρτιᾶται τυγχάνουσιν ἐν Πελοποννήσῳ κατοικοῦντες. 

 
291 πεπολιτευμένον Γ2 : -μένων Γ1 Matthieu. 
292 προῃρημένον δὲ Γ2 : -μένων δὲ (om. Γ) codd. 
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Οὐδεὶς γὰρ ὅστις οὐ τῶν μὲν ἐπιτηδευμάτων προκρίνει τὴν εὐσέβειαν τὴν περὶ τοὺς θεοὺς καὶ 

τὴν δικαιοσύνην τὴν περὶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὴν φρόνησιν τὴν περὶ τὰς ἄλλας πράξεις, 

Σπαρτιάτας δ' ἐνταῦθα κατοικεῖν οὐ πλείω φήσουσιν ἐτῶν ἑπτακοσίων. [205] Τούτων δ' οὕτως 

ἐχόντων εἰ μὲν τυγχάνεις ἀληθῆ λέγων, τούτους φάσκων εὑρετὰς γεγενῆσθαι τῶν καλλίστων 

ἐπιτηδευμάτων, ἀναγκαῖόν ἐστι τοὺς πολλαῖς γενεαῖς πρότερον γεγονότας πρὶν Σπαρτιάτας 

ἐνταῦθα κατοικῆσαι, μὴ μετέχειν αὐτῶν, μήτε τοὺς ἐπὶ Τροίαν στρατευσαμένους μήτε τοὺς περὶ 

Ἡρακλέα καὶ Θησέα γεγονότας μήτε Μίνω τὸν Διὸς μήτε Ῥαδάμανθυν μήτ' Αἰακὸν μήτε τῶν 

ἄλλων μηδένα τῶν ὑμνουμένων ἐπὶ ταῖς ἀρεταῖς ταύταις, ἀλλὰ ψευδῆ τὴν δόξαν ταύτην ἅπαντας 

ἔχειν· [206] εἰ δὲ σὺ μὲν φλυαρῶν τυγχάνεις, προσήκει δὲ τοὺς ἀπὸ θεῶν γεγονότας καὶ χρῆσθαι 

ταύταις μᾶλλον τῶν ἄλλων καὶ καταδεῖξαι τοῖς ἐπιγιγνομένοις, οὐκ ἔστιν ὅπως οὐ μαίνεσθαι 

δόξεις ἅπασι τοῖς ἀκούσασιν, οὕτως εἰκῇ καὶ παρανόμως οὓς ἂν τύχῃς ἐπαινῶν.  

»Ἔπειτ' εἰ μὲν εὐλόγεις αὐτοὺς μηδὲν ἀκηκοὼς τῶνἐμῶν, ἐλήρεις μὲν ἂν, οὐ μὴν ἐναντία 

γε λέγων ἐφαίνου σαυτῷ· [207] νῦν δ' ἐπῃνεκότι σοι τὸν ἐμὸν λόγον, τὸν ἐπιδεικνύντα πολλὰ καὶ 

δεινὰ Λακεδαιμονίους περί τε τοὺς συγγενεῖς τοὺς αὑτῶν καὶ περὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας 

διαπεπραγμένους, πῶς οἷόν τ' ἦν ἔτι σοι λέγειν τοὺς ἐνόχους ὄντας τούτοις ὡς τῶν καλλίστων 

ἐπιτηδευμάτων ἡγεμόνες γεγόνασιν; [208] Πρὸς δὲ τούτοις κἀκεῖνό σε λέληθεν, ὅτι τὰ 

παραλελειμμένα τῶν ἐπιτηδευμάτων καὶ τῶν τεχνῶν καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων οὐχ οἱ τυχόντες 

εὑρίσκουσιν, ἀλλ' οἱ τάς τε φύσεις διαφέροντες καὶ μαθεῖν πλεῖστα τῶν πρότερον εὑρημένων 

δυνηθέντες καὶ προσέχειν τὸν νοῦν τῷ ζητεῖν μᾶλλον τῶν ἄλλων ἐθελήσαντες. Ὧν 

Λακεδαιμόνιοι πλέον ἀπέχουσι τῶν βαρβάρων· [209] οἱ μὲν γὰρ ἂν φανεῖεν πολλῶν εὑρημάτων 

καὶ μαθηταὶ καὶ διδάσκαλοι γεγονότες, οὗτοι δὲ τοσοῦτον ἀπολελειμμένοι τῆς κοινῆς παιδείας 

καὶ φιλοσοφίας εἰσὶν ὥστ' οὐδὲ γράμματα μανθάνουσιν, ἃ τηλικαύτην ἔχει δύναμιν ὥστε τοὺς 

ἐπισταμένους καὶ χρωμένους αὐτοῖς μὴ μόνον ἐμπείρους γίγνεσθαι τῶν ἐπὶ τῆς ἡλικίας τῆς 

αὑτῶν πραχθέντων, ἀλλὰ καὶ τῶν πώποτε γενομένων. [210] Ἀλλ' ὅμως σὺ καὶ τοὺς τῶν τοιούτων 

ἀμαθεῖς ὄντας ἐτόλμησας εἰπεῖν ὡς εὑρεταὶ τῶν καλλίστων ἐπιτηδευμάτων γεγόνασιν, καὶ ταῦτ' 

εἰδὼς ὅτι τοὺς παῖδας τοὺς αὑτῶν ἐθίζουσιν περὶ τοιαύτας πραγματείας διατρίβειν, ἐξ ὧν 

ἐλπίζουσιν αὐτοὺς οὐκ εὐεργέτας γενήσεσθαι τῶν ἄλλων, ἀλλὰ κακῶς ποιεῖν μάλιστα 

δυνήσεσθαι τοὺς Ἕλληνας. [211] Ἃς πάσας μὲν διεξιὼν πολὺν ὄχλον ἐμαυτῷ τ' ἂν παράσχοιμι 

καὶ τοῖς ἀκούουσιν, μίαν δὲ μόνον εἰπὼν ἣν ἀγαπῶσι καὶ περὶ ἣν μάλιστα σπουδάζουσιν, οἶμαι 

δηλώσειν ἅπαντα τὸν τρόπον αὐτῶν. Ἐκεῖνοι γὰρ καθ' ἑκάστην τὴν ἡμέραν εὐθὺς ἐξ εὐνῆς 

ἐκπέμπουσι τοὺς παῖδας, μεθ' ὧν ἂν ἕκαστοι βουληθῶσιν λόγῳ μὲν ἐπὶ θήραν, ἔργῳ δ' ἐπὶ 
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κλωπείαν τῶν ἐν τοῖς ἀγροῖς κατοικούντων· [212] ἐν ᾗ συμβαίνει τοὺς μὲν ληφθέντας ἀργύριον 

ἀποτίνειν καὶ πληγὰς λαμβάνειν, τοὺς δὲ πλεῖστα κακουργήσαντας καὶ λαθεῖν δυνηθέντας ἔν τε 

τοῖς παισὶν εὐδοκιμεῖν μᾶλλον τῶν ἄλλων, ἐπειδὰν δ' εἰς ἄνδρας συντελῶσιν, ἢν ἐμμείνωσιν τοῖς 

ἤθεσιν οἷς παῖδες ὄντες ἐμελέτησαν, ἐγγὺς εἶναι τῶν μεγίστων ἀρχῶν. [213] Καὶ ταύτης ἤν τις 

ἐπιδείξῃ παιδείαν μᾶλλον ἀγαπωμένην ἢ σπουδαιοτέραν παρ' αὐτοῖς εἶναι νομιζομένην, 

ὁμολογῶ μηδὲν ἀληθὲς εἰρηκέναι μηδὲ περὶ ἑνὸς πώποτε πράγματος. Καίτοι τί τῶν τοιούτων 

