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WSTĘP

Cesarz rzymski Julian (Flavius Claudius Iulianus), zwany Apostatą, był po-
stacią wyjątkową w dziejach Cesarstwa Rzymskiego1. I pomimo że cezarem był 
tylko lat pięć (355-360), a cesarzem dwa (361-363), jednak dał się poznać jako 
sprawiedliwy władca, wybitny dowódca i dobry administrator. Pozostawił po so-
bie liczne dekrety i edykty2, ale również, co należy szczególnie podkreślić, wiele 
bardzo interesujących utworów literackich: 8 mów, 2 pisma satyryczne: Misopo-
gon i Cesarze oraz antychrześcijański traktat polemiczny Przeciw Galilejczykom, 
zbiór 87 listów oraz 6 epigramów3. Julian Apostata był niezwykle utalentowanym 

1 G. Negri, L’imperatore Giuliano Apostata, Milano 1901; J. Bidez, La vie de l’Empereur 
Julien, Paris 1930; R. Braun, J. Richer, L’empereur Julien. De l’histoire à la légende, Paris 1978; 
G. Ricciotti, L’imperatore Giuliano L’Apostata secondo i documenti, Roma 1962; G.W. Bowersock, 
Julian the Apostate, London 1978; R. Browning, The Emperor Julian, Los Angeles 1978; P. Atha-
nassiadi, Julian. An Intellectual Biography, London – New York 1992; P. Athanassiadi, Giuliano 
ultimo degli imperatori pagani, Genova 1994; R. Smith, Julian’s Gods. Religion and Philosophy in 
the Thought and Action of Apostata, London – New York 1995; W. Ceran, Kościół wobec antychrze-
ścijańskiej polityki cesarza Juliana Apostaty, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1980, 
nr 63; S. Olszaniec, Julian Apostata jako reformator religijny, Kraków 1999; L. Bielas, Apostazja 
cesarza Juliana w świadectwach antycznych pisarzy i w nowożytnej historiografii, Kraków 2002; 
T. Szeląg, Kampanie galijskie Juliana Apostaty, Zabrze 2007; L. Jerphagnon, Julien dit l’Apostat, 
Paris 2008; P. Ramos, La veritable histoire de Julien, Paris 2012; H.C. Teitler, The last Pagan Emperor. 
Julian the Apostate and the war against Christianity, Oxford 2017; M. Spinelli, Giuliano l’Apostata. 
Anticristo o cercatore di dio?, Roma 2017; A. Marcone, Giuliano, Roma 2018; A. Murdoch, The 
last pagan Julian the Apostate and the death of the ancient world, Rochester 2008; K. Bringmann, 
Kaiser Julian. Der letzte heidnische Herrscher, Darmstadt 2004; K. Rosen, Julian. Kaiser, Gott und 
Christenhasser, Stuttgart 2006.

2 The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitution, a translation with com-
mentary, glossary, and bibliography by C. Pharr with an introduction by C. Dickerman Williams, 
Princeton 1952.

3 The Works of the Emperor Julian, with an English translation by W.C. Wright, t. 1-3, Loeb 
Classical Library, London and Cambridge Mass. 1962-1969; przekłady polskie: Julian Apostata, 
Listy, przekł. W. Klinger, Wrocław 1962; Cesarz Juljan Apostata i jego satyra Symposion, przekł. 
L. Ćwikliński, Poznań 1936, Julian Apostata, List do rady i ludu ateńskiego, przekł. A. Pająkowska, 

„Fontes Historiae Antiquae”, z. VII, Poznań 2006; Julian Apostata, Misopogon, czyli Nieprzyjaciel 
brody, przekł. A. Pająkowska, „Fontes Historiae Antiquae”, z. XIII, Poznań 2009; Julian Apostata, 
List do filozofa Temistiosa, przekł. A. Pająkowska, „Fontes Historiae Antiquae”, z. XXII, Poznań 
2011; Julian Apostata, Przeciw Galilejczykom, przekł. A. Pająkowska, „Fontes Historiae Antiquae”, 
z. XXIV, Poznań 2012; Julian Apostata, Cesarze, przekł. A. Pająkowska, „Fontes Historiae Anti-
quae”, z. XXVII, Poznań 2013. Epigramy cesarza Juliana Apostaty zob. Anna Pająkowska-Boual-
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pisarzem, sięgającym po różne gatunki literackie: mowę, list, satyrę, traktat po-
lemiczny, a także po epigram. 

W tej obszernej i różnorodnej twórczości Juliana Apostaty miejsce szczególne 
zajmuje Mowa pochwalna na cześć cesarzowej Euzebii (’Ioulianoà ka…saroj 
EÙseb…aj tÁj Basil…doj ™gkèmion)4. Jest to jedna z nielicznych starożytnych 
mów poświęconych cesarzowym5. Tworzy ona pewną całość z dwiema innymi 
mowami pochwalnymi Juliana na cześć jej męża, cesarza Konstancjusza II6. 

Adresatka utworu, cesarzowa Euzebia, była drugą żona cesarza Konstancjusza, 
kuzyna Juliana Apostaty. Wspierała i chroniła Juliana w bardzo trudnych dla niego 
latach 354–355. Pomogła mu również w otrzymaniu pozwolenia na wyjazd na 
studia do Aten. Julian był jej bardzo wdzięczny i szczerze oddany. Uważał, że 

nie tylko ten jest niewdzięczny, kto za doznane dobrodziejstwo odpłaca złym czynem lub złym 
słowem, ale także i ten, kto przemilcza i skrywa łaski, wdzięczność ukrywając i pogrążając 
w zapomnieniu (102B). 

Popierała także jego wyniesienie na stanowisko cezara, a następnie zachęcała 
go do przyjęcia tej godności (121B-C). Mowa na cześć cesarzowej Euzebii jest 

legui, Twórczość epigramatyczna cesarza Juliana Apostaty, [w:] O poetach i poezji. Od antyku po 
współczesność. Studia i szkice dedykowane Pani Profesor Zofii Głombiowskiej, red. I. Bogumił, 
J. Pokrzywnicki, Gdańsk 2019, s. 207-217.

4 The Works of the Emperor Julian, with an English translation by W.C. Wright, t. 1, s. 275-345; 
O Mowie pochwalnej na cześć cesarzowej Euzebii Juliana Apostaty, oprócz ogólnych prac o Julianie, 
zob. m.in. N. Aujoulat, Eusebie, Helene et Julien, „Bizantion” 53, 1983, cz. 1, s. 78-103; N. Aujoulat, 
Eusebie, Helene et Julien, „Bizantion” 53, 1983, cz. 2, s. 421-452; S. Tougher, The Advocacy of an 
Empress: Julian and Eusebia, „Classical Quarterly” 48, 21998, 2, s. 595-599; L. James, Is there an 
empress in the text? Julian’s Speech of Thanks to Eusebia, [w:] Emperor and author: the writings 
of Julian the Apostate, wyd. N. Baker-Brian, S. Tougher, The Classical Press of Wales, Cardiff 2012, 
s. 47-59; S. Tougher, In praise of an empress: Julian’s speech of thanks to Eusebia, [w:] Propaganda 
of Power. The Role of Panegyric in Late Antiquity, wyd. M. Whitby 1998, s. 105-123; S. Tougher, 
Ammianus Marcellinus on the empress Eusebia: a split personality?, „Greece and Rome” 47, 2000, 
1, s. 94-101; M.P. Garcia Ruiz, Significado de sofrosyne en el Encomio a Eusebia de Juliano, 
„Eremita. Revista de Linguistica y Filologia Clasica” 80, 2012, 1, s. 69-87; K. Vatsend, Die Rede 
Julians auf Kaiserin Eusebia, Oslo 2000; A. Pająkowska-Bouallegui, Cesarzowa Euzebia w Mowie 
pochwalnej cezara Juliana Apostaty, [w:] Ideał i antyideał kobiety w literaturze greckiej i rzymskiej, 
red. A. Marchewka, Gdańsk 2018, s. 163-173; S. Angiolani [wstęp do:] Giuliano l’Apostata, Elogio 
dell’imperatrice Eusebia, przekł. S. Angiolani, Napoli 2008; J. Garcia Blanco [wstęp do:] Juliano, 
Discursos I-V, przekł. J. Gracia Blanco, Madrid 1979.

5 Inne mowy na cześć kobiet zob. A. Pająkowska-Bouallegui, Cesarzowa Euzebia w Mowie 
pochwalnej cezara Juliana Apostaty, s. 167, przyp. 18.

6 I mowa pochwalna na cześć Konstancjusza powstała przypuszczalnie na początku 356 r. Miała 
cel dyplomatyczny – potwierdzała dobrą wolę i lojalność cezara Juliana w stosunku do cesarza 
Konstancjusza. II Mowa pochwalna na cześć Konstancjusza powstała przypuszczalnie latem 358 r., 
na pewno po zwycięstwie Juliana nad Alamanami w bitwie pod Argentorate (dzis. Strasburgiem) 
w sierpniu 357 r. Także ona ma cel dyplomatyczny – jest odpowiedzią na trudną sytuację w Galii. 
Dzieli się na dwie części: pierwsza opisuje wielkie czyny cesarza, druga natomiast pokazuje, że 
Konstancjusz realizował ideał króla filozofa.
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zatem przede wszystkim dowodem wdzięczności Juliana dla cesarzowej Euzebii 
za okazaną pomoc. 

Mowa powstała przypuszczalnie zimą roku 356/357, czyli w czasie, kiedy Julian, 
jako cezar cesarza Konstancjusza, zaczął zarządzać Galią7. Autor nie zwraca się 
do cesarzowej bezpośrednio, używa bowiem trzeciej osoby liczby pojedynczej. 
Może to oznaczać, że była to albo mowa do Euzebii, ale nie dla niej, albo raczej 
o niej dla innego słuchacza. A może dzięki temu dystansowi mowa zyskuje większą 
wiarygodność wypowiadanych pochwał? 

Mowa jest enkomionem8, czyli mową pochwalną, panegirykiem, na co wskazuje 
język utworu, dobór tematów oraz jego budowa. Analizując mowę pochwalną, 
należy pamiętać, że funkcjonuje ona w pewnej konwencji retorycznej9. Julian 
stosował się do wymogów tego gatunku, wzorując się na basilikÒj logÒj Me-
nandra Retora10. Sięgał także, jak można przypuszczać, do mów pisanych przez 
wielkich mówców jego czasów: Temistiosa i Libaniosa. Temistios napisał dwie 
mowy na cześć Konstancjusza (Mowa I, Mowa II), Libanios jedną (Mowa LIX). 
Wzorem dla Juliana mógł być również Himerios, sofista z Prusy w Bitynii, na-
uczyciel retoryki w Atenach11. Oczywiście nie należy zapominać także o własnej 
oryginalności Juliana Apostaty jako panegirysty. 

Autorzy podręczników retoryki: Hermogenes, Menander Retor i Aftonios12 
omawiali tylko mowy pochwalne na część mężczyzn, nie wspominając nic o mo-
wach pisanych na cześć kobiet. Julian oparł się niemal zupełnie na zaleceniach 
Menandra, wprowadzając kilka niewielkich zmian, tak aby mowa pasowała do 
kobiety. Sam Julian w swojej Mowie twierdzi, że wzorem był dla niego Homer 
i jego mowa pochwalna, wygłoszona przez Atenę na cześć królowej Arete, żony 
króla Alkinosa, zawarta w VII księdze Odysei13. Homer opisuje jej przodków, jej 
małżeństwo, jej relacje z mężem, a także jej relacje z dziećmi i innymi ludźmi. 

7 G.W. Bowersock, Julian the Apostate, London 1978, s. 34, sugeruje datę 357; J. Bidez, La vie 
de l’empereur Julien, Paris 1934, s. 71, wskazuje zimę 356/357, a P. Athanassiadi, Julian. An In-
tellectual Biography, London 1992, s. 61, uważa, że powstała nie wcześniej niż w czerwcu 357 r.

8 Arystoteles w Retoryce (Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. VI, Warszawa 2001, s. 338) mówi, że 
enkomion dotyczy bezpośrednio chwalebnych czynów, chwalimy ludzi za ich czyny.

9 Mowa pochwalna, a dokładnie to mowa dziękczynna (gratiarum actio). Te dwie formy: 
mowa pochwalna i mowa dziękczynna są bardzo blisko spokrewnione, ich celem bowiem jest 
pochwała.

10 Menander Retor lub Menander z Laodycei – starożytny mówca i teoretyk retoryki, żył na 
przełomie III i IV w. w Azji Mniejszej; zob. S. Tougher, Reading between the lines: Julian’s first 
panegyric on Constantius II, [w:] Emperor and author: The writings of Julian the Apostate, wyd. 
N. Baker-Brian, S. Tougher, Classical Press of Wales 2012, s. 24-25; L. James, Is there an empress 
in the text? Julian’s Speech of Thanks to Eusebia, s. 48-49.

11 O mowach Himeriosa zob. Focjusz, Biblioteka, t. 1, Wrocław 2006, s. 345-349.
12 Aftonios – sofista i retor, żył na przełomie III i IV p.n.e. Napisał dzieło Progymnasmata, 

wzorowane na Hermogenesie i zachowane we fragmentach. Jeszcze w wiekach XVI i XVII było 
podstawą studiów retorycznych.

13 Homer, Odyseja VII, 53-83, przekł. L. Siemieński, Wrocław 2004, s. 140-141.
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Jest ona mądra, dowcipna, umie doradzić i uśmierzyć spory. Mowa ta, niezbyt 
obszerna i wyszukana, dostarczała Julianowi ogólnych ram dla jego panegiryku. 

Mowa na cześć cesarzowej Euzebii Juliana Apostaty jest pierwszą i jedną z nie-
licznych mów pochwalnych adresowanych do cesarzowych14. 

Julian, jak wielu pisarzy, czerpie obficie ze skarbca literatury wcześniejszej. 
Zgodnie z duchem epoki jego pisma, w tym także Mowa pochwalna na cześć 
Euzebii, są wprost przeładowane wstawkami i cytatami z autorów klasycznych. 
W Mowie Julian sięgnął do twórczości Safony (109C), Pindara (116A), Eurypidesa 
(124C), ale przede wszystkim do ukochanego autora, do Homera (105A, 113A, 
114A, 115B, 122D, 123D, 127D). 

Mowa pochwalna na cześć cesarzowej Euzebii Juliana Apostaty składa się z 985 
linijek według wydania J. Loeba i dzieli się na sześć części: 

1) Wstęp (102A-106B) 
2) Ziemia ojczysta (106C-107D)
3) Szlachetne pochodzenie (108A-109A)
4) Małżeństwo (109B-112A)
5) Czyny (112B-126B)
6) Zakończenie (126B-130A)15 .
We wstępie Julian mówi, że pragnie odwdzięczyć się cesarzowej Euzebii za 

jej dobroć i na kartach utworu złożyć jej wyrazy uznania. Twierdzi, iż niektórzy 
ukrywają fakt, że są winni komuś wdzięczność, aby nie zostać posądzonym o słu-
żalczość i pochlebstwo (102C). Julian nie boi się takiego oskarżenia, ponieważ, 
jak sam stwierdza, otrzymał już od cesarza i cesarzowej wszystko, czego pragnął 
(117A). Nie obawia się także zarzutu wychwalania kobiety, ponieważ pamięta 
słowa Homera:

nawet mądry Odyseusz bywał pozbawiony ducha i tchórzliwy, ponieważ prosił córkę królew-
ską, kiedy ta bawiła się na łące na brzegu rzeki ze swymi młodymi towarzyszkami. [Nausicaa] 
(104C-D). 

Przechodzi następnie do wskazania zalet Euzebii: umiarkowania, sprawiedli-
wości, łagodności, dobroci, hojności, miłości do męża i rodziny (106B). Te cechy 
należą do standardowych cech mowy pochwalnej, z dodaniem: miłości do męża 
i rodziny, a z pominięciem odwagi. Julian w dalszej części mowy wzmacniał te 
cechy i opracowywał, a także usprawiedliwiał ominięcie cnót wojennych. Zgodnie 
z zaleceniem Menandra Retora, Julian wprowadza także typowe zaprzeczenie 
umiejętności retorskich. Twierdzi we wstępie, że jego próba opisania tak wielkich 

14 L. James, Is there an empress in the text? Julian’s speech of thanks to Eusebia, [w:] Emperor 
and author: The writings of Julian the Apostate, wyd. N. Baker-Brian, S. Tougher, Classical Press 
of Wales 2012, s. 48.

15 O treści Mowy pochwalnej na cześć cesarzowej Euzebii zob. A. Pająkowska-Bouallegui, 
Cesarzowa Euzebia w Mowie pochwalnej cezara Juliana Apostaty, s. 167-170.
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czynów będzie niezadowalająca (106A). Do tej samej myśli powróci jeszcze 
w zakończeniu, mówiąc: 

Być może nie słuchaliście z przyjemnością tego, co powiedziałem do tej chwili, dostrzegając sło-
wa człowieka niewykształconego i zupełnie niebiegłego w sztuce retorycznej i takiego, który nie 
umie ani zmyślać, ani używać sztuczek, ale mówi prawdę, tak jak mu na myśl przychodzi (126B). 

Fragment kończy topos skromności zwykle pojawiający się w mowach po-
chwalnych16. 

Z kolei w części ziemia ojczysta Julian wspomina Macedonię, ojczyznę Euzebii 
oraz najwybitniejszych władców macedońskich Filipa II i Aleksandra Wielkiego. 
Podkreśla także, że Tesaloniki, miasto rodzinne Euzebii to: „najważniejsze miejsce 
w Macedonii” (107D). 

W części szlachetne pochodzenie Julian wspomina ojca Euzebii, który pierwszy 
w rodzinie został konsulem oraz matkę, która „pozostała czysta w swym wdo-
wieństwie” (108 D). 

W części natomiast dotyczącej małżeństwa Julian chwali wybór Konstancjusza 
Euzebii: 

Oczywiście mam na myśli nie tylko jej szlachetne pochodzenie, ale także wszystkie te zalety, 
które – według mnie – kobieta łącząca się z tak wielkim cesarzem powinna przynieść ze sobą 
z domu jak posag: właściwe wychowanie, odpowiednią inteligencję, ciało w kwiecie młodości 
i urodę tak wielką, że przyćmiewa tę innych dziewcząt – jak sądzę – tak samo jak lśniące blaskiem 
gwiazdy ustępując przed księżycem w pełni ukrywają swój kształt? (109B-C). 

Euzebia została wybrana na żonę przez cesarza „odważnego, umiarkowanego, 
mądrego, sprawiedliwego, dobrego, łagodnego, hojnego”, który rozpoznał jej 
zalety i uznał ją za odpowiednią dla urodzenia synów cesarskich (109A-B). Julian 
porównuje ją do Penelopy, będącej wzorem rozważnej kobiety i idealnej małżonki 
(110C 112D), a jej matkę do Evadne17 i Laodamii z Tesalii18. Podkreśla zarazem, 
że matka Euzebii z powodu umiarkowania, była jeszcze bardziej powściągliwa od 
Penelopy, ponieważ żaden zalotnik nawet nie zbliżył się do niej od czasu, kiedy 
została wdową (110B-C). 

W części czyny, będącej główną partią utworu, Julian mówi, że nie jest w stanie 
opisać wszystkich jej czynów i dlatego zamierza przedstawić tylko te, które od-
zwierciedlają jej cnoty. Podkreśla, że Euzebia zachęcała Konstancjusza do jeszcze 

16 Julian Apostata, I Mowa pochwalna na cześć Konstancjusza, 23A; Libanios, Mowa LIX, 
23-25; Temiostios, Mowa I, 3C-D.

17 Evadne – żona Kapaneusa, jednego z bohaterów wyprawy siedmiu przeciw Tebom. Kiedy 
jej mąż został zabity, Evadne z bólu po stracie męża popełniła samobójstwo.

18 Laodamia z Tesalii – żona Protesilaosa, uczestnika wojny trojańskiej. Protesilaos pierwszy 
postawił stopę na lądzie w Troadzie i natychmiast zginął zabity przez Hektora. Laodamia, na wieść 
o śmierci męża, popełniła samobójstwo.
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większej łaskawości i była bardzo oddana mężowi, a także nigdy nikt nie został 
z jej powodu zraniony albo skrzywdzony:

zachęca cesarza będącego z natury łagodnym, dobrym i rozważnym, aby w sposób bardziej 
odpowiedni podążał za swymi naturalnymi skłonnościami i tak zmienia sprawiedliwość w mi-
łosierdzie. Dlatego nikt nie mógł powiedzieć – jak mogło się zdarzyć – że ta cesarzowa była 
przyczyną jakiegokolwiek wyroku, sprawiedliwego czy niesprawiedliwego, albo jakiejkolwiek 
kary, małej czy dużej (114C-D). 

Jej czyny były jej cnotami. Julian zwrócił także uwagę na wykształcenie Euzebii, 
co można postrzegać jako część większej tradycji retorycznej, gdyż wychwalana 
osoba powinna być dobrze wykształcona. Nie oznacza to jednak, że Euzebia była 
intelektualistką, jak autor tu sugeruje (118C i D; 123D). Rzeczywiście, to ona ode-
słała Juliana z paczką książek do Aten, ale nic nie wskazuje, aby kiedykolwiek je 
czytała. Julian pisał zgodnie z konwencją retoryczną, dlatego Euzebia, jako wzór 
dobrej cesarzowej, powinna być wykształcona. Przy tej okazji Julian opisuje jeden 
z prezentów ślubnych, który otrzymał od Euzebii – kolekcję literatury klasycznej: 

Dała mi bowiem najlepsze książki z filozofii i historii i wielu mówców i poetów, których całkiem 
niewiele przywiozłem z domu, oszukując się nadzieją i pragnąc jak najszybciej powrócić do 
domu i dała mi je w takiej ilości i wszystkie naraz, że nawet moje pragnienie ich zostało usatys-
fakcjonowane, chociaż jestem nienasycony, jeśli chodzi o zajmowanie się literaturą19. Tak więc, 
dzięki książkom, uczyniła Galację i kraj Celtów podobny do greckiej świątyni Muz (123D-124A).

W zakończeniu Julian mówi o typach kobiet, które zasługują na pochwałę. 
Wspomina Semiramidę20, Nitokris21, Rodogune22, Tomyris23 (127B). Uważa, że 
kobiety zwykle były chwalone, jeśli dokonały wielkich czynów, takich jak działania 
wojenne i mogły, w pewnym sensie, być zaliczone do grona mężczyzn honorowych. 
Jego dalsze odwołanie do Amazonki24 Pentezylei (127D) tylko to potwierdza. Aby 
usprawiedliwić swój wybór Euzebii, jako godnej pochwały, Julian zastanawia się: 

19 O swojej miłości do książek i o wielkim pragnieniu ich posiadania Julian wspomina, np. w Li-
ście 53 (107), s. 65-66. W satyrze Misopogon 347A, s. 25 mówi wprost: „jestem przekonany – żaden 
z moich rówieśników nie przeczytał więcej książek niż ja”. Nieco dalej oświadcza, że zawsze nosił 
przy sobie książkę, również podczas podróży i wypraw wojennych. Miłość do książek charaktery-
zowała Juliana już od wczesnego dzieciństwa, por. Julian, Mowa VI, 203B; Libanios, Mowa XII, 
32, 54, 94; Mowa XVIII, 21, 175.