ἔργων καλόν ἐστιν ἢ σεμνὸν, ἀλλ' οὐκ αἰσχύνης ἄξιον; Πῶς δ' οὐκ ἀνοήτους χρὴ νομίζειν τοὺς 

ἐπαινοῦντας τοὺς τοσοῦτον τῶν νόμων τῶν κοινῶν ἐξεστηκότας καὶ μηδὲν τῶν αὐτῶν μήτε τοῖς 

Ἕλλησι μήτε τοῖς βαρβάροις γιγνώσκοντας; [214] Οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι τοὺς κακουργοῦντας καὶ 

κλέπτοντας πονηροτάτους τῶν οἰκετῶν νομίζουσιν, ἐκεῖνοι δὲ τοὺς ἐν τοῖς τοιούτοις τῶν ἔργων 

πρωτεύοντας βελτίστους εἶναι τῶν παίδων ὑπολαμβάνουσιν καὶ μάλιστα τιμῶσιν. Καίτοι τίς ἂν 

τῶν εὖ φρονούντων οὐκ ἂν τρὶς ἀποθανεῖν ἕλοιτο μᾶλλον ἢ διὰ τοιούτων ἐπιτηδευμάτων 

γνωσθῆναι τὴν ἄσκησιν τῆς ἀρετῆς ποιούμενος;»  

[215]Ταῦτ' ἀκούσας θρασέως μὲν οὐδὲ πρὸς ἓν ἀντεῖπε τῶν εἰρημένων, οὐδ' αὖ 

παντάπασιν ἀπεσιώπησεν, ἀλλ' ἔλεγεν, ὅτι. «Σὺ μὲν πεποίησαι τοὺς λόγους» – ἐμὲ λέγων – »ὡς 

ἅπαντ' ἀποδεχομένου μου τἀκεῖ καὶ καλῶς ἔχειν νομίζοντος· ἐμοὶ δὲ δοκεῖς περὶ μὲν τῆς τῶν 

παίδων αὐτονομίας καὶ περὶ ἄλλων πολλῶν εἰκότως ἐπιτιμᾶν ἐκείνοις, ἐμοῦ δ' οὐ δικαίως 

κατηγορεῖν. [216] Ἐγὼ γὰρ ἐλυπήθην μὲν τὸν λόγον ἀναγιγνώσκων ἐπὶ τοῖς περὶ Λακεδαιμονίων 

εἰρημένοις, οὐ μὴν οὕτως ὡς ἐπὶ τῷ μηδὲν ἀντειπεῖν ὑπὲρ αὐτῶν δύνασθαι τοῖς γεγραμμένοις, 

εἰθισμένος τὸν ἄλλον χρόνον ἐπαινεῖν. Εἰς τοιαύτην δ' ἀπορίαν καταστὰς εἶπον, ὅπερ ἦν λοιπὸν, 

ὡς εἰ καὶ μηδὲν δι' ἄλλο, διά γ' ἐκεῖνο δικαίως ἂν αὐτοῖς ἅπαντες χάριν ἔχοιεν ὅτι τοῖς καλλίστοις 

τῶν ἐπιτηδευμάτων χρώμενοι τυγχάνουσιν. [217] Ταῦτα δ' εἶπον οὐ πρὸς τὴν εὐσέβειαν οὐδὲ 

πρὸς τὴν δικαιοσύνην οὐδὲ πρὸς τὴν φρόνησιν ἀποβλέψας, ἃ σὺ διῆλθες, ἀλλὰ πρὸς τὰ γυμνάσια 

τἀκεῖ καθεστηκότα καὶ πρὸς τὴν ἄσκησιν τῆς ἀνδρείας καὶ τὴν ὁμόνοιαν καὶ συνόλως τὴν περὶ 

τὸν πόλεμον ἐπιμέλειαν, ἅπερ ἅπαντες ἂν ἐπαινοῖεν, καὶ μάλιστ' ἂν αὐτοῖς ἐκείνους χρῆσθαι 

φήσαιεν.»  

[218] Ταῦτα δ' αὐτοῦ διαλεχθέντος ἀπεδεξάμην μὲν, οὐχ ὡς διαλυόμενόν τι τῶν 

κατηγορημένων, ἀλλ' ὡς ἀποκρυπτόμενον τὸ πικρότατον τῶν τότε ῥηθέντων, οὐκ ἀπαιδεύτως, 

ἀλλὰ νοῦν ἐχόντως, καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἀπολελογημένον σωφρονέστερον ἢ τότε 

παρρησιασάμενον. Οὐ μὴν ἀλλ' ἐκεῖν' ἐάσας περὶ αὐτῶν τούτων ἔφασκον κατηγορίαν ἔχειν πολὺ 

δεινοτέραν ἢ περὶ τῆς τῶν παίδων κλωπείας. [219] «Ἐκείνοις μὲν γὰρ τοῖς ἐπιτηδεύμασιν 
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ἐλυμαίνοντο τοὺς αὑτῶν παῖδας, οἷς δ' ὀλίγῳ πρότερον σὺ διῆλθες, τοὺς Ἕλληνας ἀπώλλυσαν. 

Ῥᾴδιον δ' ὡς οὕτως εἶχεν ταῦτα συνιδεῖν. Οἶμαι γὰρ ἅπαντας ἂν ὁμολογῆσαι κακίστους ἄνδρας 

εἶναι καὶ μεγίστης ζημίας ἀξίους ὅσοι τοῖς πράγμασιν τοῖς εὑρημένοις ἐπ' ὠφελείᾳ, τούτοις ἐπὶ 

βλάβῃ χρώμενοι τυγχάνουσιν, [220] μὴ πρὸς τοὺς βαρβάρους μηδὲ πρὸς τοὺς ἁμαρτάνοντας 

μηδὲ πρὸς τοὺς εἰς τὴν αὑτῶν χώραν εἰσβάλλοντας, ἀλλὰ πρὸς τοὺς οἰκειοτάτους καὶ τῆς αὐτῆς 

συγγενείας μετέχοντας· ἅπερ ἐποίουν Σπαρτιᾶται. Καίτοι πῶς ὅσιόν ἐστιν φάσκειν καλῶς 

χρῆσθαι τοῖς περὶ τὸν πόλεμον ἐπιτηδεύμασιν, οἵτινες οὓς προσῆκεν σῴζειν, τούτους 

ἀπολλύοντες ἅπαντα τὸν χρόνον διετέλεσαν; [221] Ἀλλὰ γὰρ οὐ σὺ μόνος ἀγνοεῖς τοὺς καλῶς 

χρωμένους τοῖς πράγμασιν, ἀλλὰ σχεδὸν οἱ πλεῖστοι τῶν Ἑλλήνων. Ἐπειδὰν γάρ τινας ἴδωσιν ἢ 

πύθωνται παρά τινων ἐπιμελῶς διατρίβοντας περὶ τὰ δοκοῦντ' εἶναι καλὰ τῶν ἐπιτηδευμάτων, 

ἐπαινοῦσι καὶ πολλοὺς λόγους ποιοῦνται περὶ αὐτῶν, οὐκ εἰδότες τὸ συμβησόμενον. [222] Χρὴ 

δὲ τοὺς ὀρθῶς δοκιμάζειν βουλομένους περὶ τῶν τοιούτων ἐν ἀρχῇ μὲν ἡσυχίαν ἄγειν καὶ 

μηδεμίαν δόξαν ἔχειν περὶ αὐτῶν, ἐπειδὰν δ' εἰς τὸν χρόνον ἐκεῖνον ἔλθωσιν ἐν ᾧ καὶ λέγοντας 

καὶ πράττοντας αὐτοὺς ὄψονται καὶ περὶ τῶν ἰδίων καὶ περὶ τῶν κοινῶν, τότε θεωρεῖν ἀκριβῶς 

ἕκαστον αὐτῶν, καὶ τοὺς μὲν νομίμως καὶ καλῶς χρωμένους οἷς ἐμελέτησαν ἐπαινεῖν καὶ τιμᾶν, 

τοὺς δὲ πλημμελοῦντας καὶ κακουργοῦντας ψέγειν καὶ μισεῖν καὶ φυλάττεσθαι τὸν τρόπον 

αὐτῶν, ἐνθυμουμένους ὡς οὐχ αἱ φύσεις αἱ τῶν πραγμάτων οὔτ' ὠφελοῦσιν οὔτε βλάπτουσιν 

ἡμᾶς, ἀλλ' ὡς αἱ τῶν ἀνθρώπων χρήσεις καὶ πράξεις ἁπάντων ἡμῖν αἴτιαι τῶν συμβαινόντων 

εἰσίν. [224] Γνοίη δ' ἄν τις ἐκεῖθεν· τὰ γὰρ αὐτὰ πανταχῇ καὶ μηδαμῇ διαφέροντα τοῖς μὲν 

ὠφέλιμα, τοῖς δὲ βλαβερὰ γίγνεται. Καίτοι τὴν μὲν φύσιν ἔχειν ἕκαστον τῶν ὄντων ἐναντίαν 

αὐτὴν καὶ μὴ τὴν αὐτὴν οὐκ εὔλογόν ἐστιν· τὸ δὲ μηδὲν τῶν αὐτῶν συμβαίνειν τοῖς ὀρθῶς καὶ 

δικαίως πράττουσιν καὶ τοῖς ἀσελγῶς τε καὶ κακῶς, τίνι τῶν ὀρθῶς λογιζομένων οὐκ ἂν εἰκότως 

ταῦτα γίγνεσθαι δόξειεν; [225] Ὁ δ' αὐτὸς οὗτος λόγος καὶ περὶ τὰς ὁμονοίας ἂν ἁρμόσειεν· καὶ 

γὰρ ἐκεῖναι τὴν φύσιν εἰσὶν οὐκ ἀνόμοιαι τοῖς εἰρημένοις, ἀλλὰ τὰς μὲν αὐτῶν εὕροιμεν ἂν 

πλείστων ἀγαθῶν αἰτίας γιγνομένας, τὰς δὲ τῶν μεγίστων κακῶν καὶ συμφορῶν.»  

»Ὧν μίαν εἶναί φημι καὶ τὴν Σπαρτιατῶν· εἰρήσεται γὰρ τἀληθὲς, εἰ καί τισιν δόξω λίαν 

παράδοξα λέγειν. [226] Οὗτοι γὰρ τῷ ταὐτὰ γιγνώσκειν περὶ τῶν ἔξω πραγμάτων ἀλλήλοις 

στασιάζειν τοὺς Ἕλληνας ὥσπερ τέχνην ἔχοντες ἐποίουν, καὶ τὸ χαλεπώτατον ταῖς ἄλλαις 

πόλεσιν τῶν κακῶν γιγνόμενον, τοῦθ' αὑτοῖς ἁπάντων συμφορώτατον ἐνόμιζον εἶναι· τὰς γὰρ 

οὕτω διακειμένας ἐξῆν αὐτοῖς ὅπως ἠβούλοντο διοικεῖν. Ὥστ' οὐδεὶς ἂν αὐτοὺς διά γε τὴν 

ὁμόνοιαν δικαίως ἐπαινέσειεν, οὐδὲν μᾶλλον ἢ τοὺς καταποντιστὰς καὶ λῃστὰς καὶ τοὺς περὶ τὰς 
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ἄλλας ἀδικίας ὄντας· καὶ γὰρ ἐκεῖνοι σφίσιν αὐτοῖς ὁμονοοῦντες τοὺς ἄλλους ἀπολλύουσιν. 

[227] Εἰ δέ τισιν δοκῶ τὴν παραβολὴν ἀπρεπῆ πεποιῆσθαι πρὸς τὴν ἐκείνων δόξαν, ταύτην μὲν 

ἐῶ, λέγω δὲ Τριβαλλοὺς, οὓς ἅπαντές φασιν ὁμονοεῖν μὲν ὡς οὐδένας ἄλλους ἀνθρώπους, 

ἀπολλύναι δ' οὐ μόνον τοὺς ὁμόρους καὶ τοὺς πλησίον οἰκοῦντας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους ὅσων 

ἂν ἐφικέσθαι δυνηθῶσιν. [228] Οὓς οὐ χρὴ μιμεῖσθαι τοὺς ἀρετῆς ἀντιποιουμένους, ἀλλὰ πολὺ 

μᾶλλον τὴν τῆς σοφίας καὶ τῆς δικαιοσύνης καὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν δύναμιν. Αὗται μὲν γὰρ οὐ 

τὰς σφετέρας αὐτῶν φύσεις εὐεργετοῦσιν, ἀλλ' οἷς ἂν παραγενόμεναι παραμείνωσιν, εὐδαίμονας 

καὶ μακαρίους ποιοῦσιν· Λακεδαιμόνιοι δὲ τοὐναντίον, οἷς μὲν ἂν πλησιάσωσιν, ἀπολλύουσιν, 

τὰ δὲ τῶν ἄλλων ἀγαθὰ πάντα περὶ σφᾶς αὐτοὺς ποιοῦνται.»  

[229] Ταῦτ' εἰπὼν κατέσχον πρὸς ὃν τοὺς λόγους ἐποιούμην, ἄνδρα δεινὸν καὶ πολλῶν 

ἔμπειρον καὶ περὶ τὸ λέγειν γεγυμνασμένον οὐδενὸς ἧττον τῶν ἐμοὶ πεπλησιακότων. οὐ μὴν τὰ 

μειράκια τὰ πᾶσιν παραγεγενημένα τούτοις τὴν αὐτὴν ἐμοὶ γνώμην ἔσχεν, ἀλλ' ἐμὲ μὲν 

ἐπῄνεσαν ὡς διειλεγμένον τε νεαρωτέρως ἢ προσεδόκησαν, ἠγωνισμένον τε καλῶς, ἐκείνου δὲ 

κατεφρόνησαν, οὐκ ὀρθῶς γιγνώσκοντες, ἀλλὰ διημαρτηκότες ἀμφοτέρων ἡμῶν. [230] ὁ μὲν 

γὰρ ἀπῄει φρονιμώτερος γεγενημένος καὶ συνεσταλμένην ἔχων τὴν διάνοιαν, ὥσπερ χρὴ τοὺς εὖ 

φρονοῦντας, καὶ πεπονθὼς τὸ γεγραμμένον ἐν Δελφοῖς, αὑτόν τ’ ἐγνωκὼς καὶ τὴν 

Λακεδαιμονίων φύσιν μᾶλλον ἢ πρότερον· ἐγὼ δ’ ὑπελειπόμην ἐπιτυχῶς μὲν ἴσως διειλεγμένος, 

ἀνοητότερος δὲ δι' αὐτὸ τοῦτο γεγενημένος καὶ φρονῶν μεῖζον ἢ προσήκει τοὺς τηλικούτους καὶ 

ταραχῆς μειρακιώδους μεστὸς ὤν. [231] Δῆλος δ' ἦν οὕτω διακείμενος· ἐπειδὴ γὰρ ἡσυχίας 

ἐπελαβόμην, οὐ πρότερον ἐπαυσάμην, πρὶν ὑπέβαλον τῷ παιδὶ τὸν λόγον ὃν ὀλίγῳ μὲν πρότερον 

μεθ' ἡδονῆς διῆλθον, μικρῷ δ' ὕστερον ἤμελλέ με λυπήσειν. Τριῶν γὰρ ἢ τεττάρων ἡμερῶν 

διαλειφθεισῶν ἀναγιγνώσκων αὐτὰ καὶ διεξιὼν, ἐπὶ μὲν οἷς περὶ τῆς πόλεως ἦν εἰρηκὼς, οὐκ 

ἠχθόμην,– καλῶς γὰρ καὶ δικαίως ἦν ἅπαντα περὶ αὐτῆς γεγραφὼς, – [232] ἐπὶ δὲ οῖς περὶ 

Λακεδαιμονίων ἐλυπήθην καὶ βαρέως ἔφερον· οὐ γὰρ μετρίως ἐδόκουν μοι διειλέχθαι περὶ 

αὐτῶν οὐδ' ὁμοίως τοῖς ἄλλοις, ἀλλ' ὀλιγώρως καὶ λίαν πικρῶς καὶ παντάπασιν ἀνοήτως· ὥστε 

πολλάκις ὁρμήσας ἐξαλείφειν αὐτὸν ἢ κατακάειν μετεγίγνωσκον, ἐλεῶν τὸ γῆρας τοὐμαυτοῦ καὶ 

τὸν πόνον τὸν περὶ τὸν λόγον γεγενημένον.  