20 Semiramida – królowa babilońska, stworzyła wielkie imperium rozciągające się od Egiptu 
po Indie.

21 Nitokris – królowa egipska, pierwsza kobieta na tronie Dolnego i Górnego Egiptu, rządziła 
samodzielnie i była uważana za władcę całego kraju (ok. roku 2200 p.n.e.)

22 Rodogune – królowa partyjska w latach 162-150 p.n.e.
23 Tomyris – królowa Massagetów (VI w. p.n.e.), pokonała w 529 r. wojska perskie pod wodzą 

Cyrusa II Wielkiego. Cyrus zginął na polu bitwy.
24 Pentezylea – królowa Amazonek, córka Aresa i Otrere, walczyła pod Troją w obronie jej 

mieszkańców. Została zabita przez Achillesa.
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czy ktoś wolałby żonę taką jak Semiramida i inne, które grały męskie role w po-
dobny sposób, czy wolałby taką Penelopę – dyskretną, kochającą męża i rodzinę, 
która przemawia w sposób łagodny, będąc powodem błogosławieństw dla swego 
otoczenia? (127).W ten sposób autor jednocześnie wyjaśnia pominięcie odwagi. 
Euzebia zatem jak żona Odysa jest rozważna, dyskretna, kochająca męża i rodzinę. 
Julian określa ją nawet słowem swfrosÚnh – skromność, rozwaga, mądrość, czy-
stość25. Porównuje następnie Euzebię do Peryklesa, ona, tak jak on, była chwalona 
za swe cnoty (128C). Nigdy bowiem z jej powodu cesarz Konstancjusz nikogo 
nie skrzywdził, ani nie zranił, ani nie wygnał (129A). Cnoty Euzebii są równe 
cnotom jej męża cesarza Konstancjusza. Jest jego doradczynią i wsparciem. Jej 
czyny są jej cnotami. Ostatecznie, w zakończeniu, Julian stwierdza, że nie opisze 
jej wizyty w Rzymie, ale raczej będzie sławił jej dobroć, umiarkowanie i mądrość 
(129C). I nagle mowa się kończy. 

Czy obraz Euzebii jako kobiety cnotliwej, dobrze wykształconej, oddanej, 
dobrej, łaskawej, hojnej, sprawiedliwej i przychylnej Julianowi jest prawdziwy? 

Może bardziej prawdziwy jest obraz Euzebii, przekazany przez historyka Am-
miana Marcellina, który dostrzega podwójną osobowość cesarzowej. Z jednej 
strony chroniła Juliana, zapewniając mu bezpieczeństwo, a z drugiej przyczyniła 
się do śmierci dziecka Juliana. Ona – jak sugerują Julian i Ammian – pogodziła 
Juliana i Konstancjusza i przekonała Konstancjusza, aby wysłał Juliana do Aten, 
a potem mianował cezarem i wysłał do Galii26. Dzięki samemu Julianowi działa-
nie Euzebii może być postrzegane jako wyraz jej dobrej natury. Nie zgadza się to 
z informacjami zawartymi w innych źródłach. Historyk Ammianus Marcellinus 
wskazuje na jej wrodzony rozsądek (nativa prudentia), dzięki któremu przekonała 
Konstancjusza, że ponad wszystkich innych powinien przedkładać krewnego27. 
Uważa także, że Euzebia wspierała wyniesienie Juliana na stanowisko cezara, 
ponieważ sama nie chciała udać się do Galii wraz z Konstancjuszem. Ponadto 
cesarzowa, jak podkreśla historyk, była podejrzana o doprowadzenie do tego, że 
żona Juliana, Helena, nie miała dzieci (XVI 10, 18-19). 

Zosimos opisuje Euzebię jako kobietę bardzo zdolną, ale wyrachowaną, o zim-
nym sercu (III, 1, 2-3). Ona przekonuje podejrzliwego Konstancjusza do pomysłu 
wysłania Juliana do Galii, niekonieczne z dobrych pobudek. Historyk dostrzega 
dwie natury cesarzowej: dobrą i złą. Czy ona działała jedynie z pobudek osobistych, 
jak wierzy Julian, czy były w tym jakieś głębsze, polityczne: chęć przeciwstawienia 
się potężnym i wpływowym dworzanom, chronienia dynastii konstantyńskiej lub 
przetrwania jej, jeszcze niepoczętego, syna? Wydaje się, że opinie Ammiana na 
temat cesarzowej są bliższe prawdy. Zosimos podkreśla także, że Konstancjusz był 

25 Zob. K. Vatsend, Die Rede Julians auf Kaiserin Eusebia, s. 43-45.
26 Ammianus Marcellinus [dalej cyt. Amm.], Dzieje rzymskie XV, 2, 8; XV, 8, 3.
27 Amm. XV, 8, 3, s. 138: „Nie wiadomo, czy obawiała się podróży w dalekie strony, czy z wro-

dzonej mądrości myślała o wspólnym dobru i przypominała, że nad wszystkich innych powinien 
przedkładać krewnego”.
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pod wielkim wpływem przebiegłej Euzebii (III, 1, 2). Rzeczą interesującą jest to, 
że informacje o Euzebii i Konstancjuszu, przekazywane przez historyków chrze-
ścijańskich, różniły się bardzo od tych wspominanych przez Ammiana, Juliana 
i innych pisarzy pogańskich. To jest inna Euzebia. W źródłach chrześcijańskich 
nie wspomina się historii o poronieniu. Jej wiara i pobożność były jedyną rzeczą 
przywołaną przez historyków Kościoła – Sozomena (III, 1), Sokratesa Scholastyka 
(II, 2) i Filostorgiosa (IV, 7). Podobnie jak Konstancjusz, Euzebia była arianką. 
Ammian i Julian natomiast całkowicie pominęli temat jej pobożności. 

Zaskakująca jest w Mowie Juliana pochwała Konstancjusza. Cesarz został 
opisany jako dzielny, rozważny, mądry, sprawiedliwy (4 główne cnoty cesarskie), 
ale także odważny, dobry, łagodny, hojny, wspaniałomyślny, szlachetny (109A-B, 
114B-C, 123A). Szczególnie intersujące jest wyszukane porównanie cesarza do 
wprawnego woźnicy rydwanu (122A-D). A może należy interpretować Mowę jako 
chwalącą Euzebię i zarazem krytykującą jej męża Konstancjusza? Ale czy Julian 
odważyłby się na krytykę cesarza? Porównanie Euzebii do Peryklesa, który nigdy 
nie spowodował niczyjej śmierci ani nie wziął pieniędzy od nikogo, ani nie posłał 
nikogo na wygnanie, mogłoby być interpretowane jako aluzja do Konstancjusza, 
który jest jej antywzorem. Konstancjusz był bowiem, jak się przypuszcza, odpo-
wiedzialny za śmierć krewnych swoich i Juliana28. Julian miał zatem powody, aby 
nienawidzić Konstancjusza. Być może Mowa zawierała krytykę samej Euzebii. 
Julian mówi, że jej ojciec był pierwszym w rodzie konsulem, sugerując, być może, 
w ten sposób brak szlachectwa. 

Czytając Mowę pochwalną na cześć cesarzowej Euzebii trudno oprzeć się 
wrażeniu, że czasem Julian chwali bardziej siebie niż Euzebię. Jest to jedna 
z najbardziej uderzających cech tej mowy. Julian jest bardziej zajęty sobą niż 
cesarzową, którą sławi. Kreśli własny portret, ukazując siebie jako człowieka 
niewinnego, ofiarę, intelektualistę, filozofa, miłośnika literatury i cnoty, pokornego 
i ascetycznego29. 

Euzebia w utworze Juliana została przedstawiona jako wzór prawdziwej cesa-
rzowej, godnej, aby ją wychwalać z powodu posiadania odpowiednich cesarskich 
cnót, właściwych kobiecie. Julian, pisząc mowę pochwalną na cześć kobiety, oparł 
się na modelu Menandra Retora, wprowadzając kilka niewielkich zmian. Odwa-
gę – cechę przynależną mężczyznom – zastąpił małżeńskim oddaniem, w miejsce 
bogów i herosów wprowadził Arete, Penelopę i Peryklesa. Przedstawił Euzebię 
jako szlachetną, oddaną mężowi, dobrze wykształconą, dobrą, hojną, życzliwą, 
łagodną i sprawiedliwą. Czy jest to prawdziwy obraz cesarzowej Euzebii? Można 
mieć pewne wątpliwości. Należy podkreślić, że obraz Euzebii, przedstawiony 
w Mowie i wszystkie zalety, przypisane jej przez Juliana, a nawet porównanie 

28 A. Pająkowska-Bouallegui, Rola cesarza Konstancjusza II w rzezi krewnych w 337 roku, 
„Christianitas Antiqua” 8, 2016.

29 S. Tougher, In praise of an empress: Julian’s speech of thanks to Eusebia, s. 121.



z Penelopą, były podstawowym i znanym zestawem cesarskich cnót kobiecych, 
w różnych tekstach późnego antyku, aż do VI w., do pism Prokopiusza z Cezarei30. 

Wizerunek dobrej Euzebii jest wytworem przede wszystkim panegiryków. 
Obraz historyka Ammiana Marcellina wydaje się bliższy prawdzie. Ci, którzy 
widzą w motywach działania Euzebii coś więcej niż dobroć i bezinteresowność, 
z pewnością mają rację, ale sądzę, że owe motywy nie były tylko jej własnymi. 
Była ona pośredniczką między Julianem a Konstancjuszem. Cesarz wiedział do-
skonale, że Julian nie darzy go sympatią i nie ufa mu. Julian miał bowiem złe 
doświadczenia z kontaktów z kuzynem Konstancjuszem. Cesarz, jak wspominałam, 
był przypuszczalnie odpowiedzialny za wymordowanie nieomal całej bliskiej 
rodziny Juliana (ze strony ojca Juliana) w roku 337. Ponadto Konstancjusz miał 
ścisłą kontrolę na życiem Juliana, decydując o tym, gdzie żył i z kim się spotykał. 
Ofiarą Konstancjusza był także jego przyrodni brat Gallus, zabity w 354 r. Euze-
bia natomiast była nową krewną na dworze Konstancjusza, była jego drugą żoną. 
Poślubiła Konstancjusza około roku 353. Nie miała zatem żadnych związków 
z historią wcześniejszych napięć pomiędzy Konstancjuszem a Julianem. Miała 
natomiast możliwość zażegnania konfliktu, wyciągając przyjacielską dłoń do 
swojego nowego krewnego. Dzięki niej Julian wyjeżdża na studia do Aten, cesa-
rzowa wspiera go w uzyskaniu stanowiska cezara, swata go z żoną Heleną i wy-
syła, wraz z prezentem w postaci książek, do Galii. Czyny Euzebii z lat 354–355 
nie powinny być zatem postrzegane jako jej samodzielne działanie, ale działanie 
z inicjatywy jej męża Konstancjusza. To czyni ją postacią mniej idealną i miłą, 
ale nie mniej interesującą. 

Mowa pochwalna na cześć cesarzowej Euzebii cezara Juliana Apostaty niewąt-
pliwie jest warta przekładu na język polski i głębszej analizy. 

Pragnę podziękować recenzentce Pani prof. dr hab. Magdalenie Stuligrosz, 
której cenne wskazówki przyczyniły się do ostatecznego kształtu tej publikacji. 
Dziękuję również Panu prof. dr. hab. Leszkowi Mrozewiczowi za okazaną pomoc 
i umożliwienie wydania niniejszego przekładu.

Anna Pająkowska-Bouallegui

30 Prokopiusz z Cezarei – najsłynniejszy historyk bizantyjski. Napisał Historię wojen w ośmiu 
księgach, opisującą wojny prowadzone przez Cesarstwo Bizantyjskie w latach 527-553 z Wandalami, 
Ostrogotami i Persami oraz Historię sekretną, opowiadającą o zbrodniach i intrygach Justyniana 
i Teodory.
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’Ioulianoà  
ka…saroj EÙseb…aj tÁj Basil…doj ™gkèmion

 T… pote ¥ra cr¾ dianoe‹sqai perˆ tîn ÑfeilÒntwn meg£la kaˆ 
pšra meg£lwn, oÜti fhmˆ crus…on oÙd\e ¢rgÚrion, ¢ll¦ ¡plîj Ó, ti 
¨n tÚcV tij par¦ toà pšlaj eâ paqèn· e‡ta toiaàta m\en ¢pot…nein 
oÜte ™piceiroÚntwn oÜte dianooumšnwn, ·vqÚmwj d\e kaˆ Ñligèrwj 
™cÒntwn prÕj tÕ t¦ dunat¦ poie‹n kaˆ dialÚesqai tÕ Ôflhma; À dÁlon 
Óti faÚlouj kaˆ mocqhroÝj nomistšon; oÙdenÕj g¦r o‡mai tîn ¥llwn 
¢dikhm£twn œlatton misoàmen ¢carist…an kaˆ Ñneid…zomen to‹j 
¢nqrèpoij, Ótan eâ paqÒntej perˆ toÝj eÙergštaj ðsin ¢c£ristoi· 
œsti d\e oÙc oátoj ¢c£ristoj mÒnon, Óstij eâ paqën dr´ kakîj 
À lšgei, ¢ll¦ kaˆ Óstij siwp´ kaˆ ¢pokrÚptei, l»qV paradidoÝj 
kaˆ ¢fan…zwn t¦j c£ritaj. Kaˆ tÁj m\en qhrièdouj ™ke…nhj kaˆ 
¢panqrèpou mocqhr…aj sfÒdra Ñl…ga kaˆ eÙar…qmhta komidÍ t¦ 
parade…gmata· Polloˆ d\e ¢pokrÚptousi tÕ doke‹n eâ paqe‹n, oÙk 
o‡da Ó, ti boulÒmenoi· fasˆ d\e Ómwj qwpe…aj tinÕj kaˆ ¢gennoàj 
kolake…aj t¾n dÒxan ™kkl…nein. ’Egë d\e toÚtouj m\en Óti mhd\en 
Øgi\ej lšgousi safîj e„dèj, Ómwj ¢f…hmi, kaˆ ke…sqw diafeÚgein 
aÙtoÚj, kaq£per o‡ontai, kolake…aj oÙk ¢lhqÁ dÒxan, pollo‹j 
¤ma p£qesin ™nÒcouj fanšntaj kaˆ nos»masin a„sc…stoij p£nu 
kaˆ ¢neleuqšroij. –H g¦r oÙ sunišntej ¢na…sqhtoi l…an e„sˆn, ïn 
oÙdamîj ¢na…sqhton e‡nai crÁn, À sunišntej ™pil»smonej ïn ™crÁn 
e„j ¤panta memnÁsqai tÕn crÒnon· memnhmšnoi d\e kaˆ ¢poknoàntej 
di' ¡sdhpotoàn a„t…aj deiloˆ kaˆ b£skanoi fÚsei kaˆ ¡plîj ¤pasin 
¢nqrèpoij dusmene‹j, o† ge oÙd\e to‹j eÙergštaij pr´oi kaˆ proshne‹j 
™qšlontej e‡nai, e‡ta, ̈ n m\en dšV loidorÁsa… pou kaˆ dake‹n, ésper 
t¦ qhr…a Ñrg…lon kaˆ ÑxÝ blšpousin· ésper d\e ¢n£lwma polute- 
l\ej feÚgontej tÕn ¢lhqinÕn œpainon, oÙk o‡da Ópwj, a„tiîntai t¦j 
Øp\er tîn kalîn œrgwn eÙfhm…aj, ™xÕn ™ke‹no ™xet£zein mÒnon, e„ 
t¾n ¢l»qeian timîsi kaˆ perˆ ple…onoj poioàntai toà doke‹n ™n to‹j 
™pa…noij car…zesqai. OÙd\e g¦r toàto œnestin e„pe‹n, æj ¢nwfel\ej 
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MOWA III

MOWA POCHWALNA  
NA CZEŚĆ CESARZOWEJ EUZEBII

Cóż powinno się myśleć o takich ludziach, którzy zaciągnąwszy olbrzy-
mi dług wdzięczności z powodu wielkich łask – nie mówię ani o złocie, ani 
o srebrze, ale zwyczajnie o jakimś dobrodziejstwie, które otrzymuje się od 
bliskiego – ani nie próbują, ani nie zamierzają oddać długu i, zachowując się 
beztrosko i niedbale, nie czynią wszystkiego, co jest możliwe, aby spłacić dług?1 
Czyż nie jest rzeczą oczywistą, że powinniśmy uważać ich za nikczemnych 
i fałszywych?2 Sądzę bowiem, że nie ma żadnej innej krzywdy, którą pogar-
dzamy bardziej niż niewdzięczność3, i potępiamy ludzi, którzy, otrzymawszy 
dobrodziejstwo, są niewdzięczni w stosunku do swych darczyńców. I nie tylko 
ten jest niewdzięczny, kto za doznane dobrodziejstwo odpłaca złym czynem 
lub złym słowem, ale także i ten, kto przemilcza i skrywa łaski, wdzięczność 
ukrywając i pogrążając w zapomnieniu4. Przykłady tej brutalnej i nieludzkiej 
niegodziwości są bardzo nieliczne i całkiem łatwe do policzenia, ale wielu ukry-
wa – nie wiem z jakim zamiarem – to, że zostali obdarzeni dobrodziejstwem. 
Twierdzą oni ponadto, że czyniąc tak, chcą uniknąć posądzenia o pewnego ro-
dzaju służalczość i niskie pochlebstwo5. Ja zaś, chociaż wiem dokładnie, że nie 
mówią niczego rozsądnego, jednak pozwalam im na to. Można zatem przyznać, 
że oni unikają – jak sami sądzą – fałszywej sławy pochlebstwa, ale, jednocześnie, 
okazują się całkowicie oddani wielu najbardziej haniebnym i nikczemnym na-
miętnościom i żądzom. Albo rzeczywiście są zbyt głupi, aby dostrzec to, czego 
w żadnym razie nie można nie dostrzegać, albo nie są głupi, ale zapominają 
o tym, o czym zawsze należy pamiętać. Ale, jeśli pamiętają o tym6 i z jakiegoś 
powodu unikają, są z natury nikczemni, zazdrośni i całkowicie nieżyczliwi 
w stosunku do wszystkich ludzi. Oni, nawet nie chcąc być miłymi i życzliwymi 
dla swych dobroczyńców, spoglądają następnie – niczym dzikie zwierzęta7 – 
z gniewem i zawziętością, jak gdyby należało tych znieważać i gryźć. I unikając 
prawdziwej pochwały, jakby to był kosztowny wydatek, ganią – nie wiem w jaki 
sposób – słowa sławiące piękne czyny, podczas gdy należy zapytać jedynie 
o to, czy ktoś rzeczywiście szanuje prawdę i ceni ją bardziej niż reputację 
okazującego swą wdzięczność w pochwałach. Nie można bowiem powiedzieć 
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crÁma ¹ eÙfhm…a oÜte to‹j Øp\er ïn gšgonen oÜte aâ to‹j ¥lloij, 
ÐpÒsoi t¾n ‡shn ™ke…noij kat¦ tÕn b…on t£xin e„lhcÒtej tÁj ™n ta‹j 
pr£xesin ¢retÁj ¢pele…fqhsan. To‹j m\en g¦r ¥kousm£ tš ™stin ¹dÝ 
kaˆ proqumotšrouj paršcei perˆ t¦ kal¦ kaˆ diafšronta tîn œrgwn· 
toÝj d\e ™pˆ tÕ zhloàn ™ke‹na peiqo‹ kaˆ b…v parèrmhsen Ðrîntaj, 
Óti mhd\e tîn prolabÒntwn tin\ej ¢pester»qhsan Ö mÒnon doàna… te 
kaˆ labe‹n ™sti dhmos…v kalÒn. Cr»mata m\en g¦r e„j tÕ ™mfan\ej 
didÒnai kaˆ periblšpein, Ópwj Óti ple‹stoi tÕ doq\en e‡sontai,  
prÕj ¢ndrÕj ¢peirok£lou· ¢ll' oÙd\e Øposcën të ce‹re Øpedšxat' ¥n 
tij ™n Ñfqalmo‹j p£ntwn, m¾ pant£pasin ¢poseis£menoj a„dî kaˆ 
™pie…keian toà trÒpou· ’Arkes…laoj d\e kaˆ didoÝj tÕn labÒnta 
™peir©to laqe‹n· sun…ei d\e ™ke‹noj ™k tÁj pr£xewj tÕn dr£santa. 
’Epa…nwn d\e zhlwtÕn m\en ¢kroat¦j æj ple…stouj eØre‹n, ¢gaphtÕn 
d\e o‡mai kaˆ Ñl…gouj. Kaˆ ™pÇnei ge Swkr£thj polloÝj kaˆ Pl£twn 
kaˆ ’Aristotšlhj· Xenofîn d\e kaˆ ’Aghs…laon tÕn basilša kaˆ 
Kàron tÕn Pšrshn, oÜti tÕn ¢rca‹on ™ke‹non mÒnon, ¢ll¦ kaˆ tÕn 
ú sunestr£teuto ™pˆ basilša, kaˆ toÝj ™pa…nouj xuggr£fwn oÙk 
¢pekrÚpteto. ’Emoˆ d\e qaumastÕn e‡nai doke‹, e„ toÝj ¥ndraj m\en 
toÝj kaloÝj te kagaqoÝj proqÚmwj ™painesÒmeqa, guna‹ka d\e 
¢gaq¾n tÁj eÙfhm…aj oÙk ¢xièsomen, ¢retÁj oÙd\en me‹on aÙta‹j 
½per to‹j ¢ndr£si pros»kein Øpolamb£nontej. À g¦r e‡nai sèfrona 
kaˆ sunet¾n kaˆ Óian nšmein ̃ k£stJ t¦ prÕj t¾n ¢x…an kaˆ qarralšan 
™n to‹j deino‹j kaˆ megalÒfrona kaˆ ™leuqšrion, kaˆ p£nta æj œpoj 
e„pe‹n Øp£rcein ™ke…nV o„Òmenoi crÁnai t¦ toiaàta, e‡ta tîn ™pˆ to‹j 
œrgoij ™gkwm…wn ¢fairhsÒmeqa, tÕn ™k toà kolakeÚein doke‹n yÒgon 
dedoikÒtej; “Omhroj d\e oÙk ÆscÚneto t¾n PhnelÒphn ™painšsaj 
oÙd\e�t¾n ‘Alk…nou gamet»n, oÙd\e e‡ tij ¥llh diaferÒntwj ¢gaq¾ 
gšgonen À kaˆ ™pˆ smikrÕn ¢retÁj metepoi»qh. oÜkoun oÙd\e ™ke…nh 
tÁj ™p' aÙtù toÚtJ di»marten eÙfhm…aj. PrÕj d\e aâ toÚtoij paqe‹n 
m\en eâ kaˆ tuce‹n tinoj ¢gaqoà, smikroà te Ðmo…wj kaˆ me…zonoj, 
oÙd\en œlatton par¦ gunaikÕj À par¦ ¢ndrÕj dexÒmeqa, t¾n d\e 
™p' aÙtù c£rin ¢pot…nein Ñkn»somen; ’All¦ m» pote kaˆ aÙtÕ tÕ 
de‹sqai katagšlaston e‡nai fîsi kaˆ oÙk ¥xion ¢ndrÕj ™pieikoàj 
kaˆ genna…ou, e‡nai d\e kaˆ tÕn ’Odussša tÕn sofÕn ¢gennÁ kaˆ 
deilÒn, Óti t¾n toà basilšwj ƒkšteue qugatšra pa…zousan ™pˆ toà 
leimînoj xÝn ta‹j Ðm»lixi parqšnoij par¦ toà potamoà ta‹j ÆÒsi· 
m» pote oân oÙd\e tÁj ’Aqhn©j tÁj toà DiÕj ¢pÒscwntai paidÒj, ¿n 
“OmhrÒj fhsin, ¢peikasqe‹san parqšnJ kalÍ kaˆ genna…v, ’Odusse‹ 
m\en ¹g»sasqai tÁj perˆ t¦ bas…leia feroÚshj Ðdoà, sÚmboulon d\e 
aÙtù kaˆ did£skalon genomšnhn ïn ™crÁn e‡sw parelqÒnta dr©n 
kaˆ lšgein, kaq£per tin¦ ·»tora xÝn tšcnV tšleion ¶sai basil…doj 
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tego, że pochwała jest rzeczą bezużyteczną ani w przypadku tych, dla których 
powstała, ani w przypadku wszystkich innych, którzy, również pełniąc taką 
samą godność w ciągu swego życia, okazali się pozbawieni cnoty w działaniu. 
Dla tych pierwszych bowiem pochwała jest słodkim śpiewem, który czyni ich 
bardziej skorymi do pięknych i wyróżniających się działań. Tych drugich nato-
miast zachęca dzięki przekonywaniu i przymuszaniu do współzawodnictwa, gdy 
widzą, że nikt z ich przodków nie został pozbawiony tego jedynego hołdu, który 
pięknie jest złożyć i publicznie przyjąć. Ofiarować bowiem jawnie pieniądze, 
zważając na to, aby możliwie jak największa liczba osób wiedziała, co zostało 
darowane, jest właściwe dla człowieka pozbawionego ogłady. Ależ nikt nawet 
nie wyciągnąłby ręki, aby przyjąć go na oczach wszystkich, chyba że wcześniej 
porzuciłby wszelki wstyd i słuszność postępowania. Także Arkesilaos8, dając 
prezent, usiłował to ukryć przed obdarowywanym. Ale ów poznał darczyńcę 
po jego postępowaniu. Dla pochwał jest natomiast korzystne znaleźć możliwie 
jak największą liczbę słuchaczy, chociaż – jak sądzę – należy zadowolić się 
także nielicznymi. Niewątpliwie również i Sokrates9 i Platon10 i Arystoteles 
chwalili wielu. Ksenofont11 pochwalił zarówno króla Agesilaosa, jak i króla 
perskiego Cyrusa – nie tylko tego nazwanego Starym, ale także tego, wraz 
z którym wyprawił się przeciwko Wielkiemu Królowi – i nigdy nie ukrywał, że 
w swej historii napisał tego rodzaju pochwały12. Wydaje mi się dziwną rzeczą, 
że gorliwie chwalimy pięknych i szlachetnych mężczyzn13, a szlachetnej kobiety 
nie uważamy za godną pochwały14, chociaż sądzimy, że cnota wcale nie jest 
mniej właściwa kobietom niż mężczyznom15. A zatem, czy uważając, że jest 
ona skromna, mądra, potrafiąca nagrodzić każdego stosownie do jego zasług, 
odważna w niebezpieczeństwach, wspaniałomyślna, szczodra i posiada – że tak 
powiem – wszystkie tego rodzaju zalety, pozbawimy ją pochwał jej dobrych 
czynów, obawiając się zarzutu okazania się pochlebcami? Przecież Homer nie 
wstydził się wychwalać Penelopy ani żony Alkinoosa16, ani żadnej innej kobiety, 
która była wyjątkowo dobra albo która posiadała niewielką zaletę. Czyż za to 
ona nie otrzymała od niego zasłużonej pochwały? Zgadzamy się także otrzy-
mywać dobrodziejstwa i dostawać jakąś korzyść, zarówno małą jak i dużą, tak 
od kobiety jak i od mężczyzny, a potem wahamy się, czy odwdzięczyć się jej za 
doznane dobrodziejstwo? Być może ludzie powiedzą, że potrzebować pomocy 
od kobiety17 jest czymś śmiesznym i niegodnym uczciwego i szlachetnego 
mężczyzny, ale nawet mądry Odyseusz bywał pozbawiony ducha i tchórzliwy, 
gdyż błagał o pomoc córkę królewską18, kiedy ta bawiła się na łące na brzegu 
rzeki ze swymi młodymi towarzyszkami. I nie powstrzymuje się od tego na-
wet sama Atena, córka Zeusa, która – jak mówi Homer – przybierając postać 
pięknej i szlachetnej dziewczyny19, pokazała Odyseuszowi drogę prowadzącą 
do królewskiego pałacu i była jego doradczynią i nauczyła go, co powinien 
zrobić i powiedzieć, kiedy wejdzie do środka, i niczym mówca, doskonały 
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™gkèmion, ¥nwqen ¢pÕ toà gšnouj ¢rxamšnhn. ”Ecei d\e aÙtù t¦ 
Øp\er toÚtwn œph tÕn trÒpon tÒnde· 