[233] Ἐν τοιαύτῃ δέ μοι ταραχῇ καθεστηκότι καὶ μεταβολὰς ποιουμένῳ πολλὰς ἔδοξε 

κράτιστον εἶναι παρακαλέσαντι τῶν πεπλησιακότων τοὺς ἐπιδημοῦντας βουλεύσασθαι μετ' 

αὐτῶν πότερον ἀφανιστέος παντάπασίν ἐστιν ἢ διαδοτέος τοῖς βουλομένοις λαμβάνειν, ὁπότερα 

δ' ἂν ἐκείνοις δόξῃ, ταῦτα ποιεῖν. Τούτων γνωσθέντων οὐδεμίαν διατριβὴν ἐποιησάμην, ἀλλ' 
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εὐθὺς παρεκέκληντο μὲν, οὓς εἶπον, προειρηκὼς δ' ἦν αὐτοῖς ἐφ' ἃ συνεληλυθότες ἦσαν, 

ἀνέγνωστο δ' ὁ λόγος, ἐπῃνημένος δ' ἦν καὶ τεθορυβημένος καὶ τετυχηκὼς ὧνπερ οἱ 

κατορθοῦντες ἐν ταῖς ἐπιδείξεσιν. [234] Ἁπάντων δὲ τούτων ἐπιτετελεσμένων οἱ μὲν ἄλλοι 

διελέγοντο πρὸς σφᾶς αὐτοὺς, δῆλον ὅτι περὶ τῶν ἀναγνωσθέντων· ὃν δ' ἐξ ἀρχῆς 

μετεπεμψάμεθα σύμβουλον, τὸν τῶν Λακεδαιμονίων ἐπαινέτην, πρὸς ὃν πλείω διελέχθην τοῦ 

δέοντος, σιωπὴν ποιησάμενος καὶ πρὸς ἐμὲ βλέψας ἀπορεῖν ἔφασκεν ὅ τι χρήσηται τοῖς 

παροῦσιν· οὔτε γὰρ ἀπιστεῖν βούλεσθαι τοῖς ὑπ' ἐμοῦ λεγομένοις οὔτε πιστεύειν δύνασθαι 

παντάπασιν αὐτοῖς. [235] »Θαυμάζω γὰρ, εἴθ' οὕτως ἐλυπήθης καὶ βαρέως ἔσχες, ὥσπερ φῂς, ἐπὶ 

τοῖς περὶ Λακεδαιμονίων εἰρημένοις,– οὐδὲν γὰρ ἐν αὐτοῖς ὁρῶ τοιοῦτον γεγραμμένον, – εἴτε 

συμβούλοις περὶ τοῦ λόγου χρήσασθαι βουλόμενος ἡμᾶς συνήγαγες, οὓς οἶσθ' ἀκριβῶς ἅπαν ὅ τι 

ἂν σὺ λέγῃς ἢ πράττῃς ἐπαινοῦντας. Εἰθισμένοι δ' εἰσὶν οἱ νοῦν ἔχοντες ἀνακοινοῦσθαι περὶ ὧν 

ἂν σπουδάζωσιν μάλιστα μὲν τοῖς ἄμεινον αὐτῶν φρονοῦσιν, εἰ δὲ μὴ, τοῖς μέλλουσιν 

ἀποφαίνεσθαι τὴν αὑτῶν γνώμην· ὧν τἀναντία σὺ πεποίηκας. [236] Τούτων μὲν οὖν οὐδέτερον 

ἀποδέχομαι τῶν λόγων, δοκεῖς δέ μοι ποιήσασθαι τήν τε παράκλησιν τὴν ἡμετέραν καὶ τὸν 

ἔπαινον τὸν τῆς πόλεως οὐχ ἁπλῶς, οὐδ' ὡς διείλεξαι πρὸς ἡμᾶς, ἀλλ' ἡμῶν μὲν πεῖραν λαβεῖν 

βουλόμενος, εἰ φιλοσοφοῦμεν καὶ μεμνήμεθα τῶν ἐν ταῖς διατριβαῖς λεγομένων καὶ συνιδεῖν 

δυνηθεῖμεν ἂν ὃν τρόπον ὁ λόγος τυγχάνει γεγραμμένος, [237] τὴν δὲ πόλιν ἐπαινεῖν προελέσθαι 

τὴν σαυτοῦ σωφρονῶν, ἵνα τῷ τε πλήθει τῷ τῶν πολιτῶν χαρίσῃ καὶ παρὰ τοῖς εὐνοϊκῶς πρὸς 

ὑμᾶς διακειμένοις εὐδοκιμήσῃς. Ταῦτα δὲ γνοὺς ὑπέλαβες ὡς, εἰ μὲν περὶ μόνης αὐτῆς ποιήσει 

τοὺς λόγους καὶ τὰ μυθώδη περὶ αὐτῆς ἐρεῖς ἃ πάντες θρυλοῦσιν, ὅμοια φανεῖται τὰ λεγόμενα 

τοῖς ὑπὸ τῶν ἄλλων γεγραμμένοις, ἐφ' ᾧ σὺ μάλιστ' ἂν αἰσχυνθείης καὶ λυπηθείης. [238] Ἐὰν 

δ'ἐάσας ἐκεῖνα λέγῃς τὰς πράξεις τὰς ὁμολογουμένας καὶ πολλῶν ἀγαθῶν αἰτίας τοῖς Ἕλλησιν 

γεγενημένας, καὶ παραβάλλῃς αὐτὰς πρὸς τὰς Λακεδαιμονίων, καὶ τὰς μὲν τῶν προγόνων 

ἐπαινῇς, τῶν δ' ἐκείνοις πεπραγμένων κατηγορῇς, ὅ τε λόγος ἐναργέστερος εἶναι δόξει τοῖς 

ἀκούουσιν καὶ σὺ μενεῖς ἐν τοῖς αὐτοῖς, ὃ μᾶλλον ἄν τινες θαυμάσειαν τῶν τοῖς ἄλλοις 

γεγραμμένων. [239] Ἐν ἀρχῇ μὲν οὖν οὕτω μοι φαίνει τάξασθαι καὶ βουλεύσασθαι περὶ αὐτῶν. 