Dšspoinan m\en prîta kic»seai ™n meg£roisin· 
’Ar»th d' Ônom' ™stˆn ™pènumon, ™k d\e tok»wn
Tîn aÙtîn, o†per tškon ’Alk…noon basilÁa. 

’Analabën d\e ¥nwqen ¢pÕ toà Poseidînoj o‡mai t¾n ¢rc¾n toà 
gšnouj kaˆ Ósa œdras£n te kaˆ œpaqon e„pèn, kaˆ Ópwj aÙt¾n Ð 
qe‹oj, toà patrÕj ¢polomšnou nšou kaˆ numf…ou, œghmš te kaˆ ™t…
mhsen, 

 æj oÜtij ™pˆ cqonˆ t…etai ¥llh, 

kaˆ Óswn tugc£nei 

”Ek te f…lwn pa…dwn œk t' aÙtoà ’AlkinÒoio, 

œti d\e o‡mai tÁj gerous…aj kaˆ toà d»mou, o‰ kaq£per qeÕn Ðrîsi 
poreuomšnhn di¦ toà ¥steoj, tšloj ™pšqhke ta‹j eÙfhm…aij zhlwtÕn 
¢ndrˆ kaˆ gunaik…, 

OÙ m\en g£r ti nÒou ge kaˆ aÙt¾ deÚetai ™sqloà 

lšgwn, kaˆ æj kr…nein eâ ºp…stato oŒs…n t' eâ fronšVsi, kaˆ dialÚein 
t¦ prÕj ¢ll»louj ™gkl»mata to‹j pol…taij ¢nafuÒmena xÝn d…kV. 
TaÚthn d¾ 

oân ƒketeÚsaj, e„ tÚcoij eÜnou, prÕj aÙtÕn œfh, 

’Elpwr» toi œpeita f…louj t' „dšein kaˆ ƒkšsqai 

O‡kon ™j ØyÒrofon· 

Ð d' ™pe…sqh tÍ xumboulÍ. ’Ar' oân œti dehsÒmeqa meizÒnwn e„kÒnwn 
kaˆ ¢pode…xewn ™nargestšrwn, éste ¢pofuge‹n t¾n ™k toà kolakeÚein 
doke‹n Øpoy…an; oÙcˆ d\e ½dh mimoÚmenoi tÕn sofÕn ™ke‹non kaˆ 
qe‹on poiht»n, ™painšsomen EÙseb…an t¾n ¢r…sthn, ™piqumoàntej 
m\en œpainon aÙtÁj ¥xion diexelqe‹n, ¢gapîntej dš, e„ kaˆ metr…
wj tugc£noimen oÛtw kalîn kaˆ pollîn ™pithdeum£twn; kaˆ tîn 
¢gaqîn tîn ØparcÒntwn ™ke…nV, swfrosÚnhj kaˆ dikaiosÚnhj, À 
prvÒthtoj kaˆ ™pieike…aj, À tÁj perˆ tÕn ¥ndra fil…aj, À tÁj perˆ t¦ 
cr»mata megaloyuc…aj, À tÁj perˆ toÝj o„ke…ouj kaˆ xuggene‹j timÁj. 
Pros»kei d\e o‡mai kaq£per ‡cnesin ̃ pÒmenon to‹j ½dh ·hqe‹sin, oÛtw 
poie‹sqai t¾n xun eufhm…a, t£xin ¢podidÒnta t¾n aÙt¾n ™ke…nV, patr…
doj te, æj e„kÒj, kaˆ patšrwn mnhmoneÚonta, kaˆ Ópwj ™g»mato 
kaˆ útini, kaˆ t«lla p£nta tÕn aÙtÕn ™ke…noij trÒpon. 
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w swej sztuce, wygłosiła pochwałę królowej, zaczynając od jej rodu. I takie są 
o tym wersy Homera20: 

W pałacu znajdź najpierw władczynię; 
nosi ona imię Arete i ma przodków
tych samych, którzy spłodzili króla Alkinoosa21.

Następnie, rozpoczynając od Posejdona, od którego – jak sądzę – wziął po-
czątek jej ród, poeta opowiada wszystko, co zrobili i czego doznali, mówiąc 
jak po śmierci ojca22, wtedy jeszcze młodego i dopiero co ożenionego, jej 
stryj poślubił ją i szanował

tak jak nie była nigdy szanowana żadna inna kobieta na świecie23. 

 Mówi ponadto o wszystkich zaszczytach, które otrzymała 

od swych drogich dzieci i od samego Alkinoosa24,

i ponadto – jak mi się wydaje – również od rady starszych i od ludu, którzy 
patrzyli na nią niczym na bóstwo, kiedy szła przez miasto. Poeta zakończył 
pochwałami budzącymi zazdrość tak mężczyzny, jak i kobiety: 

i oczywiście nie brakuje jej ani wspaniałej rozwagi25, 

mówiąc, że dzięki swej mądrości umiała dobrze osądzić i odpowiednio roz-
strzygnąć, zgodnie ze sprawiedliwością, wzajemne oskarżenia, które powsta-
wały między obywatelami. 

A więc, jeśli ją prosiłeś, znajdowałeś ją życzliwie usposobioną, 

mówi do niego, 

masz nadzieję ponownie zobaczyć kiedyś swych bliskich 
i powrócić do domu o wysokim dachu26.

I Odyseusz usłuchał rady. Czy będę więc potrzebował jeszcze wspanialszych 
przykładów i wyraźniejszych dowodów, aby uciec przed podejrzeniem oka-
zania się pochlebcą?27 I już nie naśladując tego mądrego i boskiego poety, 
będę wychwalał najznakomitszą Euzebię, pragnąc ułożyć mowę pochwal-
ną jej godną i ciesząc się, jeśli uda mi się opisać, choć w umiarkowanym 
stopniu, jej czyny, tak szlachetne i liczne, oraz zalety, które posiada, jej 
mądrość28, sprawiedliwość, łagodność, dobroć, miłość do męża, hojność, 
szacunek dla domowników i krewnych. Sądzę jednak, iż powinienem pójść 
śladami tego, co zostało już powiedziane i w ten sposób ułożyć pochwa-
łę, dając jej taki sam porządek: wspomnę jej ojczyznę – co jest słuszne – 
i przodków oraz jak i za kogo wyszła za mąż i wszystkie inne rzeczy tak, 
jak Homer. 
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Perˆ m\en oân tÁj patr…doj poll¦ semn¦ lšgein œcwn, t¦ m\en di¦ 
palaiÒthta par»sein moi dokî· fa…netai g¦r e‡nai tîn mÚqwn oÙ 
pÒrrw· Ðpo‹on d» ti kaˆ tÕ perˆ tîn Mousîn legÒmenon, æj e‡en 
d»pouqen ™k tÁj Pier…aj, oÙcˆ d\e ™x `Elikînoj e„j tÕn ”Olumpon 
¢f…kointo par¦ tÕn patšra klhqe‹sai. Toàto m\en d¾ kaˆ e„ d» ti 
toioàton ›teron, mÚqJ m©llon À lÒgJ prosÁkon, ¢poleiptšon· 
Ñl…ga d\e e„pe‹n tîn oÙp©si gnwr…mwn tucÕn oÙk ¥topon oÙd\e ¥po 
toà parÒntoj lÒgou. MakedÒnwn g¦r o„k…sai fasˆ t¾n cèran 
toÝj `Hraklšouj ™ggÒnouj, Thmšnou pa‹daj, o‰ t¾n ’Arge…an lÁxin 
nemÒmenoi kaˆ stasi£zontej tšloj ™poi»santo t¾n ¢poik…an tÁj 
prÕj ¢ll»louj œridoj kaˆ filotim…aj· e‡ta ˜lÒntej t¾n Makedon…
an kaˆ gšnoj Ôlbion ¢polipÒntej, basile‹j ™k basilšwn dietšloun 
kaq£per klÁron t¾n tim¾n diadecÒmenoi. P£ntaj m\en oân aÙtoÝj 
™paine‹n oÜte ¢lhq\ej oÜte o‡mai ·®dion· pollîn d\e ¢gaqîn ¢ndrîn 
genomšnwn kaˆ katalipÒntwn ̀Ellhnikoà trÒpou mnhme‹a p£gkala, 
F…lippoj kaˆ Ð toÚtou pa‹j ¢retÍ dihnegk£thn p£ntwn, Ósoi p£lai 
Makedon…aj kaˆ Qr®khj Ãrxan, o‡mai d\e œgwge kaˆ Ósoi Ludîn 
À M»dwn kaˆ Persîn kaˆ ‘Assur…wn, pl¾n mÒnou toà KambÚsou 
paidÒj, Öj ™k tîn M»dwn ™j Pšrsaj t¾n basile…an metšsthsen. `O 
m\en g¦r prîtoj ™peir£qh t¾n MakedÒnwn aÙxÁsai dÚnamin, kaˆ tÁj 
EÙrèphj t¦ ple‹sta katastrey£menoj Óron ™poi»sato prÕj ›w 
m\en kaˆ prÕj meshmbr…an t¾n q£lattan, ¢p’ ¥rktwn d\e o‡mai tÕn 
”Istron kaˆ prÕj ̃ spšran tÕ ‘WrikÕn œqnoj· Ð toÚtou d\e aâ pa‹j ØpÕ 
tù Stageir…tV sofù trefÒmenoj tosoàton megaloyuc…v tîn ¥llwn 
¡p£ntwn di»negke kaˆ prosšti tÕn aØtoà patšra tÍ strathg…v kaˆ 
tÍ qarraleÒthti kaˆ ta‹j ¥llaij ¢reta‹j ØperballÒmenoj, ést' 
oÙk ¥xion aØtù zÁn Øpel£mbanen, e„ m¾ xump£ntwn m\en ¢nqrèpwn, 
p£ntwn d\e ™qnîn krat»seien. OÙkoàn t¾n m\en ’As…an ™pÁlqe 
sÚmpasan katastrefÒmenoj, kaˆ ¢n…sconta prîtoj ¢nqrèpwn 
tÕn ¼lion prosekÚnei, ærmhmšnon d\e aÙtÕn ™pˆ t¾n EÙrèphn, Ópwj 
t¦ leipÒmena peribalÒmenoj gÁj te ¡p£shj kaˆ qal£tthj kÚrioj 
gšnoito, tÕ creën ™n Babulîni katšlabe. MakedÒnej d\e ¡p£ntwn 
Ãrcon, ïn Øp’ ™ke…nJ kths£menoi pÒlewn kaˆ ™qnîn œtucon. ’Ar' 
oân œti cr¾ di¦ meizÒnwn tekmhr…wn dhloàn, æj œndoxoj m\en ¹ 
Makedon…a kaˆ meg£lh tÕ prÒsqen gšnoito; TaÚthj d\e aÙtÁj tÕ 
kr£tiston ¹ pÒlij ™ke…nh, ¿n ¢nšsthsan, pesÒntwn, o‡mai, Qettalîn, 
tÁj kat' ™ke…nwn ™pènumon n…khj. Kaˆ perˆ m\en toÚtwn oÙd\en œti 
dšomai makrÒtera lšgein· 

EÙgene…aj ge m¾n t… ¨n œcoimen œti pr£gmata ™pizhtoàntej 
fanerèteron kaˆ ™narg\ej m©llon tekm»rion; qug£thr g£r 
™stin ¢ndrÕj ¢x…ou nomisqšntoj t¾n ™pènumon toà œtouj ¢rc¾n 
¥rcein, p£lai m\en „scur¦n kaˆ basile…an ¢tecnîj Ñnomizomšnhn, 
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Chociaż można powiedzieć wiele wspaniałych rzeczy o jej ojczyźnie29, 
uważam za właściwe pominąć niektóre z nich z powodu ich wieku. Wydaje 
mi się bowiem, że nie są zbyt dalekie od legend. Na przykład, tego rodzaju 
opowieścią jest ta, która mówi o Muzach to, że pochodziły oczywiście z Pierii, 
nie przybyły zatem z Helikonu, gdy zostały wezwane przez ojca na Olimp30. 
Ta i inne tego samego rodzaju historie, należące bardziej do mitologii niż do 
retoryki, powinny oczywiście być pominięte, niemniej jednak przedstawienie 
kilku faktów, które nie wszystkim są znane, nie jest zapewne niewłaściwe ani 
niezgodne z obecną mową. Mówi się31 bowiem, że ziemię Macedończyków 
zasiedlili potomkowie Heraklesa32, synowie Temenosa33, którzy, zamiesz-
kując Argolidę jako przydzieloną im losem, pokłócili się i dla zakończenia 
kłótni i rywalizacji między sobą, założyli kolonię. Następnie opanowawszy 
Macedonię, pozostawili szczęśliwe potomstwo, a ich następcy nieprzerwanie 
dzierżyli godność królewską, niczym dziedziczny majątek34. Wychwalać ich 
wszystkich oczywiście nie byłoby – moim zdaniem – ani szczere, ani łatwe. 
Pośród zaś wielu dzielnych ludzi, którzy się narodzili i którzy pozostawili 
przepiękne pomniki greckiego charakteru, Filip i jego syn35 w męstwie prze-
wyższyli wszystkich tych, którzy panowali kiedyś w Macedonii i w Tracji, 
i – myślę – także wszystkich władców, którzy rządzili Lidyjczykami, Medami, 
Persami i Asyryjczykami, z wyjątkiem jedynie syna Kambizesa36, który prze-
niósł królewskie panowanie z Medów na Persów. Filip bowiem rzeczywiście 
był pierwszy, który usiłował rozszerzyć władzę Macedończyków37 i podbi-
jając większą część Europy38, uczynił morze swą granicą na wschodzie i na 
południu39, na północy zaś – jak sądzę – Ister40, a na zachodzie lud Orikonu41. 
I po nim jego syn42, wychowany przez mądrego Stagirytę43, tak bardzo prze-
wyższył wszystkich pozostałych szlachetnością ducha i tak bardzo przerósł 
swego ojca w sztuce wojennej, w odwadze i w innych zaletach, iż uważał, że 
nie byłby godny życia, jeśli nie zapanowałby nad wszystkimi ludźmi i nad 
wszystkimi narodami. Przemierzył więc Azję, podbijając ją całą i – pierwszy 
spośród ludzi44, czcił na kolanach wschodzące Słońce45 – kiedy wyruszał do 
Europy, aby zdobyć pozostałe terytoria i stać się władcą całej ziemi i całego 
morza, spotkał w Babilonii swe przeznaczenie46. Następnie Macedończycy 
rządzili wszystkimi miastami i wszystkimi narodami, które podbili pod swe 
panowanie47. A  zatem, czy trzeba przedstawiać jeszcze większe dowody na 
to, jak sławna i wielka była Macedonia także w przeszłości? Miejscem zaś 
najważniejszym w Macedonii jest miasto, które zbudowali – jak sądzę – po 
upadku Tesaloniczan i które bierze nazwę od zwycięstwa odniesionego nad 
nimi48. Ale o tym wszystkim nie ma potrzeby mówić dłużej. 

A szlachetne pochodzenie Euzebii, dlaczego miałbym zadawać sobie jeszcze 
jakiś trud, aby szukać lepszego i bardziej oczywistego dowodu niż ten? Ona 
bowiem jest córką mężczyzny uważanego za godnego zajmowania takiego 
urzędu, od którego  rok49 bierze swą nazwę, urzędu, który uznany niegdyś za 
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metabaloàsan d\e di¦ toÝj oÙk Ñrqîj crwmšnouj tÍ dun£mei 
tÕ Ônoma· nàn d\e ½dh tÁj dun£mewj ™pileipoÚshj, ™peid¾ prÕj 
monarc…an t¦ tÁj polite…aj meqšsthke, tim¾ kaq' aØt¾n tîn ¥llwn 
¡p£ntwn steromšnh prÕj p©san „scÝn ¢nt…rropoj e‡nai doke‹, to‹j 
m\en „diètaij oŒon «qlon ¢pokeimšnh kaˆ gšraj ¢retÁj À p…stewj 
½ tinoj eÙno…aj kaˆ Øphres…aj perˆ toÝj tîn Ólwn ¥rcontaj À 
pr£xewj lampr©j, to‹j basileàsi d\e prÕj oŒj œcousin ¢gaqo‹j oŒon 
¥galma kaˆ kÒsmoj ™pitiqemšnh· tîn m\en g¦r ¥llwn Ñnom£twn 
te kaˆ œrgwn ÐpÒsa tÁj pala‹aj ™ke…nhj polite…aj diasèzei tin¦ 
faÚlhn kaˆ ¢mudr¦n e„kÒna, À pant£pasin ØperidÒntej di¦ t¾n „scÝn 
katšgnwsan, À prosišmeno… ge di¦ b…ou karpoàntai t¦j ™pwnum…aj· 
mÒnhj d\e, o‡mai, taÚthj oÙd\e t¾n ¢rc¾n Øpere‹don, ca…rousi te kaˆ 
prÕj ™niautÕn tugc£nontej· kaˆ oÜte „dièthj oÙdeˆj oÜte basileÚj 
™stin À gšgonen, Öj oÙ zhlwtÕn ™nÒmisen Ûpatoj ™ponomasqÁnai. 
E„ dš, Óti prîtoj œtucen ™ke‹noj kaˆ gšgonen ¢rchgÕj tù gšnei tÁj 
eÙdox…aj, œlattÒn tij œcein aÙtÕn tîn ¥llwn Øpolamb£nei, l…an 
™xapatèmenoj oÙ manq£nei· Tù pantˆ g¦r o‡mai kre‹ttÒn ™sti kaˆ 
semnÒteron ¢rc¾n parasce‹n to‹j ™ggÒnoij perifane…aj tosaÚthj, 
À labe‹n par¦ tîn progÒnwn· ™peˆ kaˆ pÒlewj meg…sthj o„kist¾n 
genšsqai kre‹tton À pol…thn, kaˆ labe‹n Ðtioàn ¢gaqÕn toà doànai 
tù pantˆ katadešsteron. Lamb£nein d\e ™o…kasi par¦ tîn patšrwn 
oƒ pa‹dej kaˆ oƒ pol‹tai par¦ tîn pÒlewn oŒon ¢form£j tinaj 
prÕj eÙdox…an· Óstij d\e ¢pod…dwsi p£lin ™x ˜autoà progÒnoij 
te kaˆ patr…di me…zona timÁj ØpÒqesin, lamprotšran m\en ™ke…nhn 
kaˆ semnotšran, toÝj patšraj d\e ™ndoxotšrouj ¢pofa…nwn, oátoj 
oÙdenˆ doke‹ katal…pein prÕj eÙgene…aj lÒgon ¤millan· oÙd\e œstin 
Óstij ™ke…nou f»sei kre…ttwn gegonšnai· ™x ¢gaqîn m\en g¦r ¢gaqÕn 
fànai cr», Ð d\e ™x ™ndÒxwn ™ndoxÒteroj genÒmenoj, ™j taÙtÕn ¢retÍ 
tÁj tÚchj pneoÚshj, oátoj oÙdenˆ d…dwsin ¢pore‹n e„ tÁj eÙgene…aj 
e„kÒtwj metapoie‹tai. 

EÙseb…a dš, perˆ Âj Ð lÒgoj, pa‹j m\en Øp£tou gšgone, gamet¾ 
dš ™sti basilšwj ¢ndre…ou, sèfronoj, sunetoà, dika…ou, crhstoà 
kaˆ pr®ou kaˆ megaloyÚcou, Öj ™peid¾ patróan oâsan aÙtù 
t¾n ¢rc¾n ¢nekt»sato, ¢felÒmenoj toà b…v labÒntoj, g£mou te 
™de‹to prÕj pa…dwn gšnesin, o‰ klhronom»sousi tÁj timÁj kaˆ 
tÁj ™xous…aj, taÚthn ¢x…an œkrine tÁj koinwn…aj, gegonëj ½dh 
scedÒn ti tÁj o„koumšnhj ¡p£shj kÚrioj. Ka…toi pîj ¥n tij me…zona 
martur…an ™pizht»seie tÁsde; oÙ mÒnon perˆ tÁj eÙgene…aj aÙtÁj, 
Øp\er d\e ¡p£ntwn ¡plîj, Ósa crÁn o‡mai t¾n basile‹ tosoÚtJ 
sunioàsan, kaq£per fern¾n o‡koqen ™piferomšnhn, kom…zein ¢gaq£, 
paide…an Ñrq»n, sÚnesin ™mmelÁ, ¢km¾n kaˆ éran sèmatoj kaˆ 
k£lloj tosoàton, éste ¢pokrÚptesqai t¦j ¥llaj parqšnouj, 
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potężny i prawdziwie królewski50, zmienił jednakże nazwę z powodu tych, 
którzy sprawowali władzę w sposób niewłaściwy51. Teraz zaś, odkąd republi-
ka zmieniła się w cesarstwo, jego autorytet osłabł, urząd, pozbawiony także 
wszystkich innych przywilejów, wydaje się sam równoważyć wszelką siłę. Dla 
osób prywatnych został on zarezerwowany jako nagroda, dar za ich cnotę, za 
ich uczciwość, za ich łaskawość, za ich usługi dla tych, którzy rządzą całym 
światem, za ich znakomite czyny, cesarzom zaś został przyznany jako zaszczyt 
i ozdoba, dodany do korzyści, które już mają52. Te bowiem spośród innych tytu-
łów i funkcji, które wciąż zachowują jakieś małe i słabe wyobrażenie tej dawnej 
formy rządzenia albo zupełnie lekceważąc, odrzucają ze względu na swą władzę, 
albo przyjmują je, ciesząc się tytułem przez całe życie. Tylko tą godnością – jak 
sądzę – wcześniej nie gardzili, a nawet cieszyli się z jej osiągnięcia również 
na jeden rok. Nie ma i nie było żadnej osoby prywatnej ani cesarza, który nie 
uważał za godne pozazdroszczenia być nazywanym konsulem53. A jeśli jest ktoś, 
kto myśli, że ojciec Euzebii jest gorszy od innych, ponieważ pierwszy otrzymał 
tę godność i zapoczątkował chwałę własnego rodu, nie rozumie, że popełnia 
wielki błąd. Moim zdaniem bowiem, pod każdym względem, jest ważniejsze 
i szlachetniejsze zapewnić swym potomkom sławę pochodzącą z takiego urzędu 
jako pierwszy niż odziedziczyć go po swych przodkach54. Skoro także lepiej jest 
być założycielem potężnego miasta niż jego zwykłym mieszkańcem, a otrzymy-
wanie jakiegokolwiek dobrodziejstwa jest, pod każdym względem, gorsze niż 
jego wyświadczanie. Wydaje się rzeczą naturalną, że dzieci dostają od swych 
rodziców i mieszkańcy od swych miast pewne zalążki – że tak powiem – ich 
sławy. Ten zaś, kto – dzięki sobie samemu – oddaje większy plon chwały swoim 
przodkom i ojczyźnie, czyniąc ją sławniejszą i bardziej godną szacunku, rodzi-
ców natomiast znakomitszymi, wydaje się nikomu nie pozostawiać żadnego 
powodu do podważania jego szlachetnego pochodzenia. Ani nie ma nikogo, kto 
może powiedzieć, że jest lepszy od niego. Z dobrych bowiem ludzi powinien 
rodzić się dobry człowiek55. Ten zaś, który pochodzi od znakomitych przodków, 
staje się od nich znakomitszy – los postępując w zgodzie z jego cnotą – nie 
pozwala nikomu wątpić w jego słuszne roszczenia do szlachetnego pochodzenia. 

Euzebia, która jest tematem mojej mowy, była córką konsula, żoną zaś 
cesarza56 odważnego, umiarkowanego, mądrego, sprawiedliwego57, dobrego, 
łagodnego58, hojnego, tego, który, gdy otrzymał władzę odziedziczoną po 
przodkach i następnie odebrał temu, który mu ją zabrał przemocą59, pragnął 
ożenić się, aby spłodzić synów, którzy odziedziczą jego tytuł i władzę, i uznał 
tę kobietę za godną, aby dzielić panowanie z nim, będącym już panem niemal60 
całej zamieszkałej ziemi. Lecz po co ktoś miałby szukać dowodu lepszego 
od tego? Oczywiście mam na myśli nie tylko jej szlachetne pochodzenie, ale 
także wszystkie te zalety, które – według mnie – kobieta łącząca się z tak 
wielkim cesarzem powinna przynieść ze sobą z domu jak posag: właściwe 
wychowanie61, odpowiednią inteligencję, ciało w kwiecie młodości62 i urodę63 
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kaq£per o‡mai perˆ tÍ sel»nV plhqoÚsV oƒ diafane‹j ¢stšrej 
kataugazÒmenoi krÚptousi t¾n morf»n. •En m\en g¦r toÚtwn 
oÙd\en ™xarke‹n doke‹ prÕj koinwn…an basilšwj, p£nta d\e ¤ma, 
ésper qeoà tinoj ¢gaqù basile‹ kal¾n kaˆ sèfrona pl£ttontoj 
t¾n nÚmfhn, e„j taÙtÕ sunelhluqÒta pÒrrwqen kaˆ oÙk ¢pÕ tîn 
Ñmm£twn ™felkus£mena m£la Ôlbion Ãge tÕn numf…on. K£lloj 
m\en g¦r tÁj ™k toà gšnouj bohqe…aj kaˆ tîn ¥llwn ¢gaqîn o‡mai 
sterÒmenon oÙd\e „dièthn ¢kÒlaston „scÚei pe…qein t¾n gam»lion 
¢n£yai lamp£da, ¥mfw d\e ¤ma sunelqÒnta g£mon m\en ¼rmose 
poll£kij, ¢poleipÒmena d\e tÁj ™k tîn trÒpwn ¡rmon…aj kaˆ 
c£ritoj oÙ l…an ™f£nh zhlwt£. 

Taàta ™pist£menon safîj tÕn basilša tÕn sèfrona fa…
hn ¨n e„kÒtwj poll£kij bouleus£menon ˜lšsqai tÕn g£mon, t¦ 
m\en o‡mai punqanÒmenon Ósa crÁn di' ¢koÁj perˆ aÙtÁj maqe‹n,  
tekmairÒmenon d\e ¢pÕ tÁj mhtrÕj t¾n eÙtax…an· Øp\er Âj t¦ 
m\en ¥lla t… de‹ lšgontaj diatr…bein, kaq£per oÙk œcontaj ‡dion 
™gkèmion tÁj, Øp\er Âj Ð lÒgoj  dielqe‹n; Tosoàton d\e ‡swj oÜte 
e„pe‹n oÜte ™pakoàsai polÝ kaˆ ™rgîdej, Óti d¾ gšnoj m\en aÙtÍ 
sfÒdra `EllhnikÒn, `Ell»nwn tîn p£nu, kaˆ pÒlij ¹ mhtrÒpolij 
tÁj Makedon…aj, swfrosÚnh d\e Øpšr te EÙ£dnhn t¾n Kapanšwj 
kaˆ t¾n Qettal¾n ™ke…nhn Laod£meian. Aƒ m\en g¦r kaloÝj kaˆ 
nšouj kaˆ œti numf…ouj toÝj ¥ndraj ¢faireqe‹sai daimÒnwn b…v 
bask£nwn À moirîn n»masi, toà zÁn Øpere‹don di¦ tÕn œrwta, 
¹ dš, ™peid¾ tÕ creën tÕn kour…dion aÙtÁj ¥ndra katšlabe, 
to‹j paisˆ proskaqhmšnh tosoàton ™pˆ swfrosÚnV klšoj aØtÍ 
e„rg£sato, éste tÍ m\en PhnelÒpV, periÒntoj œti kaˆ planwmšnou 
toà g»mantoj, prosÇei t¦ meir£kia mnhsteusÒmena œk te ’Iq£khj 
kaˆ S£mou kaˆ Doulic…ou, tÍ d\e ¢n¾r m\en oÙdeˆj kalÕj kaˆ mšgaj 
À „scurÕj À ploÚsioj Øp\er toÚtwn e„j lÒgouj ™lqe‹n Øpšmeinš 
pote· T¾n qugatšra d\e basileÝj ˜autù sunoike‹n ¢x…an œkrine, 
kaˆ œdrase tÕn g£mon lamprîj met¦ t¦ trÒpaia, œqnh kaˆ pÒleij 
kaˆ d»mouj ˜stiîn. 

E„ dš tij ¥ra ™ke…nwn ™pakoÚein poqe‹, Ópwj m\en ™k Makedon…aj 
™kale‹to met¦ tÁj mhtrÕj ¹ nÚmfh, t…j d\e Ãn Ð tÁj pompÁj trÒpoj 
¡rm£twn kaˆ †ppwn kaˆ Ñchm£twn pantodapîn crusù kaˆ ¢rgÚrJ 
kaˆ Ñreic£lkJ met¦ tÁj ¢r…sthj tšcnhj e„rgasmšnwn, ‡stw paidikîn 
sfÒdra ¢kousm£twn ™piqumîn· Kaq£per g¦r o‡mai kiqarJdoà 
tinoj dexioà t¾n tšcnhn· œstw dš, e„ boÚlei, Tšrpandroj oátoj À Ð 
Mhqumna‹oj ™ke‹noj, Ön d¾ lÒgoj œcei daimon…v pompÍ crhs£menon 
filomousotšrou toà delf‹noj tuce‹n À tîn xumpleÒntwn, kaˆ ™pˆ t¾n 
Lakwnik¾n ¥kran komisqÁnai· œqelge g¦r, o‡mai, toÝj dustuce‹j 
naÚtaj Ósa ™ke‹noj ¢pÕ tÁj tšcnhj e„rg£sato, aÙtÁj d\e ™ke…nhj 
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tak wielką, że przyćmiewa tę innych dziewcząt – jak sądzę – tak samo jak 
lśniące blaskiem gwiazdy, ustępując przed księżycem w pełni, ukrywają swój 
kształt?64 Rzeczywiście żadna z tych zalet nie wydaje się wystarczająca dla 
związku z cesarzem, ale, połączone wszystkie razem, jakby jakiś bóg65 stwo-
rzył dla dobrego cesarza piękną i mądrą narzeczoną, uczyniły narzeczonego 
bardzo szczęśliwym, przyciągając go z daleka, nie zaś nęcąc jego wzrok. Uro-
da bowiem, bez wsparcia szlachetnego pochodzenia i innych zalet66 nie ma – 
jak sądzę – siły przekonać nawet prostego człowieka, choćby rozwiązłego, 
do zapalenia ślubnych pochodni, ale, w połączeniu z inną zaletą, często była 
przyczyną małżeństwa, pozbawiona zaś zrównoważonego i pełnego wdzięku 
charakteru, nie wydawała się godna pozazdroszczenia. 

Mogę słusznie powiedzieć, że nasz mądry cesarz rozumiał to dobrze i, po 
długim namyśle, wybrał narzeczoną, pytając – jak sądzę – o wszystko, co 
powinien dowiedzieć się o niej ze słyszenia, ale także oceniając dzięki matce 
roztropność67 córki. Ale dlaczego mam tracić czas, aby mówić więcej o innych 
zaletach jej matki, jak gdybym nie był w stanie przedstawić własnej pochwały 
tej, która jest tematem tej mowy? Być może powinienem powiedzieć tylko tyle, 
żeby nie jest ani długie, ani trudne do opowiedzenia i wysłuchania, że ród jej 
matki jest bardzo grecki68 i że pochodziła całkowicie z Greków, że rodzinnym 
miastem była metropolia69 Macedonii, i że rozwagą70 przewyższała Evadne, 
żonę Kapaneusza i Laodamię, sławną Tesalkę. Te dwie bowiem pozbawione 
swych przystojnych, młodych i wciąż jeszcze niedawno poślubionych mężów, 
siłą zazdrosnych dajmonów71 albo nicią Mojr72, z powodu miłości do nich 
wzgardziły swym życiem73. Matka Euzebii natomiast, kiedy los zabrał jej męża, 
zgodnie z prawem, poślubionego74, poświęciła się dzieciom i dzięki swej cnocie 
zdobyła tak wielką sławę, że w przeciwieństwie do Penelopy, do której, gdy jej 
mąż wędrując nadal był jeszcze nieobecny, zbliżyli się, aby zalecać się do niej, 
młodzi mężczyźni pochodzący z Itaki, z Samos i z Dulichios75, do matki Euzebii 
zaś nigdy nie ośmielił się przyjść żaden mężczyzna przystojny i wysoki albo 
potężny i bogaty, aby powiedzieć o swych zamiarach76. I cesarz uznał córkę 
takiej kobiety za godną poślubienia77, i, po swych zwycięstwach78, z wielkim 
blaskiem zawarł małżeństwo, zapraszając na ucztę narody, miasta i ludy. 

Jeśli zaś ktoś pragnie usłyszeć o takich rzeczach: w jaki sposób narzeczo-
na wraz z matką przybyła z Macedonii i jaki był wygląd orszaku złożonego 
z wozów, koni i rozmaitych pojazdów, ozdobionych złotem, srebrem i mo-
siądzem79, wykonanych najpiękniejszą sztuką, niech wie, że pragnie usłyszeć 
opowieści zupełnie dziecinne. Tak jak jest – moim zdaniem – w przypadku 
jakiegoś kitarzysty, biegłego w swej sztuce: niech to będzie ten Terpander80 
albo tamten z Metymny81, któremu – jak mówią – zdarzyło się, że korzystał 
z cudownej opieki delfina lubiącego muzykę bardziej od innych pływających 
wraz z nim i został przez niego zaniesiony na przylądek Lakonii82. Oczarował 
bowiem – jak sądzę – tych żeglarzy tym, jak wiele zarobił dzięki swej sztuce, 
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Øpereèrwn kaˆ oÙdem…an êran ™poioànto tÁj mousikÁj· e„ d¾ oân 
tij to‹n ¢ndro‹n ™ke…noin tÕn kr£tiston ™pilex£menoj kaˆ ¢podoÝj 
tÕn perˆ tÕ sîma kÒsmon tÍ tšcnV pršponta, e‡ta ™j qšatron 
parag£goi pantodapîn ¢ndrîn kaˆ gunaikîn kaˆ pa…dwn fÚsei te 
kaˆ ¹lik…v kaˆ to‹j ¥lloij ™pithdeÚmasi diaferÒntwn, oÙk ̈ n o‡esqe 
toÝj m\en pa‹daj kaˆ tîn ¢ndrîn kaˆ gunaikîn ÐpÒsoi toioàtoi, 
e„j t¾n ™sqÁta kaˆ t¾n kiq£ran ¢poblšpontaj ™kpeplÁcqai deinîj 
prÕj t¾n Ôyin, tîn ¢ndrîn d\e toÝj ¢maqestšrouj kaˆ gunaikîn 
pl¾n sfÒdra Ñl…gwn ¤pan tÕ plÁqoj ¹donÍ kaˆ lÚpV kr…nein t¦ 
kroÚmata, mousikÕn d\e ¥ndra, toÝj nÒmouj ™xepist£menon tÁj 
tšcnhj, oÜte mignÚmena t¦ mšlh tÁj ¹donÁj c£rin faÚlwj ¢nšcesqai, 
duscera…nein te kaˆ e„ toÝj trÒpouj tÁj mousikÁj diafqe…roi kaˆ e„ 
ta‹j ¡rmon…aij m¾ deÒntwj crùto mhd\e ˜pomšnwj to‹j nÒmoij tÁj 
¢lhqinÁj kaˆ qe…aj mousikÁj; Ðrîn d\e ™mmšnonta to‹j nomisqe‹si 
kaˆ oÙ k…bdhlon ¹don»n, kaqar¦n d\e kaˆ ¢k»raton to‹j qeata‹j 
™nergas£menon, ¥peisi toàton ™painîn kaˆ ™kplhttÒmenoj, Óti d¾ 
sÝn tšcnV mhd\en ¢dikîn t¦j MoÚsaj tù qe£trJ xuggšgone. TÕn d\e 
t¾n ¡lourg…da kaˆ t¾n kiq£ran ™painoànta lhre‹n o‡etai kaˆ ¢nohta…
nein· kaˆ e„ met¦ ple…onwn t¦ toiaàta dihge‹tai, lšxei te ¹d…stV 
kosmîn kaˆ ™pilea…nwn tÕ faàlon kaˆ ¢genn\ej tîn dihghm£twn, 
geloiÒteron nom…zei tîn ¢potoreÚein t¦j kšgcrouj ™piceiroÚntwn, 
kaq£per o‡ma… fasi tÕn Murmhk…dhn ¢ntitattÒmenon tÍ Feid…ou 
tšcnV. 

OÜkoun oÙd\e ¹me‹j ˜kÒntej aØtoÝj taÚtaij Øpoq»somen ta‹j 
a„t…aij, ƒmat…wn polutelîn kaˆ dèrwn panto…wn Órmwn te kaˆ 
stef£nwn kat£logon tîn ™k basilšwj makrÒn tina toàton °dontej, 
oÜte æj ¢p»ntwn oƒ dÁmoi dexioÚmenoi kaˆ ca…rontej, oÜte Ósa 
kat¦ t¾n ÐdÕn ™ke…nhn lampr¦ kaˆ zhlwt¦ gšgone kaˆ ™nom…sqh. 
’All' ™peid¾ tîn basile…wn e‡sw parÁlqe kaˆ tÁj ™pwnum…aj taÚthj 
ºxièqh, t… prîton œrgon ™ke…nhj gšgone, kaˆ aâqij deÚteron, kaˆ ™p' 
aÙtù tr…ton, kaˆ poll¦ d¾ m£la tÕ ™nteàqen; OÙ g£r, e„ sfÒdra 
lšgein ™qšloimi kaˆ makr¦j Øp\er toÚtwn b…blouj xuntiqšnai, 
¢rkšsein Øpolamb£nw tù pl»qei tîn œrgwn, Ósa ™ke…nV frÒnhsin 
kaˆ prvÒthta kaˆ swfrosÚnhn kaˆ filanqrwp…an ™pie…kei£n te kaˆ 
™leuqeriÒthta kaˆ t¦j ¥llaj ¢ret¦j ™xemartÚrhse lamprÒteron, À 
nàn Ð parën perˆ aÙtÁj lÒgoj dhloàn ™piceire‹ kaˆ ™kdid£skein toÝj 
p£lai di¦ tîn œrgwn ™gnwkÒtaj. OÙ m¾n ™peid¾ ™ke‹no dusceršj, 
m©llon d\e ¢dÚnaton ™f£nh, pantelîj ¥xion Øp\er ¡p£ntwn 
¢posiwpÁsai, peir©sqai d\e e„j dÚnamin fr£zein Øp\er aÙtîn, kaˆ tÁj 
m\en fron»sewj poie‹sqai shme‹on kaˆ tÁj ¥llhj ¢retÁj p£shj, Óti 
tÕn g»manta dišqhken oÛtwj perˆ aØt»n, ésper oân ¥xion guna‹ka 
kal¾n kaˆ genna…an. 
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chociaż nią pogardzali i nie interesowali się wcale muzyką83. Jeśli więc ktoś 
wybrałby najbardziej utalentowanego z tych dwóch artystów, dałby mu strój84 
odpowiedni do jego sztuki, a następnie zaprowadziłby go do teatru pełne-
go mężczyzn, kobiet, dzieci, wszelkiego typu, różniących się charakterem, 
wiekiem i odmiennymi zwyczajami, czy nie sądzicie, że dzieci i ci wszyscy 
spośród mężczyzn i kobiet, którzy wciąż jeszcze zachowują dziecinny cha-
rakter, patrząc na jego strój i kitarę, byliby bardzo przestraszeni jego wyglą-
dem, a najbardziej niewykształceni z mężczyzn, wraz z całym tłumem kobiet, 
z wyjątkiem bardzo nielicznych, oceniliby jego muzyczny występ zgodnie 
z odczuwaną przyjemnością albo smutkiem? Miłośnik muzyki natomiast, 
znający dobrze zasady sztuki, ledwie zniósłby melodie zmieszane ze sobą, 
dla wywołania przyjemności, i wzgardziłby muzykiem, jeśli ten zepsułby mu-
zyczne tonacje i jeśli nie używałby dźwięków jak należy i zgodnie z regułami 
prawdziwej i boskiej muzyki? Ale taki człowiek, jeśli widzi, że ten pozostaje 
wierny zasadom swej sztuki i wywołuje w słuchaczach przyjemność niekła-
maną, lecz czystą i prawdziwą, odchodzi, chwaląc go i czując wzruszenie, 
ponieważ w teatrze postępował zgodnie ze sztuką, w niczym nie uchybiając 
Muzom. Pomyśli ponadto, że ten, kto chwali purpurową szatę i kitarę, plecie 
głupstwa i jest niemądry. A jeśli opisuje tego rodzaju szczegóły z większą 
przesadą, upiększając bardzo wdzięcznym stylem i uprzyjemniając swoje 
proste i marne opowiadanie, uzna go za śmieszniejszego od tych, którzy starają 
się rzeźbić ziarna prosa tak, jak mówią, że czynił – jeśli dobrze pamiętam – 
sławny Myrmekides, zamierzając rywalizować ze sztuką Fidiasza85. 