Εἰδὼς δὲ σαυτὸν ἐπῃνεκότα τὴν Σπαρτιατῶν διοίκησιν ὡς οὐδεὶς ἄλλος, φοβεῖσθαι τοὺς 

ἀκηκοότας, μὴ δόξῃς ὅμοιος εἶναι τοῖς λέγουσιν ὅ τι ἂν τύχωσιν, καὶ τούτους νῦν ψέγειν οὓς 

πρότερον ἐπῄνεις μᾶλλον τῶν ἄλλων· ταῦτ' ἐνθυμηθεὶς σκοπεῖσθαι ποίους τινὰς ἂν ἑκατέρους 

εἶναι φήσας ἀληθῆ τε λέγειν δόξεις περὶ ἀμφοτέρων, ἔχοις τ' ἂν τοὺς μὲν προγόνους ἐπαινεῖν 

οὕσπερ βούλει, Σπαρτιατῶν δὲ δοκεῖν μὲν κατηγορεῖν τοῖς ἀηδῶς πρὸς αὐτοὺς διακειμένοις, 
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μηδὲν δὲ ποιεῖν τοιοῦτον ἀλλὰ λανθάνειν ἐπαινῶν αὐτούς· [240] ζητῶν δὲ τὰ τοιαῦτα ῥᾳδίως 

εὑρεῖν λόγους ἀμφιβόλους καὶ μηδὲν μᾶλλον μετὰ τῶν ἐπαινούντων ἢ τῶν ψεγόντων ὄντας, ἀλλ’ 

ἐπαμφοτερίζειν δυναμένους καὶ πολλὰς ἀμφισβητήσεις ἔχοντας, οἷς χρῆσθαι περὶ μὲν 

συμβολαίων καὶ περὶ πλεονεξίας ἀγωνιζόμενον αἰσχρὸν καὶ πονηρίας οὐ μικρὸν σημεῖον, περὶ 

δὲ φύσεως ἀνθρώπων διαλεγόμενον καὶ πραγμάτων καλὸν καὶ φιλόσοφον. [241] Οἷός περ ὁ 

λόγος ὁ διαναγνωσθείς ἐστιν, ἐν ᾧ πεποίηκας τοὺς μὲν σοὺς προγόνους εἰρηνικοὺς καὶ 

φιλέλληνας καὶ τῆς ἰσότητος τῆς ἐν ταῖς πολιτείαις ἡγεμόνας, Σπαρτιάτας δ' ὑπεροπτικοὺς καὶ 

πολεμικοὺς καὶ πλεονέκτας, οἵους περ αὐτοὺς εἶναι πάντες ὑπειλήφασιν. Τοιαύτην δ' ἑκατέρων 

ἐχόντων τὴν φύσιν τοὺς μὲν ὑπὸ πάντων ἐπαινεῖσθαι καὶ δοκεῖν εὔνους εἶναι τῷ πλήθει, τοῖς δὲ 

τοὺς μὲν πολλοὺς φθονεῖν καὶ δυσμενῶς ἔχειν, ἔστιν δ' οὓς ἐπαινεῖν αὐτοὺς καὶ θαυμάζειν, [242] 

καὶ τολμᾶν λέγειν ὡς ἀγαθὰ μείζω τυγχάνουσιν ἔχοντες τῶν τοῖς προγόνοις τοῖς σοῖς 

προσόντων· τήν τε γὰρ ὑπεροψίαν σεμνότητος μετέχειν, εὐδοκίμου πράγματος, καὶ δοκεῖν ἅπασι 

μεγαλοφρονεστέρους εἶναι τοὺς τοιούτους ἢ τοὺς τῆς ἰσότητος προεστῶτας, τούς τε πολεμικοὺς 

πολὺ διαφέρειν τῶν εἰρηνικῶν· Τοὺς μὲν γὰρ οὔτε κτητικοὺς εἶναι τῶν οὐκ ὄντων οὔτε φύλακας 

δεινοὺς τῶν ὑπαρχόντων, τοὺς δ' ἀμφότερα δύνασθαι, καὶ λαμβάνειν ὧν ἂν ἐπιθυμῶσιν, καὶ 

σῴζειν ἅπερ ἂν ἅπαξ κατάσχωσιν· ἃ ποιοῦσιν οἱ τέλειοι δοκοῦντες εἶναι τῶν ἀνδρῶν. [243] 

Ἀλλὰ μὴν καὶ περὶ τῆς πλεονεξίας καλλίους ἔχειν οἴονται λόγους τῶν εἰρημένων· τοὺς μὲν γὰρ 

ἀποστεροῦντας τὰ συμβόλαια καὶ τοὺς παρακρουομένους καὶ παραλογιζομένους οὐχ ἡγοῦνται 

δικαίως καλεῖσθαι πλεονεκτικοὺς, διὰ γὰρ τὸ πονηρὰν ἔχειν τὴν δόξαν ἐν ἅπασιν αὐτοὺς 

ἐλαττοῦσθαι τοῖς πράγμασιν, τὰς δὲ Σπαρτιατῶν πλεονεξίας καὶ τὰς τῶν βασιλέων καὶ τὰς τῶν 

τυράννων εὐκτὰς μὲν εἶναι, καὶ πάντας αὐτῶν ἐπιθυμεῖν, [244] οὐ μὴν ἀλλὰ λοιδορεῖσθαι καὶ 

καταρᾶσθαι τοῖς τὰς τηλικαύτας ἔχουσιν δυναστείας· οὐδένα δὲ τοιοῦτον εἶναι τὴν φύσιν ὅστις 

οὐκ ἂν εὔξαιτο τοῖς θεοῖς μάλιστα μὲν αὐτὸς τυχεῖν τῆς ἐξουσίας ταύτης, εἰ δὲ μὴ, τοὺς 

οἰκειοτάτους· ᾧ καὶ φανερόν ἐστιν ὅτι μέγιστον τῶν ἀγαθῶν ἅπαντες εἶναι νομίζομεν τὸ πλέον 

ἔχειν τῶν ἄλλων. Τὴν μὲν οὖν περιβολὴν τοῦ λόγου δοκεῖς μοι ποιήσασθαι μετὰ τοιαύτης 

διανοίας. [245] Εἰ μὲν οὖν ἡγούμην ἀφέξεσθαί σε τῶν εἰρημένων καὶ παραλείψειν ἀνεπιτίμητον 

τὸν λόγον τοῦτον, οὐδ' ἂν αὐτὸς ἔτι λέγειν ἐπεχείρουν· νῦν δ' ὅτι μὲν οὐκ ἀπεφηνάμην περὶ ὧν 

παρεκλήθην σύμβουλος, οὐδὲν οἶμαί σοι μελήσειν, οὐδὲ γὰρ ὅτε συνῆγες ἡμᾶς, ἐδόκεις μοι 

σπουδάζειν περὶ αὐτῶν, [246] ὅτι δὲ προελομένου σοῦ συνθεῖναι λόγον μηδὲν ὅμοιον τοῖς 

ἄλλοις, ἀλλὰ τοῖς μὲν ῥᾳθύμως ἀναγιγνώσκουσιν ἁπλοῦν εἶναι δόξοντα καὶ ῥᾴδιον καταμαθεῖν, 

τοῖς δ' ἀκριβῶς διεξιοῦσιν αὐτὸν καὶ πειρωμένοις κατιδεῖν ὃ τοὺς ἄλλους λέληθεν, χαλεπὸν 
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φανούμενον καὶ δυσκαταμάθητον, καὶ πολλῆς μὲν ἱστορίας γέμοντα καὶ φιλοσοφίας, 

παντοδαπῆς δὲ μεστὸν ποικιλίας καὶ ψευδολογίας, οὐ τῆς εἰθισμένης μετὰ κακίας βλάπτειν τοὺς 

συμπολιτευομένους, ἀλλὰ τῆς δυναμένης μετὰ παιδείας ὠφελεῖν ἢ τέρπειν τοὺς ἀκούοντας· 

[247] ὧν οὐδὲν ἐάσαντά με φήσεις τὸν τρόπον τοῦτον ἔχειν, ὡς ἐβουλεύσω σὺ περὶ αὐτῶν, ἀλλὰ 

τήν τε δύναμιν τῶν λεγομένων διδάσκοντα καὶ τὴν σὴν διάνοιαν ἐξηγούμενον οὐκ αἰσθάνεσθαι 

τοσούτῳ τὸν λόγον ἀδοξότερον δι' ἐμὲ γιγνόμενον, ὅσῳ περ αὐτὸν φανερώτερον ἐποίουν καὶ 

γνωριμώτερον τοῖς ἀναγιγνώσκουσιν· ἐπιστήμην γὰρ τοῖς οὐκ εἰδόσιν ἐνεργαζόμενον ἔρημον 

τὸν λόγον με ποιεῖν καὶ τῆς τιμῆς ἀποστερεῖν τῆς γιγνομένης ἂν αὐτῷ διὰ τοὺς πονοῦντας καὶ 

πράγματα σφίσιν αὐτοῖς παρέχοντας. [248] Ἐγὼ δ' ὁμολογῶ μὲν ἀπολελεῖφθαι τὴν ἐμὴν 

φρόνησιν τῆς σῆς ὡς δυνατὸν πλεῖστον, οὐ μὴν ἀλλ' ὥσπερ τοῦτ' οἶδα, κἀκεῖνο τυγχάνω 

γιγνώσκων ὅτι τῆς πόλεως τῆς ὑμετέρας βουλευομένης περὶ τῶν μεγίστων οἱ μὲν ἄριστα φρονεῖν 

δοκοῦντες ἐνίοτε διαμαρτάνουσιν τοῦ συμφέροντος, τῶν δὲ φαύλων νομιζομένων εἶναι καὶ 

καταφρονουμένων ἔστιν ὅτε κατώρθωσεν ὁ τυχὼν καὶ βέλτιστα λέγειν ἔδοξεν· [249] ὥστ' οὐδὲν 

θαυμαστὸν εἰ καὶ περὶ τοῦ νῦν ἐνεστῶτος τοιοῦτόν τι συμβέβηκεν, ὅπου σὺ μὲν οἴει μάλιστ' 

εὐδοκιμήσειν, ἢν ὡς πλεῖστον χρόνον διαλάθῃς ἣν ἔχων γνώμην τὰ περὶ τὸν λόγον 

ἐπραγματεύθης, ἐγὼ δ' ἡγοῦμαι βέλτιστά σε πράξειν, ἢν δυνηθῇς τὴν διάνοιαν, ᾗ χρώμενος 

αὐτὸν συνέθηκας, ὡς τάχιστα φανερὰν ποιῆσαι τοῖς τ' ἄλλοις ἅπασι καὶ Λακεδαιμονίοις περὶ ὧν 

πεποίησαι πολλοὺς λόγους, τοὺς μὲν δικαίους καὶ σεμνοὺς, τοὺς δ' ἀσελγεῖς καὶ λίαν 

φιλαπεχθήμονας· [250]οὓς εἴ τις ἐπέδειξεν αὐτοῖς πρὶν ἐμὲ διαλεχθῆναι περὶ αὐτῶν, οὐκ ἔστιν 

ὅπως οὐκ ἂν ἐμίσησαν καὶ δυσκόλως πρὸς σὲ διετέθησαν ὡς κατηγορίαν γεγραφότα καθ' αὑτῶν. 

Νῦν δ' οἴομαι τοὺς μὲν πλείστους Σπαρτιατῶν ἐμμενεῖν τοῖς ἤθεσιν οἷσπερ καὶ τὸν ἄλλον 

χρόνον, τοῖς δὲ λόγοις τοῖς ἐνθάδε γραφομένοις οὐδὲν μᾶλλον προσέξειν τὸν νοῦν ἢ τοῖς ἔξω 

τῶν Ἡρακλέους στηλῶν λεγομένοις, [251] τοὺς δὲ φρονιμωτάτους αὐτῶν καὶ τῶν λόγων τινὰς 

ἔχοντας τῶν σῶν καὶ θαυμάζοντας, τούτους, ἢν λάβωσι τὸν ἀναγνωσόμενον καὶ χρόνον ὥστε 

συνδιατρῖψαι σφίσιν αὐτοῖς, οὐδὲν ἀγνοήσειν τῶν λεγομένων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπαίνων 

αἰσθήσεσθαι τῶν μετ' ἀποδείξεως εἰρημένων περὶ τῆς πόλεως τῆς αὑτῶν, καὶ τῶν λοιδοριῶν 

καταφρονήσειν τῶν εἰκῇ μὲν τοῖς πράγμασιν λεγομένων, πικρῶς δὲ τοῖς ὀνόμασι κεχρημένων, 

καὶ νομιεῖν τὰς μὲν βλασφημίας τὰς ἐνούσας ἐν τῷ βιβλίῳ τὸν φθόνον ὑποβαλεῖν, [252] τὰς δὲ 

πράξεις καὶ τὰς μάχας, ἐφ' αἷς αὐτοί τε μέγα φρονοῦσιν καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις εὐδοκιμοῦσιν, σὲ 

γεγραφέναι καὶ μνημονεύεσθαι πεποιηκέναι, συναγαγόντα πάσας αὐτὰς καὶ θέντα παρ' ἀλλήλας, 

αἴτιον δ' εἶναι καὶ τοῦ πολλοὺς ποθεῖν ἀναγνῶναι καὶ διελθεῖν αὐτὰς, οὐ τὰς ἐκείνων 
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ἐπιθυμοῦντας ἀκοῦσαι πράξεις, ἀλλὰ πῶς σὺ διείλεξαι περὶ αὐτῶν μαθεῖν βουλομένους. [253] 

Ταῦτ' ἐνθυμουμένους καὶ διεξιόντας οὐδὲ τῶν παλαιῶν ἔργων ἀμνημονήσειν, δι' ὧν 

ἐγκεκωμίακας τοὺς προγόνους αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ πολλάκις διαλέξεσθαι πρὸς σφᾶς αὐτοὺς, 

πρῶτον μὲν ὅτι Δωριεῖς ὄντες, ἐπειδὴ κατεῖδον τὰς πόλεις τὰς αὑτῶν ἀδόξους καὶ μικρὰς καὶ 

πολλῶν ἐνδεεῖς οὔσας, ὑπεριδόντες ταύτας ἐστράτευσαν ἐπὶ τὰς ἐν Πελοποννήσῳ πρωτευούσας, 

ἐπ' Ἄργος καὶ Λακεδαίμονα καὶ Μεσσήνην, [254] μάχῃ δὲ νικήσαντες τοὺς μὲν ἡττηθέντας ἔκ τε 

τῶν πόλεων καὶ τῆς χώρας ἐξέβαλον, αὐτοὶ δὲ τὰς κτήσεις ἁπάσας τὰς ἐκείνων τότε κατασχόντες 

ἔτι καὶ νῦν ἔχουσιν, οὗ μεῖζον ἔργον καὶ θαυμαστότερον οὐδεὶς ἐπιδείξει κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον 

γενόμενον, οὐδὲ πρᾶξιν εὐτυχεστέραν καὶ θεοφιλεστέραν τῆς τοὺς χρησαμένους τῆς μὲν οἰκείας 

ἀπορίας ἀπαλλαξάσης, τῆς δ' ἀλλοτρίας εὐδαιμονίας κυρίους ποιησάσης. [255] Καὶ ταῦτα μὲν 

μετὰ πάντων τῶν συστρατευσαμένων ἔπραξαν. Ἐπειδὴ δὲ πρὸς Ἀργείους καὶ Μεσσηνίους τὴν 

χώραν διείλοντο καὶ καθ' αὑτοὺς ἐν Σπάρτῃ κατῴκησαν, ἐν τούτοις τοῖς καιροῖς τοσοῦτον 

φρονῆσαι φῂς αὐτοὺς ὥστ' ὄντας οὐ πλείους τότε δισχιλίων οὐχ ἡγήσασθαι σφᾶς αὐτοὺς ἀξίους 

εἶναι ζῆν εἰ μὴ δεσπόται πασῶν τῶν ἐν Πελοποννήσῳ πόλεων γενέσθαι δυνηθεῖεν, [256] ταῦτα 

δὲ διανοηθέντας καὶ πολεμεῖν ἐπιχειρήσαντας οὐκ ἀπειπεῖν, ἐν πολλοῖς κακοῖς καὶ κινδύνοις 

γιγνομένους, πρὶν ἁπάσας ταύτας ὑφ' αὑτοῖς ἐποιήσαντο πλὴν τῆς πόλεως τῆς Ἀργείων. 