Dlatego nie będę dobrowolnie narażał się na takie same zarzuty, recytując 
tę długą listę kosztownych szat, darów wszelkiego rodzaju, naszyjników i ko-
ron wysłanych przez cesarza, ani opowiadając, jak mieszkańcy przybywali 
na spotkanie Euzebii i pozdrawiali ją z radością, ani opiewając, jak wiele 
wspaniałych i godnych pozazdroszczenia uroczystości odbyło się, zgodnie 
ze zwyczajem, podczas tej podróży86. Ale kiedy weszła do pałacu cesarskiego 
i została uznana za godną imienia cesarzowej, jaki był jej pierwszy czyn? 
A jaki był drugi, dalej, trzeci i bardzo wiele innych, które oczywiście nastą-
piły?87 Chociaż chciałbym przemawiać długo i pisać wielkie księgi na ten 
temat, jednak nie sądzę, że jestem w stanie przedstawić większości czynów, 
które potwierdzały jej mądrość, łagodność, rozwagę, dobroć, sprawiedliwość, 
szczodrość i inne jej zalety wyraźniej niż obecna mowa o niej próbuje teraz 
pokazać i nauczyć tych, którzy od dawna je znają właśnie dzięki jej czynom. 
Niemniej nie byłoby słuszne przemilczeć wszystkiego na ten temat tylko 
dlatego, że wydaje się on trudny albo raczej całkowicie niemożliwy do opo-
wiedzenia, ale warto spróbować pokazać go w najlepszy możliwy sposób 
i dać dowód jej rozwagi i wszystkich innych jej zalet, opierając się na fakcie, 
że sprawiła, aby jej mąż był do niej dobrze usposobiony, jak przystało na 
piękną i szlachetną kobietę88. 

B

C

D

112

B

C



30

•Wste œgwge tÁj PhnelÒphj poll¦ kaˆ ¥lla nom…saj ™pa…nwn 
¥xia, toàto ™n to‹j m£lista qaum£zw, Óti d¾ tÕn ¥ndra l…an œpeiqe 
stšrgein kaˆ ¢gap©n aØt¾n Øperorînta mšn, æj fas…, daimon…wn 
g£mwn, ¢tim£zonta d\e oÙ me‹on t¾n tîn Fai£kwn xuggšneian. Ka…toi 
ge e‡con aÙtoà p©sai ™rwtikîj, Kaluyë kaˆ K…rkh kaˆ Nausik£a· 
kaˆ Ãn aÙta‹j t¦ bas…leia p£gkala, k»pwn tinîn kaˆ parade…
swn ™n aÙto‹j pefuteumšnwn m£la ¢mfilafšsi kaˆ katask…oij to‹j 
dšndresi, leimînšj te ¥nqesi poik…loij kaˆ malakÍ tÍ pÒv brÚontej· 

KrÁnai d' ˜xe…hj p…surej ·šon Ûdati leukù· 

kaˆ ™teq»lei perˆ t¾n o„k…an ¹merˆj ¹bèwsa, stafulÁj o‡mai 
tÁj genna…aj briqomšnh to‹j bÒtrusi· kaˆ par¦ to‹j Fa…axin 
›tera toiaàta, pl¾n ÓsJ polutelšstera, ¤te o‡mai poiht¦ xÝn 
tšcnV, tÁj tîn aÙtofuîn œlatton mete‹ce c£ritoj kaˆ Âtton 
e‡nai ™dÒkei ™ke…nwn ™r£smia. TÁj trufÁj d\e aâ kaˆ toà ploÚtou 
kaˆ prosšti tÁj perˆ t¦j n»souj ™ke…naj e„r»nhj kaˆ ¹suc…aj t…
na oÙk ¨n ¹tthqÁnai doke‹te tosoÚtouj ¢natl£nta pÒnouj kaˆ 
kindÚnouj kaˆ œti Øforèmenon deinÒtera pe…sesqai, t¦ m\en ™n 
qal£ttV t¦ d\e ™pˆ tÁj o„k…aj aÙtÁj, prÕj ˜katÕn nean…skouj 
¹bîntaj eâ m£la mÒnon ¢gwn…zesqai mšllonta, Óper oÙd\e ™n 
Tro…v ™ke…nJ pot\e sunhnšcqh; E‡ tij oân œroito tÕn ’Odussša 
pa…zwn ïdš pwj· T… pote, ð sofètate ·Átor À strathg\e Ó ti 
cr» se Ñnom£zein, tosoÚtouj ˜kën Øpome…naj pÒnouj, ™xÕn e‡nai 
Ôlbion kaˆ eÙda…mona, tucÕn d\e kaˆ ¢q£naton, e‡ ti cr¾ ta‹j 
™paggel…aij Kaluyoàj pisteÚein, sÝ d\e ˜lÒmenoj t¦ ce…rw prÕ 
tîn beltiÒnwn, tosoÚtouj sautù prostšqeikaj pÒnouj, oÙd\e ™n 
tÍ Scer…v katame‹nai ™qel»saj, ™xÕn ™ke‹ pou paus£menon tÁj 
pl£nhj kaˆ tîn kindÚnwn ¢phll£cqai· sÝ d\e ¹m‹n ™pˆ tÁj o„k…aj 
œgnwj strateÚesqai kaˆ ¥qlouj d» tinaj kaˆ ¢podhm…an ˜tšran 
™ktele‹n oÜti tÁj prÒsqen, éj ge tÕ e„kÒj, ¢ponwtšran oÙd\e 
koufotšran. T… d¾ oân o‡esqe prÕj taàta ™ke‹non e„pe‹n œcein; «r' 
oÙc Óti tÍ PhnelÒpV sune‹nai ™qšlwn, toÝj ¥qlouj aÙtÍ kaˆ t¦j 
strate…aj car…enta dihg»mata fšrein Øpšlabe; taàt£ toi kaˆ t¾n 
mhtšra pepo…hken aÙtù parainoàsan memnÁsqai p£ntwn, ïn te 
e‡de qeam£twn kaˆ ïn ½kousen ¢kousm£twn, 

†na kaˆ metÒpisqe teÍ e‡pVsqa gunaik…, fhs…n. 

`O d\e oÙdenÕj ™pilaqÒmenoj, ™peid¾ prîton ¢f…keto kaˆ tîn 
meirak…wn tîn ™pˆ t¦ bas…leia kwmazÒntwn ™kr£tei xÝn d…kV, 
p£nta ¢qrÒwj aÙtÍ dihge‹to, Ósa te œdrase kaˆ Ósa ¢nštlh, kaˆ 
e„ d» ti ¥llo ØpÕ tîn crhsmîn ¢napeiqÒmenoj ™ktele‹n dienoe‹to· 
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Ja zaś wśród licznych i rozmaitych zalet Penelopy, które uważam za godne 
pochwał, najbardziej podziwiam tę, że swego męża całkowicie przekonała do 
jej kochania i ten kochał ją do tego stopnia, że – jak się mówi – z jej powodu 
wzgardził małżeństwami z boginiami i odrzucił również rzecz nie mniejszą, 
pokrewieństwo z Feakami. A przecież wszystkie były w nim zakochane Ka-
lipso, Kirke i Nauzykaa. Miały przepiękne pałace królewskie89, ogrody i parki 
gęsto obsadzone ogromnymi i cienistymi drzewami, łąki pełne kolorowych 
kwiatów i miękkiej trawy, i gdzie 

z czterech krynic srebrzyste biegły tam strumyczki90, 

i obok domu dojrzewała winorośl, obciążona kiściami, jak sądzę, wspaniałych 
winogron91. I również u Feaków były inne tego samego rodzaju rzeczy, z wy-
jątkiem tylko tego, że były droższe, ponieważ – jak przypuszczam – zostały 
wykonane ze sztuką, miały mniejszy urok od tych stworzonych przez naturę 
i wydawały się od nich mniej przyjemne92. Czy myślicie, że temu zbytkowi, 
temu bogactwu, a przede wszystkim, spokojowi i ciszy tych wysp nie uległby 
człowiek, a który spodziewał się doznać tak wielkich trudów i wielkich niebez-
pieczeństw i czy obawiał się doznać jeszcze straszniejszych nieszczęść, nie tylko 
na morzu, ale także w swoim własnym domu, gdzie zupełnie sam miał walczyć 
przeciwko stu młodym mężczyznom w kwiecie wieku, co nigdy, nawet w Troi, 
nie zdarzyło się mu znieść? Jeśli zaś, żartując, któryś z zalotników zapytałby 
Odyseusza mniej więcej tak: „Dlaczego ty, najmądrzejszy mówco lub strate-
gu93 lub jakimkolwiek imieniem wypada ciebie nazywać, zniosłeś z własnej 
woli tak wielkie trudy, skoro mogłeś być bogatym, szczęśliwym i może nawet 
nieśmiertelnym, jeśli należy dać wiarę obietnicom Kalipso?94 Dlaczego zaś ty, 
przedkładając gorsze ponad lepsze, narzuciłeś sobie tak wiele trudów i nie chcia-
łeś pozostać nawet w Scherii95, gdzie, zatrzymując się, mogłeś zaprzestać swej 
wędrówki i grożących ci niebezpieczeństw? Z jakiego powodu postanowiłeś 
prowadzić wojnę w swym własnym domu, stawić czoło trudom i zakończyć 
inną wędrówkę, która – co jest naturalne – nie była ani lżejsza, ani łatwiejsza od 
poprzedniej?”. Cóż zatem – myślicie – Odyseusz mógł odpowiedzieć na to? Czy 
nie twierdziłby może, że chcąc ponownie połączyć się z Penelopą, zamierzał 
mówić jej o swych trudach i swych czynach wojennych w formie przyjemnej 
opowieści? Otóż sprawił on także, że jego matka zachęciła go, aby przypominał 
wszystkie rzeczy godne podziwu, które widział i wszystkie słowa, które słyszał, 

abyś później – mówi ona – mógł je opowiedzieć także swej żonie96. 

Ten zaś, niczego nie zapominając, kiedy tylko przybył do domu i sprawiedli-
wie pokonał młodych mężczyzn, którzy wesoło ucztowali w jego królewskim 
pałacu, wszystko po kolei opowiedział żonie, czego dokonał, co wycierpiał 
i co posłuszny wyroczniom, zamierzał jeszcze uczynić97. On nie czynił nic 
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¢pÒrrhton d\e ™poie‹to prÕj aÙt¾n oÙd\e ›n, ¢ll¦ ºx…ou koinwnÕn 
g…gnesqai tîn bouleum£twn kaˆ Ó ti praktšon e‡h sunnoe‹n kaˆ 
sunexeur…skein. ’Ara toàto Øm‹n tÁj PhnelÒphj Ñl…gon ™gkèmion 
doke‹, À ¼d» tij ¥llh t¾n ™ke…nhj ¢ret¾n Øperballomšnh gamet» te 
oâsa basilšwj ¢ndre…ou kaˆ megaloyÚcou kaˆ sèfronoj tosaÚthn 
eÜnoian ™nepo…hsen aØtÁj tù g»manti, sugkerasamšnh tÍ par¦ tîn 
™rètwn ™pipneomšnV fil…v t¾n ™k tÁj ¢retÁj kaq£per ·eàma qe‹on 
™piferomšnhn ta‹j ¢gaqa‹j kaˆ genna…aij yuca‹j; DÚo g¦r d¾ tède 
tin\e piqè fil…aj œston, ïn ¼de kat' ‡son ¢rusamšnh, bouleum£twn 
te aÙtù gšgone koinwnÕj kaˆ pr´on Ônta fÚsei tÕn basilša 
kaˆ crhstÕn kaˆ eÙgnèmona prÕj § pšfuke parakale‹ m©llon 
prepÒntwj kaˆ prÕj suggnèmhn t¾n d…khn tršpei· éste oÙk ¥n tij 
e„pe‹n œcoi, ÓtJ gšgonen ¹ basilˆj ¼de ™n d…kV tucÕn À kaˆ par¦ 
d…khn a„t…a timwr…aj kaˆ kol£sewj mikr©j À me…zonoj. ’Aq»nhsi 
m\en oân fasin, Óte to‹j patr…oij œqesin ™crînto kaˆ œzwn to‹j 
o„ke…oij peiqÒmenoi nÒmoij meg£lhn kaˆ polu£nqrwpon o„koàntej 
pÒlin, e‡ pote tîn dikazÒntwn aƒ yÁfoi kat' ‡son gšnointo to‹j 
feÚgousi prÕj toÝj dièkontaj, t¾n tÁj ’Aqhn©j ™pitiqemšnhn 
tù t¾n d…khn Ñfl»sein mšllonti ¢polÚein ¥mfw tÁj a„t…aj, tÕn 
m\en ™p£gonta t¾n kathgor…an toà doke‹n e‡nai sukof£nthn, tÕn 
dš, æj e„kÒj, toà doke‹n œnocon e‡nai tù ponhreÚmati. Toàton 
d¾ fil£nqrwpon Ônta kaˆ car…enta tÕn nÒmon ™pˆ tîn dikîn, §j 
basileÝj kr…nei, swzÒmenon prvÒteron aÛth kaq…sthsin· oá g¦r 
¨n Ð feÚgwn par' Ñl…gon œlqV t¾n ‡shn ™n ta‹j y»foij lace‹n, 
pe…qei, t¾n Øp\er aÙtoà dšhsin prosqe‹sa kaˆ ƒkethr…an, ¢fe‹nai 
p£ntwj tÁj a„t…aj. `O d\e ˜kën ˜kÒnti tù qumù car…zetai t¦ 
toiaàta, kaˆ oÙ, kaq£per “OmhrÒj fhsi tÕn D…a ™kbiazÒmenon 
par¦ tÁj gametÁj Ðmologe‹n Ó, ti xugcwro…h d…dwsin ̃ kën ¢škont… 
ge qumù. Kaˆ tucÕn oÙk ¥topon calepîj kaˆ mÒlij t¦ toiaàta 
xugcwre‹n kat¦ ¢ndrîn Øbristîn kaˆ ¢lazÒnwn· ¢ll' oÙd\e g¦r 
e„ sfÒdra ™pit»deio… tinšj e„si p£scein kakîj kaˆ kol£zesqai, 
toÚtouj ™k pantÕj ¢polšsqai creèn· Ö d¾ kaˆ ¹ basilˆj ¼de 
xunnooàsa kakÕn m\en oÙd\en ™kšleusen oÜte ¥llJ potš oÜte 
kÒlasin oÜte timwr…an ™pagage‹n oÙc Ópwj basile…v tinÕj À 
pÒlei, ¢ll' oÙd\e o„k…v mi´ tîn politîn· prosqe…hn d' ¨n œgwge, 
qarrîn eâ m£la Óti mhd\en yeàdÒj fhmi, æj oÙd\e ™f' ̃ nÕj ¢ndrÕj À  
gunaikÕj mi©j œstin aÙt¾n a„ti©sqai xumfor©j tJ tÁj tucoÚshj, 
¢gaq¦ d\e Ósa kaˆ oÛstinaj dr´ kaˆ œdrasen, ¹dšwj ¨n Øm‹n t¦ 
ple‹sta ™xariqmhsa…mhn kaq’ ›kasta ¢paggšllwn, æj Óde m™n tÕn 
patrùon di' ™ke…nhn nšmetai klÁron, ™ke‹noj d\e ¢phll£gh timwr…
aj, Ñfl»saj to‹j nÒmoij, ¥lloj sukofant…an dišfuge, par’ Ñl…gon 
™lqën kindÚnou, timÁj d\e œtucon kaˆ ¢rcÁj mur…oi. Kaˆ taàta oÙk 
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w tajemnicy przed nią, ale uważał, że powinna być towarzyszką jego zamiarów 
i powinna mu pomóc rozważyć i wspólnie wymyśleć to, co należy zrobić. Czy 
wydaje się wam to niewielką pochwałą dla Penelopy albo dla innej kobiety, 
która przewyższając ją w cnocie i będąc żoną cesarza odważnego, wspania-
łomyślnego i rozważnego, wzbudziła w mężu wielką życzliwość dla siebie, 
łącząc uczucie, które pochodzi z miłości z tym, które powstaje z cnoty, niczym 
boski strumień, który napełnia dobre i szlachetne dusze? Dwie są bowiem 
te oto beczki98 wypełnione miłością i Euzebia, czerpiąc jednocześnie z obu, 
stała się uczestniczką zamiarów męża99, zachęcała cesarza będącego z na-
tury łagodnym, dobrym i rozważnym100, aby w sposób bardziej odpowiedni 
podążał za swymi naturalnymi skłonnościami i tak zmieniła sprawiedliwość 
w miłosierdzie. Dlatego nikt nie mógł powiedzieć – jak mogło się zdarzyć – 
że ta cesarzowa była przyczyną jakiegokolwiek wyroku, sprawiedliwego czy 
niesprawiedliwego, albo jakiejkolwiek kary, małej czy dużej. W Atenach mówi 
się, że mieszkańcy tego miasta, wielkiego i ludnego, w tych czasach, w których 
postępowali zgodnie z obyczajami przodków i żyli posłuszni swym prawom, 
jeśli kiedykolwiek głosy sędziów były równo podzielone między oskarżonych 
i oskarżycieli, głos Ateny przyznany temu, kto miał ponieść karę, uniewinniał 
obie strony, oddalając od oskarżyciela podejrzenie bycia oszczercą i, podobnie, 
od oskarżonego podejrzenie bycia winnym przestępstwa101. I to prawo łaskawe 
i piękne, respektowane w sprawach sądowych, które cesarz rozstrzyga, uczy-
niło cesarzową bardziej miłosierną. Kiedy bowiem oskarżony już prawie ma 
otrzymać równą liczbą głosów, ona dodając prośbę i błaganie w jego imieniu, 
przekonuje męża, aby uwolnił go zupełnie od oskarżenia102. I cesarz przyznaje 
taką łaskę dobrowolnie i chętnie i – jak mówi Homer o Zeusie – nie oznacza 
to, że on zgadza się na to, co przyznaje zmuszony przez żonę ani że się godzi 

dobrowolnie, ale niechętnie103.

I może nie jest to dziwne, że zgadza się na takie ustępstwa, chociaż z trudem 
i z niechęcią, w stosunku do ludzi gwałtownych i fałszywych. Jeśli nawet 
niektórzy z nich bardzo zasługują na to, aby cierpieć i ponieść karę, nie ma 
potrzeby, aby zniszczyć ich całkowicie104. I właśnie to rozumiejąc, cesarzowa 
nigdy nie poprosiła, aby wyrządzić jakąś krzywdę czy wymierzyć jakąś karę 
lub naganę komukolwiek, nie tylko królestwu lub miastu, ale nawet pojedyn-
czej rodzinie któregoś z mieszkańców. Ja zaś będąc zupełnie pewny, że nie 
mówię żadnych kłamstw, mógłbym także dodać, że nie można jej obwinić 
o żadne nieszczęście, które wydarzyło się ani w stosunku do pojedynczego 
mężczyzny, ani do pojedynczej kobiety105. Opowiadając każdy przypadek 
ze szczegółami, mógłbym wam z przyjemnością wyliczyć bardzo wiele do-
brodziejstw, które wyświadcza i wyświadczyła, i dla kogo. Mógłbym wam 
powiedzieć to, że dzięki niej ten odziedziczył ojcowski majątek, tamten zaś 
uniknął kary, chociaż według prawa był winny, inny uniknął oszczerstwa, 
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œstin Óstij ™m\e yeÚdesqai tîn ¡p£ntwn f»sei, e„ kaˆ Ñnomastˆ 
toÝj ¥ndraj katalšgoimi. ’All' Ñknî, m» tisin ™xoneid…zein dÒxw 
t¦j sumfor£j kaˆ oÙk œpainon tîn taÚthj ¢gaqîn, kat£logon 
d\e tîn ¢llotr…wn suggr£fein ¢tuchm£twn. TosoÚtwn d\e œrgwn 
 mhd\e parascšsqai mhd\e e„j tÕ ™mfan™j ¥gein tekm»rion, kenÒn 
pwj e‡nai doke‹ kaˆ ™j ¢pist…an ¥gein tÕn œpainon· oÙkoàn ™ke‹na 
paraiths£menoj, ÐpÒsa g' ™mo… te e„pe‹n ¢nep…fqonon taÚtV te 
¢koÚein kal¦ lšgoim' ¨n ½dh.