Ἔχοντας δ' ἤδη καὶ χώραν πλείστην καὶ δύναμιν μεγίστην καὶ δόξαν τοσαύτην ὅσην προσήκει 

τοὺς τηλικαῦτα διαπεπραγμένους, οὐχ ἧττον διακεῖσθαι φιλοτίμως, ὅτι λόγος ὑπῆρχεν αὐτοῖς 

ἴδιος καὶ καλὸς μόνοις τῶν Ἑλλήνων· [257] ἐξεῖναι γὰρ εἰπεῖν αὐτοῖς ὅτι σφεῖς μὲν ὄντες οὕτως 

ὀλίγοι τὸν ἀριθμὸν οὐδεμιᾷ πώποτε τῶν μυριάνδρων πόλεων ἠκολούθησαν οὐδ' ἐποίησαν τὸ 

προσταττόμενον, ἀλλ' αὐτόνομοι διετέλεσαν ὄντες, αὐτοὶ δ' ἐν τῷ πολέμῳ τῷ πρὸς τοὺς 

βαρβάρους πάντων τῶν Ἑλλήνων ἡγεμόνες κατέστησαν, καὶ τῆς τιμῆς ταύτης ἔτυχον οὐκ 

ἀλόγως, ἀλλὰ διὰ τὸ μάχας ποιησάμενοι πλείστας ἀνθρώπων κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον μηδεμίαν 

ἡττηθῆναι τούτων ἡγουμένου βασιλέως, ἀλλὰ νενικηκέναι πάσας· [258] οὗ τεκμήριον οὐδεὶς ἂν 

δύναιτο μεῖζον εἰπεῖν ἀνδρείας καὶ καρτερίας καὶ τῆς πρὸς ἀλλήλους ὁμονοίας πλὴν ἢ τὸ 

ῥηθήσεσθαι μέλλον· τοσούτων γὰρ τὸ πλῆθος τῶν πόλεων τῶν Ἑλληνίδων οὐσῶν, τῶν μὲν 

ἄλλων οὐδέν' ἂν εἰπεῖν οὐδ' εὑρεῖν ἥτις οὐ περιπέπτωκεν ταῖς συμφοραῖς ταῖς εἰθισμέναις 

γίγνεσθαι ταῖς πόλεσιν, [259] ἐν δὲ τῇ Σπαρτιατῶν οὐδεὶς ἂν ἐπιδείξειεν οὔτε στάσιν οὔτε 

σφαγὰς οὔτε φυγὰς ἀνόμους γεγενημένας, οὐδ' ἁρπαγὰς χρημάτων οὐδ' αἰσχύνας γυναικῶν καὶ 

παίδων, ἀλλ' οὐδὲ πολιτείας μεταβολὴν οὐδὲ χρεῶν ἀποκοπὰς οὐδὲ γῆς ἀναδασμὸν οὐδ' ἄλλ' 

οὐδὲν τῶν ἀνηκέστων κακῶν. Περὶ ὧν διεξιόντας οὐκ ἔστιν ὅπως οὐ καὶ σοῦ, τοῦ θ' ἁθροίσαντος 
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καὶ διαλεχθέντος οὕτω καλῶς περὶ αὐτῶν, μεμνήσεσθαι καὶ πολλὴν χάριν ἕξειν. [260] Οὐ τὴν 

αὐτὴν δὲ γνώμην ἔχω περὶ σοῦ νῦν καὶ πρότερον. Ἐν μὲν γὰρ τοῖς παρελθοῦσι χρόνοις 

ἐθαύμαζόν σου τήν τε φύσιν καὶ τὴν τοῦ βίου τάξιν καὶ τὴν φιλοπονίαν καὶ μάλιστα τὴν 

ἀλήθειαν τῆς φιλοσοφίας, νῦν δὲ ζηλῶ σε καὶ μακαρίζω τῆς εὐδαιμονίας· δοκεῖς γάρ μοι ζῶν μὲν 

λήψεσθαι δόξαν οὐ μείζω μὲν ἧς ἄξιος εἶ,– χαλεπὸν γὰρ, – παρὰ πλείοσιν δὲ καὶ μᾶλλον 

ὁμολογουμένην τῆς νῦν ὑπαρχούσης, τελευτήσας δὲ τὸν βίον μεθέξειν ἀθανασίας, οὐ τῆς τοῖς 

θεοῖς παρούσης, ἀλλὰ τῆς τοῖς ἐπιγιγνομένοις περὶ τῶν διενεγκόντων ἐπί τινι τῶν καλῶν ἔργων 

μνήμην ἐμποιούσης. [261] Καὶ δικαίως τεύξει τούτων· ἐπῄνεκας γὰρ τὰς πόλεις ἀμφοτέρας 

καλῶς καὶ προσηκόντως, τὴν μὲν κατὰ τὴν δόξαν τὴν τῶν πολλῶν, ἧς οὐδεὶς τῶν ὀνομαστῶν 

ἀνδρῶν καταπεφρόνηκεν, ἀλλ' ἐπιθυμοῦντες τυχεῖν αὐτῆς οὐκ ἔστιν ὅντινα κίνδυνον οὐχ 

ὑπομένουσιν, τὴν δὲ κατὰ τὸν λογισμὸν τῶν πειρωμένων στοχάζεσθαι τῆς ἀληθείας, παρ' οἷς 

εὐδοκιμεῖν ἄν τινες ἕλοιντο μᾶλλον ἢ παρὰ τοῖς ἄλλοις διπλασίοις γενομένοις ἢ νῦν εἰσιν. [262] 

»Ἀπλήστως δὲ διακείμενος ἐν τῷ παρόντι πρὸς τὸ λέγειν καὶ πόλλ' ἂν εἰπεῖν ἔχων ἔτι καὶ περὶ 

σοῦ καὶ περὶ τοῖν πολέοιν καὶ περὶ τοῦ λόγου ταῦτα μὲν ἐάσω, περὶ ὧν δὲ παρακληθῆναί με σὺ 

φῂς, περὶ τούτων ἀποφανοῦμαι. Συμβουλεύω γάρ σοι μήτε κατακάειν τὸν λόγον μήτ' ἀφανίζειν, 

ἀλλ' εἴ τινος ἐνδεής ἐστιν, διορθώσαντα καὶ προσγράψαντα πάσας τὰς διατριβὰς τὰς περὶ αὐτὸν 

γεγενημένας διαδιδόναι τοῖς βουλομένοις λαμβάνειν, [263] εἴπερ βούλει χαρίσασθαι μὲν τοῖς 

ἐπιεικεστάτοις τῶν Ἑλλήνων καὶ τοῖς ὡς ἀληθῶς φιλοσοφοῦσιν, ἀλλὰ μὴ προσποιουμένοις, 

λυπῆσαι δὲ τοὺς θαυμάζοντας μὲν τὰ σὰ μᾶλλον τῶν ἄλλων, λοιδορουμένους δὲ τοῖς λόγοις τοῖς 

σοῖς ἐν τοῖς ὄχλοις τοῖς πανηγυρικοῖς, ἐν οἷς πλείους εἰσὶν οἱ καθεύδοντες τῶν ἀκροωμένων, καὶ 

προσδοκῶντας, ἢν παρακρούσωνται τοὺς τοιούτους, ἐναμίλλους τοὺς αὑτῶν γενήσεσθαι τοῖς 

ὑπὸ σοῦ γεγραμμένοις, κακῶς εἰδότες ὅτι πλέον ἀπολελειμμένοι τῶν σῶν εἰσιν ἢ τῆς Ὁμήρου 

δόξης οἱ περὶ τὴν αὐτὴν ἐκείνῳ ποίησιν γεγονότες.» 

[264] Ταῦτ' εἰπόντος αὐτοῦ καὶ τοὺς παρόντας ἀξιώσαντος ἀποφήνασθαι περὶ ὧν 

παρεκλήθησαν, οὐκ ἐθορύβησαν, ὃ ποιεῖν εἰώθασιν ἐπὶ τοῖς χαριέντως διειλεγμένοις, ἀλλ' 

ἀνεβόησαν ὡς ὑπερβαλλόντως εἰρηκότος, καὶ περιστάντες αὐτὸν ἐπῄνουν, ἐζήλουν, ἐμακάριζον, 

καὶ προσθεῖναι μὲν οὐδὲν εἶχον τοῖς εἰρημένοις οὐδ' ἀφελεῖν, συναπεφαίνοντο δὲ καὶ 

συνεβούλευόν μοι ποιεῖν, ἅπερ ἐκεῖνος παρῄνεσεν. [265] Οὐ μὴν οὐδ' ἐγὼ παρεστὼς ἐσιώπων, 

ἀλλ' ἐπῄνεσα τήν τε φύσιν αὐτοῦ καὶ τὴν ἐπιμέλειαν, περὶ δὲ τῶν ἄλλων οὐδὲν ἐφθεγξάμην ὧν 

εἶπεν, οὔθ' ὡς ἔτυχεν ταῖς ὑπονοίαις τῆς ἐμῆς διανοίας, οὔθ' ὡς διήμαρτεν, ἀλλ' εἴων αὐτὸν 

οὕτως ἔχειν ὥσπερ αὐτὸς αὑτὸν διέθηκεν.  
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[266] Περὶ μὲν οὖν ὧν ὑπεθέμην, ἱκανῶς εἰρῆσθαι νομίζω. τὸ γὰρ ἀναμιμνῄσκειν καθ' 

ἕκαστον τῶν εἰρημένων οὐ πρέπει τοῖς λόγοις τοῖς τοιούτοις· βούλομαι δὲ διαλεχθῆναι περὶ τῶν 

ἰδίᾳ μοι περὶ τὸν λόγον συμβεβηκότων. Ἐγὼ γὰρ ἐνεστησάμην μὲν αὐτὸν ἔτη γεγονὼς ὅσα περ 

ἐν ἀρχῇ προεῖπον· [267] ἤδη δὲ τῶν ἡμισέων γεγραμμένων, ἐπιγενομένου μοι νοσήματος 

ῥηθῆναι μὲν οὐκ εὐπρεποῦς, δυναμένου δ' ἀναιρεῖν οὐ μόνον τοὺς πρεσβυτέρους ἐν τρισὶν ἢ 

τέτταρσιν ἡμέραις, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀκμαζόντων πολλοὺς, τούτῳ διατελῶ τρί' ἔτη μαχόμενος, οὕτω 

φιλοπόνως ἑκάστην τὴν ἡμέραν διάγων ὥστε τοὺς εἰδότας καὶ τοὺς παρὰ τούτων πυνθανομένους 

μᾶλλόν με θαυμάζειν διὰ τὴν καρτερίαν ταύτην ἢ δι' ἃ πρότερον ἐπῃνούμην. [268] Ἤδη δ' 

ἀπειρηκότος καὶ διὰ τὴν νόσον καὶ διὰ τὸ γῆρας τῶν ἐπισκοπούντων τινές με καὶ πολλάκις 

ἀνεγνωκότων τὸ μέρος τοῦ λόγου τὸ γεγραμμένον ἐδέοντό μου καὶ συνεβούλευον μὴ καταλιπεῖν 

αὐτὸν ἡμιτελῆ μηδ' ἀδιέργαστον, ἀλλὰ πονῆσαι μικρὸν χρόνον καὶ προσέχειν τοῖς λοιποῖς τὸν 

νοῦν. [269] Οὐχ ὁμοίως δὲ διελέγοντο περὶ τούτων τοῖς ἀφοσιουμένοις, ἀλλ' ὑπερεπαινοῦντες 

μὲν τὰ γεγραμμένα, τοιαῦτα δὲ λέγοντες ὧν εἴ τινες ἤκουον μήτε συνήθεις ἡμῖν ὄντες 

μήτ'εὔνοιαν μηδεμίαν ἔχοντες, οὐκ ἔστιν ὅπως οὐκ ἂν ὑπέλαβον τοὺς μὲν φενακίζειν, ἐμὲ δὲ 

διεφθάρθαι καὶ παντάπασιν εἶναι μωρὸν, εἰ πείσομαι τοῖς λεγομένοις. [270] Οὕτω δ'ἔχων ἐφ' οἷς 

εἰπεῖν ἐτόλμησαν, ἐπείσθην, – τί γὰρ δεῖ μακρολογεῖν; – γενέσθαι πρὸς τῇ τῶν λοιπῶν 

πραγματείᾳ, γεγονὼς μὲν ἔτη τρία μόνον ἀπολείποντα τῶν ἑκατὸν, οὕτω δὲ διακείμενος, ὡς 

ἕτερος ἔχων οὐχ ὅπως γράφειν ἂν λόγον ἐπεχείρησεν, ἀλλ' οὐδ' ἄλλου δεικνύοντος καὶ 

πονήσαντος ἠθέλησεν ἀκροατὴς γενέσθαι.  

[271] Τίνος οὖν ἕνεκα ταῦτα διῆλθον; Οὐ συγγνώμης τυχεῖν ἀξιῶν ὑπὲρ τῶν εἰρημένων, 

– οὐ γὰρ οὕτως οἶμαι διειλέχθαι περὶ αὐτῶν, – ἀλλὰ δηλῶσαι βουλόμενος τά τε περὶ ἐμὲ 

γεγενημένα, καὶ τῶν ἀκροατῶν ἐπαινέσαι μὲν τοὺς τόν τε λόγον ἀποδεχομένους τοῦτον καὶ τῶν 

ἄλλων σπουδαιοτέρους καὶ φιλοσοφωτέρους εἶναι νομίζοντας τοὺς διδασκαλικοὺς καὶ τεχνικοὺς 

τῶν πρὸς τὰς ἐπιδείξεις καὶ τοὺς ἀγῶνας γεγραμμένων, καὶ τοὺς τῆς ἀληθείας στοχαζομένους 

τῶν τὰς δόξας τῶν ἀκροωμένων παρακρούεσθαι ζητούντων, καὶ τοὺς ἐπιπλήττοντας τοῖς 

ἁμαρτανομένοις καὶ νουθετοῦντας τῶν πρὸς ἡδονὴν καὶ χάριν λεγομένων, [272] συμβουλεῦσαι 

δὲ τοῖς τἀναντία τούτων γιγνώσκουσιν πρῶτον μὲν μὴ πιστεύειν ταῖς αὑτῶν γνώμαις, μηδὲ 

νομίζειν ἀληθεῖς εἶναι τὰς κρίσεις τὰς ὑπὸ τῶν ῥᾳθυμούντων γιγνομένας, ἔπειτα μὴ προπετῶς 

ἀποφαίνεσθαι περὶ ὧν οὐκ ἴσασιν, ἀλλὰ περιμένειν ἕως ἂν ὁμονοῆσαι δυνηθῶσι τοῖς τῶν 

ἐπιδεικνυμένων πολλὴν ἐμπειρίαν ἔχουσιν· τῶν γὰρ οὕτω διοικούντων τὰς αὑτῶν διανοίας οὐκ 

ἔστιν ὅστις ἂν τοὺς τοιούτους ἀνοήτους εἶναι νομίσειεν.   
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