’Epeid¾ g¦r t¾n toà g»mantoj eÜnoian thlaugšstaton prÒswpon, 
kat¦ tÕn sofÕn P…ndaron, ¢rcomšnh tîn œrgwn œqeto, gšnoj te 
¤pan kaˆ xuggene‹j eÙqÝj ™nšplhse timÁj, toÝj m\en ½dh gnwr…mouj 
kaˆ presbutšrouj ™pˆ meizÒnwn t£ttousa pr£xewn kaˆ ¢pof»nasa 
makar…ouj kaˆ zhlwtoÚj, basile‹ t' ™po…hse f…louj kaˆ tÁj eÙtuc…
aj tÁj paroÚshj œdwke t¾n ¢rc»n. Kaˆ g¦r e‡ tJ dokoàsin, 
ésper oân ¢lhqšj, di' aØtoÝj t…mioi, taÚtV ge o‡mai prosq»sei tÕn 
œpainon· dÁlon g¦r Óti m¾ tÍ toà gšnouj koinwn…v mÒnon, polÝ 
d\e plšon ¢retÍ fa…netai nšmousa· oá me‹zon oÙk o‡da Ópwj tij 
™gkèmion ™re‹. Perˆ m\en toÚsde gšgone toi£de· Ósoi d\e ¢gnîtej  
œti di¦ neÒthta toà gnwrisqÁnai kaˆ Ðpwsoàn ™dšonto, toÚtoij 
™l£ttonaj dišneime tim£j. ¢pšlipe d\e oÙd\en eÙergetoàsa xÚmpantaj. 
Kaˆ oÙ toÝj xuggene‹j mÒnon tosaàta œdrasen ¢gaq£, xen…an d\e ÓtJ 
prÕj toÝj ™ke…nhj patšraj Øp£rxasan œgnw, oÙk ¢nÒnhton ¢fÁke 
to‹j kthsamšnoij, tim´ d\e o‡mai kaˆ toÚtouj kaq£per xuggene‹j, 
kaˆ Ósouj toà patrÕj ™nÒmise f…louj, ¤pasin œneime tÁj fil…aj 
œpaqla qaumast£. 

’Egë dš, ™peid» moi tekmhr…wn kaq£per ™n dikasthr…J tÕn 
lÒgon Ðrî deÒmenon, aÙtÕj Øm‹n ™mautÕn toÚtwn ™ke…nw m£rtura 
kaˆ ™painšthn paršxomai· ¢ll' Ópwj mou m» pote ØpeidÒmenoi 
t¾n martur…an prˆn ™pakoàsai tîn lÒgwn diatar£tthsqe, Ômnumi 
Øm‹n, æj oÙd\en yeàdoj oÙd\e pl£sma ™rî· Øme‹j d\e k¥n ¢nwmÒtJ 
™pisteÚsete p£nta oÙ kolake…aj ›neka lšgein. ”Ecw g¦r ½dh, 
toà qeoà didÒntoj kaˆ toà basilšwj, ¤panta t¦ ¢gaq£, aÙtÁj ge 
o‡mai kaˆ taÚthj xumproqumoumšnhj, Øp\er ïn ¥n tij kolakeÚwn 
¤panta ¢fe…h ·»mata, éste, e„ m\en prÕ toÚtwn œlegon, ‡swj ™crÁn 
Ñrrwde‹n t¾n ¥dikon Øpoy…an· nàn d\e ™n taÚtV gegonëj tÍ tÚcV 
kaˆ ¢pomnhmoneÚwn tîn ™ke…nhj e„j ™mautÕn œrgwn, paršxomai 
Øm‹n tÁj eÙgnwmosÚnhj m\en ™mautoà shme‹on, martÚrion d\e 
¢lhq\ej tîn ™ke…nhj œrgwn. Punq£nomai g¦r d¾ kaˆ Dare‹on, 
›wj œti dorufÒroj Ãn toà Persîn mon£rcou, tù Sam…J xšnJ 
perˆ t¾n A‡gupton sumbale‹n feÚgonti t¾n aØtoà, kaˆ labÒnta 
foinik…da tin¦ dîron, oá sfÒdra ™peqÚmei, t¾n Sam…wn Ûsteron 
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które omal nie naraziło go na niebezpieczeństwo, i wielu innych otrzymało 
zaszczyty i stanowiska. I chociaż nie wyliczę z imienia ludzi, który zostali 
przez nią obdarzeni dobrodziejstwami, nikt nie będzie uważał, że mówię 
o nich wszystkich nieprawdę. Lecz obawiam się, aby nie wydawało się niektó-
rym, że wypominam nieszczęścia i nie wychwalam dobrych czynów Euzebii, 
ale układam spis cudzych niepowodzeń106. Niemniej jednak niepokazanie 
żadnego z tych jej czynów, nieprzedstawienie publicznie żadnego dowodu 
może wydawać się niedorzeczne i dowodzić, że pochwała jest niewiarygodna. 
A zatem odparłwszy te zarzuty, opowiem teraz wszystkie te piękne czyny, które 
mogę, nie wzbudzając niechęci, powiedzieć, a cesarzowa może wysłuchać. 

Kiedy bowiem ona na początku swych działań zapewniła sobie życzliwość 
swego męża niczym z dala bardzo błyszczącą fasadę budynku107, używając 
słów mądrego Pindara108, natychmiast obsypała zaszczytami całą swą rodzinę 
i krewnych. Wyznaczyła na ważniejsze stanowiska tych, którzy byli już znani 
i starsi, sprawiając, że stali się szczęśliwi i podziwiani, i tak zdobyła dla nich 
przyjaźń cesarza i dała początek ich obecnej pomyślności109. A jeśli ktoś uwa-
ża, co jest prawdą, że są poważani z powodu swych zasług – jak wierzę – to 
zwiększy jej pochwałę. Jest bowiem oczywiste, że ona ich popiera nie tylko 
z powodu więzów pokrewieństwa, ale o wiele bardziej z powodu ich zalet110. 
I nie wiem, czy ktoś powie większą od tej pochwałę. Takie więc było jej 
zachowanie w stosunku do nich. Tym zaś, którzy z  powodu młodego wieku 
byli jeszcze nieznani i potrzebowali dać się poznać w jakikolwiek sposób, 
nadawała mniejsze zaszczyty, ale nigdy nie przestała wyświadczać wszystkim 
dobrodziejstw. I nie tylko swoim krewnym przyznawała takie korzyści, ale 
ilekroć się dowiedziała, że istniały więzi przyjaźni z przodkami jej matki111, nie 
pozwoliła, aby ci, którzy je zawarli, byli pozbawieni korzyści, ale – jeśli się nie 
mylę – szanuje ich także jak krewnych. I wszystkim tym, których uważała za 
przyjaciół swego ojca, przyznała z powodu ich przyjaźni wspaniałe nagrody. 

Ale ponieważ widzę, że, niczym w sądzie, moja mowa potrzebuje dowo-
dów, zaproponuję wam siebie samego jako świadka i panegirystę jej czynów. 
A nawet, abyście nigdy nie patrzyli podejrzliwie na moje świadectwo i nie 
niepokoili się, zanim nie wysłuchacie moich słów, przysięgam wam, że nie 
powiem nic fałszywego ani nic zmyślonego. Ale oczywiście wy, i nawet bez 
przysięgi, będziecie całkowicie przekonani, że nie mówię tego wszystkiego 
z zamiarem schlebiania. Dzięki bowiem łasce Boga i cesarza, którego – jak 
wierzę – wspierała gorliwie także jego żona, mam już wszystkie dobra112, 
z powodu których człowiek, schlebiając, mógłby powiedzieć każde słowo. 
Oczywiście, jeśli powiedziałbym przed ich otrzymaniem, prawdopodobnie 
musiałbym obawiać się niesłusznego podejrzenia. Teraz zaś będąc w sytuacji 
tak szczęśliwej i wspominając jej czyny w stosunku do mnie, dam wam dowód 
mojej wdzięczności, jak i prawdziwe świadectwo jej działań. Wiem, że także 
Dariusz, gdy był jeszcze żołnierzem straży przybocznej władcy perskiego, 
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¢ntidoànai turann…da, Ðphn…ka o‡mai, tÁj ’As…aj ¡p£shj kÚrioj 
katšsth. E„ d¾ oân kaˆ aÙtÒj poll¦ m\en par' aÙtÁj, Óte œti zÁn  
™xÁn ™n ¹suc…v, t¦ mšgista d\e di' aÙt¾n par¦ toà genna…ou kaˆ 
megalÒfronoj basilšwj labèn Ðmologo…hn toà m\en ¢ntidoànai 
t¾n ‡shn le…pesqai. ”Ecei g¦r, o‡mai, xÚmpanta par' aÙtoà toà kaˆ 
¹m‹n carisamšnou laboàsa· tù boÚlesqai d\e t¾n mn»mhn ¢q£naton 
aÙtÍ tîn œrgwn genšsqai kaˆ ™j Øm©j taàta ¢paggšllein, tucÕn 
oÙk ¢gnwmonšsteroj fanoàmai toà Pšrsou, e‡per e„j t¾n gnèmhn 
Ðrînta cr¾ kr…nein, ¢ll' oÙc ÓtJ paršscen ¹ tÚch pollapl£sion 
¢pot‹sai tÕ eÙergšthma.

T… pote oân ™gë tosoàton eâ paqe‹n fhmi kaˆ ¢nq' Ótou tÕn 
¤panta crÒnon ØpÒcrewn ™mautÕn e‡nai c£ritoj Ðmologî tÍde, 
sfÒdra érmhsqe ¢koÚein. ™gë d\e oÙk ¢pokrÚyomai· ’Emoˆ g¦r 
basileÝj oØtosˆ scedÕn ™k paidÕj nhp…ou gegonëj ½pioj, p©san 
Øpereb£leto filotim…an, kindÚnwn te ™xarp£saj thlikoÚtwn, oÞj 
oÙd\e ¹bîn ¢n¾r eâ m£la diafÚgoi, m¾ qe…aj tinÕj kaˆ ¢mhc£nou 
swthr…aj tucèn, e‡ta t¾n o„k…an katalhfqe‹san kaq£per ™p' ™rhm…
aj par£ tou tîn dunastîn ¢fe…leto xÝn d…kV kaˆ ¢pšfhnen aâqij 
ploÚsion. Kaˆ ¥lla ̈ n œcoimi perˆ aÙtoà prÕj Øm©j e„pe‹n e„j ™mautÕn 
œrga pollÁj ¥xia c£ritoj, Øp\er ïn tÕn ¤panta crÒnon eÜnoun  
mautÕn ™ke…nJ kaˆ pistÕn paršcwn, oÙk o‡da ™k t…noj a„t…aj 
tracutšrwj œcontoj ÆsqÒmhn œnagcoj· ¹ d\e ™peid¾ tÕ prîton 
½kousen ¢dik»matoj m\en oÙdenÕj Ônoma, mata…aj d\e ¥llwj 
Øpoy…aj, ºx…ou dielšgcein kaˆ m¾ prÒteron prosšsqai mhd\e 
™ndšxasqai yeudÁ kaˆ ¥dikon diabol»n, kaˆ oÙk ¢nÁke taàta 
deomšnh prˆn ™m\e ½gagen ™j Ôyin t¾n basilšwj kaˆ tuce‹n ™po…hse 
lÒgou· kaˆ ¢poluomšnJ p©san a„t…an ¥dikon sun»sqh, kaˆ o‡kade  
™piqumoànti p£lin ¢pišnai pomp¾n ¢sfalÁ paršscen, ™pitršyai 
prîton tÕn basilša xumpe…sasa. Da…monoj dš, Ósper oân 
™ókei moi t¦ prÒsqen mhcan»sasqai, ½ tinoj xuntuc…aj 
¢llokÒtou t¾n ÐdÕn taÚthn Øpotemomšnhj, ™poyÒmenon pšmpei 
t¾n `Ell£da, taÚthn a„t»sasa par¦ basilšwj Øp\er ™moà kaˆ 
¢podhmoàntoj ½dh t¾n c£rin, ™peid» me lÒgoij ™pšpusto 
ca…rein, kaˆ paide…v tÕ cwr…on ™pit»deion e‡nai xunnooàsa. ’Egë  
d\e tÒte m\en aÙtÍ kaˆ prètJ ge, æj e„kÒj, basile‹ poll¦ kaˆ 
¢gaq¦ didÒnai tÕn qeÕn hÙcÒmhn, Óti moi t¾n ¢lhqin¾n poqoànti 
kaˆ ¢gapînti patr…da paršscon „de‹n· ™sm\en g¦r tÁj `Ell£doj 
oƒ perˆ t¾n Qr®khn kaˆ t¾n ’Iwn…an o„koàntej œggonoi, kaˆ Óstij 
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spotkał w Egipcie pewnego przybysza z Samos, wygnańca, i otrzymał od 
niego w darze czerwony płaszcz, którego bardzo pragnął, i później – jeśli się 
nie mylę – gdy stał się panem całej Azji, odpłacił swojemu darczyńcy, prze-
kazując mu panowanie na Samos113. Również ja otrzymałem od Euzebii liczne 
łaski, kiedy mogłem jeszcze żyć spokojnie114, i później, dzięki niej, dostałem 
największe dobrodziejstwa od tego szlachetnego i wspaniałomyślnego cesarza, 
chociaż przyznaję, że ja nie mogę odwzajemnić się jej taką samą wdzięczno-
ścią. Ona bowiem posiada – jak sądzę – już wszystko, otrzymawszy to od tego, 
który obdarował również mnie115. Pragnąc zaś, aby pamięć jej czynów była 
nieśmiertelna i pragnąc je wam opowiedzieć, może nie okażę się bardziej nie-
wdzięczny od Persa, zważywszy, że należy oceniać, patrząc na zamiar, a nie na 
przypadek, w którym los pozwolił wielokrotnie odwzajemnić dobrodziejstwo. 

 Jakie zatem jest to dobrodziejstwo, o którym mówię, iż je otrzymałem i za 
które – przyznaję – będę cesarzowej wiecznie wdzięczny? Bardzo pragniecie 
to usłyszeć, a ja nie będę tego ukrywać. Ten cesarz był bowiem dla mnie łaska-
wy niemal od mojego wczesnego dzieciństwa i wszelką hojność przewyższył, 
i uratował mnie od tak wielkich niebezpieczeństw116, których nawet mężczyzna 
w sile swej młodości117 nie mógłby zupełnie uniknąć, nie mając jakiejś boskiej 
i nadzwyczajnej pomocy, potem mój dom, niczym miejsce opuszczone, wzięty 
w posiadanie przez jednego z potężnych panów, odebrał zgodnie z prawem i po-
nownie uczynił mnie bogatym118. I mógłbym opowiedzieć wam także o innych 
jego czynach w stosunku do mnie, zasługujących na wielką wdzięczność, za 
które ja okażę się dla niego zawsze życzliwy i wierny mu. Ale niedawno zauwa-
żyłem, że on – nie wiem z jakich powodów – zachowywał się szorstko wobec 
mnie. Cesarzowa zaś, kiedy tylko usłyszała nie o jakimś złym czynie, ale jedynie 
o bezpodstawnym podejrzeniu119, poprosiła go, aby sprawdził to i zawczasu nie 
dawał wiary ani nie przyjmował kłamstwa i niesprawiedliwego oskarżenia i nie 
zaprzestała prosić o to dopóty, dopóki nie doprowadziła mnie przed oblicze 
cesarza i nie uzyskała dla mnie możliwości porozmawiania z nim120. I cieszyła 
się wraz ze mną, kiedy zostałem uwolniony od wszelkich niesłusznych zarzutów, 
a gdy pragnąłem powrócić do domu121, zapewniła mi bezpieczną eskortę, prze-
konawszy cesarza do pozwolenia na to. Potem zaś, kiedy jakieś bóstwo, które – 
jak mi się wydawało – uknuło przeciwko mnie wcześniejsze zasadzki122, albo 
jakieś niezwykłe okoliczności123 przerwały tę moją podróż124, ona wysłała mnie, 
abym odwiedził Grecję125, poprosiwszy cesarza o pozwolenie dla mnie, kiedy 
ja już wyjechałem. To dlatego, że dowiedziała się o mojej miłości do studiów 
literackich126 i zrozumiała, że to jest miejsce odpowiednie dla wykształcenia. 
Ja zaś wtedy modliłem się do Boga, aby dał jej, ale przede wszystkim – co jest 
rzeczą naturalną – cesarzowi, liczne dobrodziejstwa, ponieważ oni pozwolili 
mi zobaczyć moją prawdziwą ojczyznę, której pragnąłem i którą kochałem. 
Albowiem my mieszkańcy Tracji i Jonii jesteśmy potomkami Grecji127, i ten 
spośród nas, który nie jest zbyt niewdzięczny, pragnie przemówić do swych 
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¹mîn m¾ l…an ¢gnèmwn, poqe‹ proseipe‹n toÝj patšraj kaˆ t¾n 
cèran aÙt¾n ¢sp£sasqai. •O d¾ kaˆ ™moˆ p£lai m\en Ãn, æj e„kÒj, 
poqeinÒn, kaˆ Øp£rxai moi toàto ™boulÒmhn m©llon À polÝ crus…
on kaˆ ¢rgÚrion· ¢ndrîn g¦r ¢gaqîn fhmi xuntuc…an prÕj crus…
ou plÁqoj Ðsondhoàn ™xetazomšnhn kaqšlkein tÕn zugÕn kaˆ oÙk 
™pitršpein tù sèfroni kritÍ oÙd\e ™p' Ñl…gon ·opÁj ™pistÁsai. 
Paide…aj d\e ›neka kaˆ filosof…aj pšponqen o‡mai nàn t¦ tÁj 
`Ell£doj parapl»siÒn ti to‹j A„gupt…oij muqolog»masi kaˆ lÒgoij· 
Lšgousi g¦r d¾ kaˆ A„gÚptioi tÕn Ne‹lon par' aÙto‹j e‡nai t£ t' 
¥lla swtÁra kaˆ eÙergšthn tÁj cèraj kaˆ ¢pe…rgein aÙto‹j t¾n 
ØpÕ toà purÕj fqor£n, ÐpÒtan ¼lioj di¦ makrîn tinwn periÒdwn 
¥stroij genna…oij sunelqën kaˆ suggenÒmenoj ™mpl»sV tÕn ¢šra 
purÕj kaˆ ™piflšgV t¦ sÚmpanta· oÙ g¦r „scÚei, fas…n, ¢fan…sai 
oÙd\e ™xanalîsai toà Ne…lou t¦j phg£j. OÜkoun oÙd\e ™x ̀Ell»nwn 
pantelîj o‡cetai filosof…a, oÙd\e ™pšlipe t¦j ’Aq»naj oÙd\e t¾n 
Sp£rthn oÙd\e t¾n KÒrinqon· ¼kista dš ™sti toÚtwn tîn phgîn 
›khti tÕ ”Argoj polud…yion· pollaˆ m\en g¦r ™n aÙtù tù ¥stei, 
pollaˆ d\e kaˆ prÕ toà ¥steoj perˆ tÕn palaiÕn ™ke‹non M£shta· 
T¾n Peir»nhn d\e aÙt¾n Ð Sikuën œcei kaˆ oÙc ¹ KÒrinqoj· Tîn 
’Aqhnîn d\e poll¦ m\en kaˆ kaqar¦ kaˆ ™picèria t¦ n£mata, poll¦ 
d\e œxwqen ™pirre‹ kaˆ ™pifšretai t…mia tîn œndon oÙ me‹on· Oƒ d\e 
¢gapîsi kaˆ stšrgousi, ploute‹n ™qšlontej oá mÒnou scedÕn Ð 
ploàtoj zhlwtÒn. 

`Hme‹j d\e t… pote ¥ra pepÒnqamen; Kaˆ t…na nàn pera…nein 
dianooÚmeqa lÒgon, e„ m¾ tÁj f…lhj `Ell£doj œpainon, Âj oÙk 
œsti mnhsqšnta m¾ p£nta qaum£zein; ’All' oÙ f»sei tij tucÒn 
Øpomnhsqeˆj tîn œmprosqen, taàta ™qšlein ¹m©j ™x ¢rcÁj dielqe‹n, 
kaq£per d\e toÝj Korubantiîntaj ØpÕ tîn aÙlîn ™pegeiromšnouj 
coreÚein kaˆ phd©n oÙdenˆ xÝn lÒgJ, kaˆ ¹m©j ØpÕ tÁj mn»mhj 
tîn paidikîn ¢nakinhqšntaj ¶sai tÁj cèraj kaˆ tîn ¢ndrîn 
™gkèmion. PrÕj d¾ toàton ¢pologe‹sqai creën ïdš pwj lšgonta· 
ð daimÒnie, kaˆ tšcnhj ¢lhqîj genna…aj ¹gemèn, sofÕn m\en crÁma 
™pinoe‹j, oÙk ™fieˆj oÙd\e ™pitršpwn tîn ™painoumšnwn oÙd\e ™pˆ 
smikrÕn meq…esqai, ¤te aÙtÕj o‡mai xÝn tšcnV toàto drîn· ¹m‹n 
d\e tÕn œrwta toàton, Ön sÝ f¾j a‡tion e‡nai tÁj ™n to‹j lÒgoij 
¢tax…aj, ™peid¾ prosgšgonen, o‡mai parakeleÚesqai m¾ sfÒdra 
Ñkne‹n mhd\e eÙlabe‹sqai t¦j a„t…aj. OÙ g¦r ¢llotr…wn ¡ptÒmeqa 
lÒgwn de‹xai ™qšlontej, Óswn ¹m‹n ¢gaqîn a„t…a gšgone timîsa tÕ 
filosof…aj Ônoma. Toàto dš, oÙk o‡da Óntin£ moi trÒpon ™pike…
menon ¢gap»santi m\en eâ m£la tÕ œrgon kaˆ ™rasqšnti deinîj toà 
pr£gmatoj, ¢poleifqšnti dš oÙk o‡da Óntina trÒpon Ônoma ™tÚgcane 
mÒnon kaˆ lÒgoj œrgou sterÒmenoj. `H d\e ™t…ma kaˆ toÜnoma· a„t…
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przodków i tę ziemię ucałować. Było to od dawna – co jest oczywiście rzeczą 
naturalną – także i moim życzeniem128 i pragnąłem tego o wiele bardziej niż 
posiadania złota i srebra. Sądzę bowiem, że obcowanie z wyjątkowymi ludźmi, 
porównywane do jakiejś ilości złota, ciągnie w dół szalę wagi i nie pozwala 
mądremu sędziemu wahać się nawet przez chwilę. 
I – jak sądzę – w odniesieniu do wykształcenia i filozofii, teraz w Grecji, wy-
darzyło się coś podobnego do tego, co opisuje się w mitach i opowieściach 
historycznych Egipcjan. Mówią bowiem także Egipcjanie, że Nil jest nie tylko 
ich wybawcą i dobroczyńcą ich ziemi, ale także chroni ich przed zniszczeniem 
przez płomienie, kiedy słońce, podczas pewnych długich okresów, w połą-
czeniu ze szlachetnymi gwiazdami, napełnia powietrze ogniem i wszystko 
pali129. Nie ma bowiem siły – twierdzą – aby zniszczyć i wysuszyć źródła 
Nilu. I tak z pewnością również filozofia nie odeszła całkowicie od Greków, 
nie opuściła ani Aten130, ani Sparty131, ani Koryntu132. Co zaś dotyczy tych źró-
deł133, Argos wcale nie jest bardzo spragnione134. Wiele z tych źródeł bowiem 
jest w samym tym mieście i wiele jest także na przedmieściach, w pobliżu 
antycznej Masety135. Jednak to Sicyon, a nie Korynt, posiada samą Peirene136. 
Ateny mają wiele takich strumieni, czystych i wypływających z ich ziemi, ale 
również liczne wpływają do tego miasta z zewnątrz, niemniej cenne od tych 
rodzimych137. Ateńczycy kochają je i cenią, pragnąc posiadać to bogactwo, 
które jest prawdopodobnie jedyną rzeczą godną zazdrości138. 

Cóż zatem mi się kiedyś przydarzyło?139 Zastanawiam się teraz, jaką mowę 
ułożyć, jeśli nie pochwałę mojej kochanej Grecji, której nie można wspominać 
bez podziwu dla każdej rzeczy? Ale może ktoś, pamiętając moje wcześniejsze 
słowa, powie, że na początku nie zamierzałem opowiadać tego i stwierdzi, 
że, jak korybanci140, pobudzeni dzięki fletom, tańczą i podskakują bez żadnej 
miary, tak ja, poruszony wspomnieniem mojego umiłowanego miasta, śpie-
wam mowę pochwalną na cześć tej krainy i jej ludu. Powinienem więc bronić 
się przed tym oskarżeniem, mówiąc mniej więcej te słowa: „O wspaniały 
człowieku, mistrzu w sztuce prawdziwie szlachetnej, myślisz, że jest mądrą 
rzeczą, że nie zgadzasz się, ani nie pozwalasz oddalić się, nawet na chwilę, 
od tej pochwały, zważywszy, że ty sam – jak sądzę – czynisz to zgodnie ze 
sztuką141. Jednak co do tej miłości, którą uważasz za przyczynę nieporządku 
w tej mojej mowie, kiedy już się pojawił – wierzę – zachęca mnie, abym 
zanadto nie wahał się ani nie lękał się zarzutów. Oczywiście nie dotykam 
w mojej mowie postronnych wątków, kiedy chcę pokazać, jak wielkie były 
dobrodziejstwa, które cesarzowa mi sprawiła, czcząc imię filozofii”. Nie wiem, 
dlaczego zostało mi nadane to miano filozofa, bo chociaż samą tę naukę bardzo 
kochałem i mocno jej pragnąłem, to jednak byłem daleki od tego, że na nie 
zasługuję i nie wiem, jak otrzymałem samo to miano, ten tytuł pozbawiony 
jego treści142. Cesarzowa ceniła we mnie właśnie to miano. Ja sam bowiem 
nie znajduję innej przyczyny, ani nie mogę dowiedzieć się od nikogo innego, 
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an g¦r d¾ ¥llhn oÜte aÙtÕj eØr…skw oÜte ¥llou tou puqšsqai 
dÚnamai, di' ¿n oÛtw moi prÒqumoj gšgone bohqÕj kaˆ ¢lex…kakoj 
kaˆ sèteira, t¾n toà genna…ou basilšwj eÜnoian ¢kšraion ¹m‹n kaˆ 
¢sinÁ mšnein xÝn pollù pÒnJ pragmateusamšnh, Âj me‹zon ¢gaqÕn 
oÜpote ™gè ti tîn ¢nqrwp…nwn nom…saj ˜£lwn, oÙ tÕn ™pˆ gÁj kaˆ 
ØpÕ gÁj crusÕn ¢nt£xion oÙd' ¢rgÚrou plÁqoj, ÐpÒsoj nàn ™stin 
Øp’ aÙg¦j ¹l…ou, kaˆ e‡ pote ¥lloj prosgšnoito, tîn meg…stwn 
Ñrîn aÙta‹j, o‡mai, pštraij kaˆ dšndresi metaballÒntwn e„j t»nde 
t¾n fÚsin, oÙd\e ¢rc¾n t¾n meg…sthn oÙd\e ¥llo tîn p£ntwn oÙdšn· 
™k m\en g¦r d¾ ™ke…nhj taàt£ moi gšgone poll¦ kaˆ Ósa oÙdeˆj 
¨n ½lpisen, oÙ sfÒdra pollîn deomšnJ ge oÙd\e ™mautÕn ™lp…si 
toiaÚtaij tršfonti. 

EÜnoian d\e ¢lhqin¾n oÙk œsti prÕj crus…on ¢me…yasqai, oÙd\e 
¥n tij aÙt¾n ™nteàqen pr…aito, qe…v dš tini kaˆ kre…ttoni mo…rv 
¢nqrèpwn ¢gaqîn sumproqumoumšnwn parag…gnetai. Ö d¾ kaˆ ™moˆ 
par¦ basilšwj paidˆ m\en ØpÁrce kat¦ qeÒn, Ñl…gou d\e o‡cesqai 
deÁsan ¢pesèqh p£lin tÁj basil…doj ¢munoÚshj kaˆ ¢peirgoÚshj 
t¦j yeude‹j kaˆ ¢llokÒtouj Øpoy…aj. §j ™peid¾ pantelîj ™ke…
nh dišlusen, ™narge‹ tekmhr…J tù b…J tçmù crwmšnh, kaloàntÒj 
te aâqij toà basilšwj ¢pÕ tÁj `Ell£doj Øp»kouon, «ra ™ntaàqa 
katšlipen, æj oÙkšti pollÁj bohqe…aj, ¤te oÙdenÕj Ôntoj ™n mšsJ 
dusceroàj oÙd\e ØpÒptou, deÒmenon; kaˆ pîj ¨n Ósia dróhn oÛtwj 
™nargÁ kaˆ semn¦ siwpîn kaˆ ¢pokrÚptwn; kuroumšnhj te g¦r ™p' 
™moˆ toà basilšwj tauthsˆ tÁj gnèmhj, diaferÒntwj hÙfra…neto 
kaˆ sunep»cei mousikÒn, qarre‹n keleÚousa kaˆ m»te tÕ mšgeqoj 
de…santa tîn dedomšnwn ¢rne‹sqai tÕ labe‹n, m»te ¢gro…kJ kaˆ 
aÙq£dei crhs£menon parrhs…v faÚlwj ¢tim£sai toà tosaàta 
™rgasamšnou ¢gaq¦ t¾n ¢nagka…an a‡thsin. ’Egë d\e Øp»kouon 
oÜti toàtÒ ge ¹dšwj sfÒdra Øpomšnwn, ¥llwj d\e ¢peiqe‹n calepÕn 
×n sfÒdra ºpist£mhn· oŒj g¦r ¨n ™xÍ pr£ttein Ó, ti ¨n ™qšlwsi 
sÝn b…v, Ã pou deÒmenoi duswpe‹n kaˆ pe…qein ¢rkoàsin. OÙkoàn 
™peid» moi peisqšnti gšgone kaˆ metabalÒnti ™sqÁta kaˆ qerape…
an kaˆ diatrib¦j t¦j sun»qeij kaˆ t¾n o‡khsin d\e aÙt¾n kaˆ d…
aitan p£nta Ôgkou plša kaˆ semnÒthtoj ™k mikrîn, æj e„kÒj, kaˆ 
faÚlwn tîn prÒsqen, ™moˆ m\en ØpÕ ¢hqe…aj ¹ yuc¾ dietar£tteto, 
oÜti tÕ mšgeqoj ™kplhttomšnJ tîn parÒntwn ¢gaqîn· scedÕn g¦r 
ØpÕ ¢maq…aj oÙd\e meg£la taàta ™nÒmizon, ¢ll¦ dun£meij tin¦j 
crwmšnoij m\en Ñrqîj sfÒdra çfel…mouj, ¡mart£nousi d\e perˆ 
t¾n crÁsin blaber¦j kaˆ o‡koij kaˆ pÒlesi polla‹j mur…wn a„t…
aj xumforîn. Parapl»sia d\e ™pepÒnqein ¢ndrˆ sfÒdra ¢pe…rwj 
¹niocikÁj œconti kaˆ oÙd\e ™qel»santi taÚthj metalabe‹n tÁj tšcnhj, 
k¶ta ¢nagkazomšnJ kaloà kaˆ genna…ou kom…zein ¤rma ¹niÒcou, 
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z jakiego powodu stała się ona dla mnie tak życzliwą sojuszniczką, broniącą 
przed nieszczęściami opiekunką i wybawicielką, starając się z wielkim trudem 
zachować szczerą i nienaruszoną życzliwość naszego szlachetnego cesarza 
w stosunku do mnie. I nigdy nie oskarżono mnie o myślenie, że jakieś inne 
z ludzkich bogactw jest lepsze od takiej życzliwości i wierzę, że całe złoto na 
ziemi i pod ziemią nie jest od niej cenniejsze, ani wielka ilość srebra, która 
jest teraz pod promieniami słońca – nawet jeśli do tego dodałoby się inną 
ilość143, zmieniając, na przykład, w ten metal, najwyższe góry ze wszystkimi 
ich skałami i wszystkimi ich drzewami – ani największa władza, ani żadna 
inna rzecz istniejącą na świecie. Od niej bowiem pochodzą te tak liczne i tak 
wielkie dobrodziejstwa, których nikt nie mógłby oczekiwać, przede wszystkim 
ja, który nie pragnąłem ich wielu, ani też nie żywiłem się takimi nadziejami. 

Nie jest zaś możliwe, aby zamienić szczerą życzliwość na złoto ani nikt nie 
może za nie jej kupić, ale powstaje ona tylko wtedy, gdy dobrzy ludzie działają 
w harmonii z pewnym boskim i wyższym przeznaczeniem. Tę życzliwość 
otrzymałem już wcześniej jako dziecko – dzięki Bogu – od cesarza, potem 
nieomal zniknęła, ale powróciła ponownie, kiedy cesarzowa obroniła mnie 
i odparła fałszywe i straszne podejrzenia. Ona całkowicie je oddaliła, używając 
mojego życia jako oczywistego dowodu. A kiedy byłem posłuszny cesarzowi, 
który mnie ponownie wezwał z Grecji144, czy opuściła mnie wtedy, jakbym już 
nie potrzebował wielkiej pomocy, ponieważ nie miałem żadnych trudności ani 
nie byłem podejrzany? I w zgodzie z jakim boskim prawem czyniłbym w ten 
sposób, gdybym przemilczał i ukrywał tak wspaniałe i tak godne szacunku 
dobrodziejstwa?145 Kiedy bowiem została powzięta ta decyzja cesarza w sto-
sunku do mnie146, cesarzowa ucieszyła się bardziej od innych i powtarzała za 
nim, niczym echo, zgodnie, zachęcając mnie, abym był odważny i z powodu 
lęku nie odrzucił, ale przyjął wielkość, która mi została przyznana, ani też nie 
zlekceważył nierozważnie, posługując się pospolitą i zuchwałą szczerością, 
pilnej prośby tego, który mi okazał tak wielką łaskę. Ja zaś byłem posłuszny, 
znosząc coś, co oczywiście nie było przyjemne147, z drugiej strony natomiast 
wiedziałem dobrze, że byłoby niebezpieczne być nieposłusznym. Ci bowiem, 
którzy mają władzę, aby domagać się siłą tego, czego chcą, niewątpliwie, gdy 
o coś proszą, są w stanie ciebie zmusić i przekonać148. A zatem kiedy dałem 
się przekonać i zmieniłem ubranie, służbę, zwykłe zajęcia, dom i tryb życia, 
przechodząc od życia wcześniej prostego i skromnego do pełnego przepychu 
i ceremonii, a moja dusza była zaniepokojona brakiem doświadczenia, i nie 
dlatego, że zdumiała mnie wielkość obecnych dóbr149, z powodu mojej nie-
wiedzy bowiem nieomal nie uważałem ich za ważne150, ale dlatego, że były 
jak niektóre siły, które stają się bardzo użyteczne dla tych, którzy używają ich 
poprawnie, ale dla tych, którzy posługują się nimi niewłaściwie, są szkodliwe 
i powodują niezliczone nieszczęścia dla wielu rodzin i dla wielu miast. Czułem 
się więc jak człowiek, który całkowicie nieobeznany w sztuce powożenia, nie 
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poll¦j m\en xunwr…daj, poll¦ d\e o‡mai tštrwra tršfontoj kaˆ 
¤pasi m\en ™pibebhkÒtoj, di¦ d\e gennaiÒthta fÚsewj kaˆ ·èmhn 
Øperb£llousan œcontoj o‡mai t¦j ¹n…aj p£ntwn ™gkratîj, e„ 
kaˆ ™pˆ tÁj mi©j ¥ntugoj mšnoi, oÙ m¾n ¢e… ge ™p' aÙtÁj mšnontoj, 
metaferomšnou d\e poll£kij ™nqšnde ™ke‹se kaˆ ¢me…bontoj d…fron 
™k d…frou, e‡ pote toÝj †ppouj ponoumšnouj À kaˆ Øbr…santaj 
a‡sqoito, ™n d\e d¾ to‹j ¤rmasi to‹sde kekthmšnou tštrwron ØpÕ 
¢maq…aj kaˆ qr£souj Øbr…zon, piezÒmenon tÍ sunece‹ talaipwr…v 
kaˆ toà qr£souj oÙdšn ti m©llon ™pilaqÒmenon, ¢gria‹non d\e ¢eˆ 
kaˆ paroxunÒmenon ØpÕ tîn sumforîn ™pˆ tÕ m©llon Øbr…zein kaˆ 
¢peiqe‹n kaˆ ¢ntite…nein, oÙ decÒmenon ¢mîj gš pV poreÚesqai, ¢ll' 
e„ m¾ kaˆ aÙtÕn Ðróh tÕn ¹n…ocon di¦ tšlouj calepa‹non ½, tÒ ge 
œlatton, stol¾n goàn ¹niocik¾n ¥nqrwpon foroànta· oÛtwj ™stˆn 
¢lÒgiston fÚsei· Ð d\e o‡mai paramuqoÚmenoj aÙtoà t¾n ¥noian 
¥ndra ™pšsthse, doÝj fore‹n toiaÚthn ™sqÁta kaˆ scÁma peribalën 
¹niÒcou semnoà kaˆ ™pist»monoj, Öj e„ m\en ¥frwn e‡h pantelîj kaˆ 
¢nÒhtoj, ca…rei kaˆ gšghqe kaˆ metšwroj ØpÕ tîn ƒmat…wn kaq£per 
pterîn ™pa…retai, sunšsewj d\e e„ kaˆ ™pˆ smikrÕn metšcoi kaˆ 
sèfronoj noà, sfÒdra eÙlabe‹tai, 

m»pwj aØtÒn te trèsV sÚn q' ¤rmata ¥xV, 

kaˆ tù m\en ¹niÒcJ zhm…aj, aØtù d\e a„scr©j kaˆ ¢dÒxou sumfor©j 
a‡tioj gšnhtai. Taàta ™gë ™logizÒmhn ™n nuktˆ bouleÚwn kaˆ 
di' ¹mšraj kat' ™mautÕn ™piskopoÚmenoj, sÚnnouj ín ¢eˆ kaˆ 
skuqrwpÒj. `O genna‹oj d\e kaˆ qe‹oj ¢lhqîj aÙtokr£twr ¢fÇrei 
ti p£ntwj tîn ¢lgeinîn, œrgoij kaˆ lÒgoij timîn kaˆ carizÒmenoj. 
Tšloj d\e t¾n basil…da proseipe‹n keleÚei, q£rsoj te ¹m‹n ™ndidoÝj 
kaˆ toà sfÒdra pisteÚein genna‹on eâ m£la paršcwn gnèrisma. 
’Egë d\e ™peid¾ prîton ™j Ôyin ™ke…nhj Ãlqon, ™dÒkoun m\en ésper 
™n ƒerù kaqidrumšnon ¥galma swfrosÚnhj Ðr©n· a„dëj d\e ™pe‹ce 
t¾n yuc»n, kaˆ ™pšphktÒ moi kat¦ gÁj t¦ Ômmata sucnÕn ™pieikîj 
crÒnon, ›wj ™ke…nh qarre‹n ™kšleue. ka… T¦ mšn, œfh, par' ¹mîn 
½dh œceij, t¦ d\e kaˆ ›xeij sÝn qeù, mÒnon e„ pistÕj kaˆ d…kaioj 
e„j ¹m©j gšnoio. Tosaàta ½kousa scedÒn· oÙd\e g¦r aÙt¾ ple‹ona 
™fqšgxato, kaˆ taàta ™pistamšnh tîn genna…wn ·htÒrwn oÙd\e 
žn faulotšrouj ¢paggšllein lÒgouj. TaÚthj ™gë tÁj ™nteÚxewj 
¢pallageˆj sfÒdra ™qaÚmasa kaˆ ™xepepl»gmhn, ™nargîj dokîn 
¢khkošnai swfrosÚnhj aÙtÁj fqeggomšnhj· oÛtw pr´on Ãn aÙtÍ 
fqšgma kaˆ me…licon, ta‹j ™ma‹j ¢koa‹j ™gkaqidrumšnon. 
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chciał poznać tej sztuki151, a potem został zmuszony, aby kierować wozem 
szlachetnego i utalentowanego woźnicy, który posiadał liczne zaprzęgi dwu-
konne i także – jak sądzę – liczne czterokonne. Powożąc wszystkimi tymi ry-
dwanami, woźnica, poprzez szlachetność swego charakteru i  odwagę, trzyma 
mocno lejce wszystkich koni, i chociaż stoi na jednym rydwanie, w rzeczy-
wistości nie pozostaje zawsze na tym samym wozie, ale, przenosząc się wiele 
razy tu i tam, przechodzi z jednego rydwanu na drugi, jeśli tylko spostrzega, 
że konie są zmęczone albo zdenerwowane152. A wśród tych rydwanów ma 
kwadrygę, której konie z powodu ich niedoświadczenia i zuchwałości płoszą 
się, obciążone nieustannym wysiłkiem. I nic jednak nie zapominając ze swej 
odwagi, wciąż są rozdrażnione, popychane przez swe własne nieszczęścia, 
aby stawać się coraz bardziej niespokojnymi i nieposłusznymi i sprzeciwiać 
się rozkazom woźnicy i nie chcą być prowadzone w jakiekolwiek miejsce, 
lecz stają się rozjuszone, jeśli przez cały czas nie widzą samego woźnicy albo 
przynajmniej człowieka noszącego strój woźnicy: do tego stopnia bezrozumne 
są te zwierzęta z natury153. Woźnica zaś – jak przypuszczam – aby uspokoić 
ich szaleństwo, powierza je mężczyźnie, któremu pozwala nosić taki sam strój 
jak jego własny, dający mu wygląd wspaniałego i doświadczonego woźnicy154. 
I ten człowiek, jeśli jest zupełnie szalony i nierozsądny, cieszy się i czuje ra-
dość i dzięki swym szatom unosi się w powietrze, niczym na skrzydłach, ale 
jeśli ma odrobinę rozumu i skromności, będzie bardzo ostrożny, 

aby przypadkiem sam się nie zranił i nie roztrzaskał rydwanu155,

i stał się dla woźnicy przyczyną straty, a dla siebie samego powodem ha-
niebnego i niechlubnego zdarzenia. Tak właśnie myślałem, gdy rozmyślałem 
nocą i gdy za dnia rozważałem sam ze sobą, wciąż będąc zaniepokojony 
i smutny. Ale cesarz, szlachetny i prawdziwie boski, uwolnił mnie zupełnie 
od cierpień, darząc względami i szacunkiem zarówno w czynach, jak i w sło-
wach. I w końcu, nakazał mi zwrócić się do cesarzowej, wzbudzając we mnie 
odwagę i dając mi bardzo szczery znak swego całkowitego zaufania. Ja zaś, 
kiedy po raz pierwszy przybyłem przed jej oblicze, pomyślałem, że widzę, 
wzniesiony niczym w świątyni, posąg Skromności156. A wtedy pełen czci lęk 
opanował moją duszę i moje oczy pozostały utkwione w ziemię157 długi czas, 
aż do chwili, kiedy nie zachęciła mnie, abym nabrał odwagi. „Otrzymałeś już 
od nas – mówi – pewne łaski i, z pomocą bożą, otrzymasz także inne, jeśli 
tylko będziesz wierny i uczciwy wobec nas”. Takie mniej więcej słowa usły-
szałem. Ona nie powiedziała bowiem ani słowa więcej, chociaż była biegła 
w wygłaszaniu mów, które w niczym nie były gorsze od tych najbardziej 
utalentowanych mówców158. I ja, kiedy wyszedłem z tego spotkania, czułem 
wielki podziw i zdumienie, wierząc, że wyraźnie usłyszałem przemawiającą 
samą Skromność: tak łagodny i miły był dźwięk jej głosu, który wchodził 
do moich uszu159. 
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BoÚlesqe oân t¦ met¦ taàta p£lin œrga kaˆ Ósa œdrasen ¹m©j 
¢gaq¦ kaq’ ›kaston leptourgoàntej ¢paggšllwmen; À t£ ge ™nteàqen 
¢qrÒwj ̃ lÒntej, kaq£per œdrasen aÛth, p£nta Ðmoà dihghsèmeqa; 
ÐpÒsouj m\en eâ ™po…hse tîn ™moˆ gnwr…mwn, Ópwj d\e ™moˆ met¦ 
toà basilšwj tÕn g£mon ¼rmosen. `Ume‹j d\e ‡swj poqe‹te kaˆ tÕn 
kat£logon ¢koÚein tîn dèrwn, 

 “Ept' ¢pÚrouj tr…podaj, dška d\e cruso‹o t£lanta 

kaˆ lšbhtaj ™e…kosin. ’All' oÜ moi scol¾ perˆ tîn toioÚtwn 
¢dolesce‹n· ˜nÕj d\e ‡swj tîn ™ke…nhj dèrwn tucÕn oÙk ¥cari 
kaˆ e„j Øm©j ¢pomnhmoneàsai, ú moi dokî kaˆ aÙtÕj ¹sqÁnai 
diaferÒntwj· b…blouj g¦r filosÒfwn kaˆ xuggrafšwn ¢gaqîn kaˆ 
·htÒrwn pollîn kaˆ poihtîn, ™peid¾ pantelîj Ñl…gaj o‡koqen 
œferon, ™lp…di kaˆ pÒqJ toà p£lin o‡kade ™panelqe‹n t¾n tac…
sthn yucagwgoÚmenoj, œdwken ¢qrÒwj tosaÚtaj, éste ™moà m\en 
¢poplÁsai t¾n ™piqum…an sfÒdra ¢koršstwj œcontoj tÁj prÕj 
™ke‹naj sunous…aj, mouse‹on d\e ̀Ellhnikîn ¢pofÁnai bibl…wn ›khti 
t¾n Galat…an kaˆ t¾n Kelt…da. ToÚtoij ™gë proskaq»menoj sunecîj 
to‹j dèroij, e‡ pote scol¾n ¥goimi, oÙk œstin Ópwj ™pilanq£nwmai 
tÁj carisamšnhj· ¢ll¦ kaˆ strateuomšnJ moi ›n gš ti p£ntwj ›petai 
oŒon ™fÒdion tÁj strate…aj prÕj aÙtÒptou p£lai xugke…menon. 
Poll¦ g¦r d¾ tÁj tîn palaiîn [œrgwn] ™mpeir…aj Øpomn»mata xÝn 
tšcnV grafšnta to‹j ¡martoàsi di¦ t¾n ¹lik…an tÁj qšaj ™nargÁ 
kaˆ lampr¦n e„kÒna fšrei tîn p£lai pracqšntwn, Øf' Âj ½dh kaˆ 
nšoi polloˆ gerÒntwn mur…wn poliÕn m©llon ™kt»santo tÕn noàn 
kaˆ t¦j fršnaj, kaˆ tÕ dokoàn ¢gaqÕn ™k toà g»rwj Øp£rcein 
to‹j ¢nqrèpoij mÒnon, t¾n ™mpeir…an, di' ¿n Ð presbÚthj œcei ti 
lšxai tîn nšwn sofèteron, to‹j oÙ ·vqÚmoij tîn nšwn œdwken. 
”Esti d\e o‡ma… tij ™n aÙto‹j kaˆ paidagwg…a prÕj Ãqoj genna‹on, e‡ 
tij ™p…staito toÝj ¢r…stouj ¥ndraj kaˆ lÒgouj kaˆ pr£xeij, oŒon 
¢rcštupa protiqšmenoj dhmiourgÒj, pl£ttein ½ dh prÕj taàta t¾n 
aØtoà di£noian kaˆ ¢fomoioàn toÝj lÒgouj· ïn e„ m¾ p£mplhqej 
¢poleifqe…h, tugc£noi d\e kaˆ ™p' Ñl…gon tÁj ÐmoiÒthtoj, oÙ smikr¦ 
¨n Ônaito, eâ ‡ste. •O d¾ kaˆ aÙtÕj poll£kij xunnoîn paidi£n te 
oÙk ¥mouson ™n aÙto‹j poioàmai kaˆ strateuÒmenoj kaq£per sit…a 
fšrein ¢nagka‹a kaˆ taàta ™qšlw· mštron dš ™sti toà pl»qouj tîn 
feromšnwn Ð kairÒj. 
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A zatem, czy chcecie, abym opisał wam czyny, których ona dokonała po-
tem? I czy, przedstawiając szczegółowo jeden po drugim, powinienem opisać 
wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczyła? Czy może raczej od tej 
chwili łącząc, tak jak czyniła ona w ich przyznawaniu, powinienem przedsta-
wić wszystkie razem? Czy także powinienem opowiedzieć, jak wiele uczyniła 
ona dla moich przyjaciół160 i jak przez małżeństwo połączyła mnie z rodziną 
cesarza?161A może pragniecie również usłyszeć listę jej darów dla mnie, 

siedem trójnogów nietkniętych przez ogień, dziesięć talentów 
złota162, 

i dwadzieścia mis metalowych163.

Ale ja nie mam czasu, aby mówić o tego rodzaju rzeczach. Niemniej jednak 
jeden z jej darów być może będzie wam miło przypomnieć, ponieważ z jego 
powodu – jak uważam – byłem szczególnie zadowolony. Dała mi bowiem 
najlepsze książki z filozofii i historii i wielu mówców i poetów, których cał-
kiem niewiele przywiozłem z domu164, oszukując się nadzieją i pragnąc jak 
najszybciej, powrócić do domu i dała mi je w takiej ilości i wszystkie naraz, 
że nawet moje pragnienie ich zostało usatysfakcjonowane, chociaż jestem 
nienasycony, jeśli chodzi o zajmowanie się literaturą165. Tak więc, dzięki 
książkom, uczyniła Galację166 i kraj Celtów podobny do greckiej świątyni 
Muz. Poświęcając się tym darom nieustannie, gdy tylko miałem wolny czas, 
nie mogę zapomnieć tej, która mi je podarowała. Ale także, kiedy wyruszam 
z wojskiem, niektóre z tych książek zawsze mi towarzyszą, jakby to było nie-
zbędne na wyprawę zaopatrzenie, ułożone kiedyś przez naocznego świadka. 
Liczne bowiem dzieła, napisane zgodnie ze sztuką, przekazując znajomość 
dawnych czynów, dają temu, który z powodu swego wieku, nie widział takiego 
spektaklu, obraz żywy i wyraźny dawnych dokonań, dzięki któremu także 
wielu młodych już zdobyło, w umyśle i w duszy, dojrzalszy osąd niż bardzo 
wielu starszych, a ponadto lektura takich dzieł przyznaje pilnym młodzieży 
ten przywilej, który wydaje się przynależeć tylko ludziom w starszym wieku, 
a mianowicie, doświadczenie, dzięki któremu człowiek w starszym wieku 

jest w stanie dać rady mądrzejsze od tych ludzi młodych167. 

Jest w tych księgach, jak sądzę, także nauczanie szlachetnych obyczajów, 
jeśli ktoś umie rozpoznać ludzi najlepszych, ich słowa i czyny, jak gdyby 
byli pierwowzorami, które rzemieślnik stawia przed sobą, aby według nich 
kształtować swój charakter i naśladować ich słowa. I jeśli on nie oddali się od 
nich zupełnie i uda się mu być, choć trochę, podobnym do nich, korzyść będzie 
miał niemałą, wiecie to dobrze. Rozważając to często, ja sam uprawiam dzięki 
tym książkom uczoną rozrywkę, i kiedy wyruszam na wyprawę wojenną, mam 
zwyczaj wieźć je także ze sobą niczym niezbędne do życia zaopatrzenie. Ilość 
zaś tych, które zabieram ze sobą, zależy tylko od okoliczności. 
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’All¦ m» pote oÙk ™ke…nwn cr¾ nàn tÕn œpainon gr£fein oÙdš 
Ósa ¹m‹n ¢gaq¦ gšnoit' ¨n ™nqšnde, ÐpÒsou d\e tÕ dîron ¥xion 
katamaqÒntaj c£rin ¢pot…nein tucÕn oÙk ¢llotr…an toà doqšntoj 
tÍ carisamšnV. LÒgwn g¦r ¢ste…wn kaˆ pantodapîn qhsauroÝj 
tîn ™n ta‹j b…bloij dex£menon, oÙk ¥dikon di¦ smikrîn kaˆ 
faÚlwn ·hm£twn „diwtikîj kaˆ ¢gro…kwj ¥gan xugkeimšnwn °dein 
eÙfhm…an· OÙdš g¦r gewrgÕn f»seij eÙgnèmona, Öj katafuteÚein 
m\en t¾n futal…an ¢rcÒmenoj kl»mata Étei par¦ tîn geitÒnwn, e‡ta 
™ktršfwn t¦j ¢mpšlouj d…kellan kaˆ aâqij sminÚhn, kaˆ tšloj ½dh 
k£lamon, ú crÁn prosdedšsqai kaˆ ™pike‹sqai t¾n ¥mpelon, †na 
aÙt» te ¢nšchtai kaˆ oƒ bÒtruej ™xhrthmšnoi mhdamoà yaÚwsi tÁj 
bèlou, tucÒnta d\e ïn ™de‹to, mÒnon ™mp…plasqai toà DionÚsou 
tÁj c£ritoj, oÙd\e tîn botrÚwn oÙd\e toà gleÚkouj metadidÒnta 
to‹j ïn prÕj t¾n gewrg…an œtuce proqÚmwn. OÜkoun oÙd\e nomša 
poimn…wn oÙdš boukol…wn oÙd\e m¾n a„pol…wn ™pieikÁ kaˆ ¢gaqÕn 
kaˆ eÙgnèmona f»sei tij, Öj toà m\en ceimînoj, Óte aÙtù stšghj kaˆ 
pÒaj ™de‹to t¦ bosk»mata, sfÒdra ™tÚgcane proqÚmwn tîn f…lwn, 
poll¦ m\en aÙtù xumporizÒntwn kaˆ metadidÒntwn trofÁj ¢fqÒnou 
kaˆ katagwg…wn, Ãroj d\e o‡mai kaˆ qšrouj fanšntoj m£la genna…
wj ™pilaqÒmenon ïn eâ p£qoi, oÜte toà g£laktoj oÜte tîn turîn 
oÜte ¥llou tou metadidÒnta to‹j Øf' ïn aÙtù diesèqh ¢pollÚmena 
¨n ¥llwj t¦ qršmmata. 

“Ostij oân lÒgouj Ðpoiousoàn tršfwn nšoj m\en aÙtÕj kaˆ 
¹gemÒnwn pollîn deÒmenoj, trofÁj d\e pollÁj kaˆ kaqar©j tÁj 
™k tîn palaiîn gramm£twn, e‡ta ¢qrÒwj p£ntwn sterhqe…h, «ra 
Øm‹n mikr©j de‹sqai bohqe…aj doke‹, À mikrîn aÙtù gegonšnai 
¥xioj Ð prÕj taàta sullambanÒmenoj; kaˆ tucÕn oÙ cr¾ peir©sqai 
c£rin ¢pot…nein aÙtù tÁj proqum…aj kaˆ tîn œrgwn; ’All¦ m» 
pote tÕn QalÁn ™ke‹non, tîn sofîn tÕ kef£laion mimhtšon, oá 
t¦ ™painoÚmena ¢khkÒamen; ™romšnou g£r tinoj, Øp\er ïn œmaqen 
ÐpÒson tin¦ cr¾ katabale‹n misqÒn· Ðmologîn, œfh, ti par' ¹mîn 
maqe‹n t¾n ¢x…an ¹m‹n ™kt…seij. OÙkoàn kaˆ Óstij did£skaloj 
m\en aÙtÕj oÙ gšgone, prÕj tÕ maqe‹n d\e kaˆ Ðtioàn sunhnšgkato, 
¢diko‹t' ¥n, e„ m¾ tugc£noi tÁj c£ritoj kaˆ tÁj ™pˆ to‹j doqe‹sin 
Ðmolog…aj, ¿n d¾ kaˆ Ð sofÕj ¢paitîn fa…netai. E‡en· ¢ll¦ 
toàto m\en car…en kaˆ semnÕn tÕ dîron· crus…on d\e kaˆ ¢rgÚrion 
oÙdš ™deÒmhn ™gë labe‹n oÙ d\e Øm©j d¾ Øpšr toÚtwn ¹dšwj ¨n 
™nocl»saimi.

LÒgon d\e Øm‹n e„pe‹n ™qšlw m£la d» ti Øm‹n ¢koÁj ¥xion, e„ m¾ 
tugc£nomen ¢peirhkÒtej prÕj tÕ mÁkoj tÁj ¢dolesc…aj· tucÕn 
dš tîn ·hqšntwn ¢kro©sqe xÝn ¹donÍ ¤te ¢ndrÕj „diètou kaˆ 
sfÒdra ¢maqoàj lÒgwn, pl£ttein mšn oÙd\en oÙd\e tecn£zein 

125

B

C

D

126

B



47

A może nie należy pisać teraz mowy pochwalnej na cześć ksiąg i opisywać 
wszystkich korzyści, które możemy z ich powodu mieć, ale zrozumiawszy, 
ile jest wart ten prezent, powinienem odwdzięczyć się w odpowiedni sposób 
tej, która mi ofiarowała ten dar. Chociaż znalazłem w tych księgach skarb 
wyrafinowanych i różnorodnych wyrażeń, nie byłoby niestosowne śpiewać jej 
pochwałę także pospolitymi i prostymi słowami, ułożonymi nazbyt nieumie-
jętnie i niezręcznie168. Nie powiedziałbyś bowiem, że ten rolnik jest wdzięczny, 
który, zaczynając sadzić winną latorośl, prosi swych sąsiadów o sadzonki, 
a następnie, pielęgnując winorośle, prosi o  motykę, potem o gracę, i na ko-
niec już o palik, do którego winorośl musi być przywiązana i na którym musi 
się opierać tak, aby mogła sama być podparta i aby kiście winogron wisząc 
nigdzie nie dotykały ziemi, a kiedy otrzyma to, czego potrzebował, nasyci 
się sam darem Dionizosa, nie dzieląc się ani winogronami, ani moszczem 
z tymi, którzy tak chętnie pomagali mu w jego uprawie169. Z pewnością nikt 
nie nazwie uczciwym, dobrym i wdzięcznym ani pasterza owiec, ani pasterza 
bydła, ani pasterza kóz, który zimą, gdy on potrzebował dachu i dla swoich 
zwierząt paszy, znalazł bardzo życzliwych przyjaciół dostarczających mu 
wiele pomocy i dających mu obficie żywności oraz schronienie, a następnie, 
kiedy przyszła wiosna i lato, zapominając tak „szlachetnie” otrzymane do-
brodziejstwa, nie dał ani mleka, ani sera, ani jakiejkolwiek innej rzeczy tym, 
którzy jego zwierzęta ocalili, inaczej zginęłyby170. 

Weźmy zatem przypadek młodego człowieka, który uprawiając literaturę 
jakiegokolwiek rodzaju, potrzebuje wielu przewodników i pokarmu obfitego 
i czystego pochodzącego ze starych dzieł, a kiedy zostanie pozbawiony tego 
wszystkiego razem, czy sądzicie, że potrzebuje niewielkiej pomocy? Może 
uważacie, że mało ceni tego, który mu przyszedł z pomocą? A może nie 
powinien nawet próbować odwzajemnić jego życzliwości i dobrodziejstw? 
Czyż nie należy wspomnieć tego znakomitego Talesa, pierwszego z mę-
drców171, którego pochwały słyszymy? Kiedy bowiem ktoś zapytał, jakie 
wynagrodzenie powinien mu zapłacić za jego nauczanie, Tales odpowiedział: 
„Jeśli przyznasz, że to ja byłem twoim nauczycielem, zapłacisz mi stosowne 
wynagrodzenie”172. A zatem nawet ten, który sam nie będąc nauczycielem, 
pomógł drugiemu zdobyć w jakikolwiek sposób wiedzę, byłby rzeczywiście 
niesprawiedliwe potraktowany, gdyby nie otrzymał wdzięczności i uznania 
za dar, czego domagał się – jak się wydaje – nawet ten mędrzec. Niech tak 
będzie! Ale te księgi były dla mnie darem miłym i wspaniałym. O złoto zaś 
i srebro ani nie prosiłem, aby otrzymać, ani was nie będę zanudzał, mówiąc 
z przyjemnością o tego rodzaju darach. 

Pragnę opowiedzieć wam historię, która bardzo zasługuje na waszą uwagę, 
jeśli oczywiście nie jesteście zmęczeni długością mojego gadulstwa. Być może 
nie słuchaliście z przyjemnością tego, co powiedziałem do tej chwili, dostrze-
gając słowa człowieka niewykształconego i zupełnie niebiegłego w sztuce re-
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e„dÒtoj, fr£zontoj d\e Ópwj ¨n  ™p…V t¢lhqšj· Ð d\e d¾ lÒgoj 
scedÒn ti perˆ tîn parÒntwn ™st…. F»sousi g¦r, o‡mai, polloˆ 
par¦ tîn makar…wn sofistîn ¢napeiqÒmenoi, Óti ¥ra mikr¦ kaˆ 
faàla pr£gmata ¢nadex£menoj æj d» ti semnÕn Øm‹n ¢paggšllw· 
toàto d\e oÙ filoneikoàntej prÕj toÝj ™moÝj lÒgouj oÙd\e ™m\e tÁj 
™p' aÙto‹j ¢faire‹sqai dÒxhj ™qšlontej ‡swj ̈ n e‡poien· ‡sasi g¦r 
safîj Óti m»te ¢nt…tecnoj e‡nai boÚlomai to‹j ™ke…nwn lÒgoij 
toÝj ™mautoà paratiqe…j, m»te ¥llwj ¢pecq£nesqai ™ke…noij 
™qšlw· ¢ll¦ oÙk o‡da Óntina trÒpon toà meg£la lšgein ™k pantÕj 
ÑregÒmenoi calepîj œcousi prÕj toÝj m¾ t¢ke…nwn zhloàntaj kaˆ 
di' a„t…aj ¥gousin æj kaqairoàntaj t¾n tîn lÒgwn „scÚn. MÒna 
g¦r e‡nai tîn œrgwn zhlwt£ fasi kaˆ spoudÁj ¥xia kaˆ pollîn 
™pa…nwn, ÐpÒsa di¦ mšgeqoj ½dh tisˆn ¥pista ™f£nh, Ðpo‹a d» tina 
t¦ perˆ tÁj ’Assur…aj ™ke…nhj gunaikÒj, ¿ metabaloàsa kaq£per 
·e‹qron eÙtel\ej tÕn di¦ tÁj Babulînoj potamÕn ·šonta, bas…lei£ 
te òkodÒmhsen ØpÕ gÁj p£gkala kaˆ meqÁken Øp\er tîn cwm£twn 
aâqij· Øp\er g¦r d¾ taÚthj polÝj m\en lÒgoj, æj ™naum£cei nausˆ 
triscil…aij, kaˆ pezÍ paret£tteto muri£daj Ðplitîn triakos…
aj ¥gousa, tÒ te ™n Babulîni te‹coj òkodÒmei pentakos…wn 
stad…wn mikrÕn ¢podšon, kaˆ t¦ perˆ t¾n pÒlin ÑrÚgmata kaˆ 
¥lla polutelÁ kaˆ dapanhr¦ kataskeu£smata ™ke…nhj œrga 
genšsqai lšgousi. N…twkrij d\e taÚthj newtšra kaˆ ̀RodogoÚnh kaˆ 
Tèmurij kaˆ mur…oj d» tij ™pirre‹ gunaikîn Ôcloj ¢ndrizomšnwn 
oÙ l…an eÙprepîj. Tin¦j d\e ½dh di¦ tÕ k£lloj periblšptouj 
kaˆ Ñnomast¦j genomšnaj oÙ sfÒdra eÙtucîj, ™peid¾ taracÁj 
a‡tiai kaˆ polšmwn makrîn œqnesi mur…oij kaˆ ¢ndr£sin, Ósouj 
Ãn e„kÕj ™k tosaÚthj cèraj ¢qro…zesqai, genšsqai dokoàsin, 
æj meg£lwn a„t…aj Ømnoàsi pr£xewn. “Ostij d\e toioàton oÙd\en  
e„pe‹n œcei, katagšlastoj e‡nai doke‹, ¤te oÙk ™kpl»ttein 
 oÙd\e qaumatopoie‹n ™n to‹j lÒgoij sfÒdra ™piceirîn. BoÚlesqe 
oân ™panerwtîmen aÙtoÝj, e‡ tij aÙtîn gamet¾n À qugatšra oƒ 
toiaÚthn eÜcetai genšsqai m©llon À t¾n PhnelÒphn; Ka…toi ™pˆ 
taÚthj oÙd\en “Omhroj e„pe‹n œsce plšon tÁj swfrosÚnhj kaˆ tÁj 
filandr…aj kaˆ tÁj ™j tÕn ̃ kurÕn ™pimele…aj kaˆ tÕn pa‹da· œmele 
d\e ¥ra oÙd\e tîn ¢grîn ™ke…nV oÜte tîn poimn…wn· strathg…an 
d\e À dhmhgor…an oÙd\e Ônar e„kÕj ™ke…nV parastÁna… pote· ¢ll¦ 
kaˆ ÐpÒte lšgein ™crÁn e„j t¦ meir£kia, 

 ”Anta parei£wn scomšnh lipar¦ kr»demna, 

pr®wj ™fqšggeto. Kaˆ oÙk ¢porîn “Omhroj o‡mai thlikoÚtwn œrgwn 
oÙd\e Ñnomastîn ™p' aÙto‹j gunaikîn, taÚthn Ûmnhse diaferÒntwj· 
™xÁn goàn aÙtù t¾n tÁj ’AmazÒnoj filot…mwj p£nu strate…an 
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torycznej i takiego, który nie umie ani zmyślać, ani używać sztuczek, ale mówi 
prawdę, tak jak mu na myśl przychodzi173. Moje słowa zaś dotyczą rzeczy nie-
mal aktualnych. Wielu bowiem – jak sądzę – pod wpływem błogosławionych 
sofistów, będzie twierdzić, że opowiadam wam o mało znaczących i błahych 
czynach, przedstawiając je wam tak, jak gdyby były czymś niezwykłym. I to 
powiedzą prawdopodobnie nie dlatego, że rywalizują z moimi mowami albo 
dlatego, że chcą pozbawić mnie sławy człowieka elokwentnego. Oni bowiem 
dobrze wiedzą, że ja nie pragnę być ich rywalem, porównując moje mowy 
do ich mów, ani w żaden inny sposób nie chcę wzbudzać ich niechęci. Nie 
wiem, dlaczego ci, którzy pragną wygłaszać wielkie mowy z każdego powodu, 
oburzają się na tych, którzy nie mają takich samych ambicji i zarzucają im 
osłabienie siły mów. Uważają bowiem, że tylko te czyny są godne podziwu 
i zasługują na szacunek i liczne pochwały, które z powodu swej wielkości już 
zostały przez niektórych uznane za niewiarygodne, jak na przykład opowieść 
o tej sławnej asyryjskiej kobiecie174, która, zmieniwszy bieg rzeki175 przepły-
wającej przez Babilon, jak gdyby była nędznym strumieniem, zbudowała pod 
ziemią przepiękny królewski pałac, a następnie pozwoliła rzece ponownie 
płynąć po groblach, które sama zbudowała176. O tej kobiecie opowiada się 
często, jak walczyła na morzu z trzema tysiącami okrętów i jak, dowodząc 
na lądzie, poprowadziła do bitwy trzy miliony hoplitów177 i jak w Babilonie 
zbudowała mur o długości niemal pięciuset stadiów178 i fosy wykopane wo-
kół miasta i inne wspaniałe i bardzo kosztowne budynki – jak mówią – były 
również jej dziełem. I Nitokris179, młodsza od tamtej wiekiem, i Rodogune180, 
i Tomiris181, i dalej podąża niezliczona rzesza kobiet, które zachowywały się 
w męski sposób, niezbyt odpowiedni. I te z nich, które dzięki swej urodzie 
stały się sławne i podziwiane, choć nie bardzo szczęśliwie, ponieważ były 
przyczyną zamieszek i długich wojen dla niezliczonych narodów i dla tylu 
mężczyzn, ilu można było zebrać w tak rozległych krajach, były opiewane 
tak, jakby dokonały wielkich czynów. Kto zaś nie jest w stanie powiedzieć 
czegoś podobnego, wydaje się śmiesznym mówcą, ponieważ w swych mo-
wach zanadto nie stara się, aby zaskakiwać i zdumiewać. Czy chcecie zatem, 
abyśmy zapytali tych mówców, czy któryś z nich życzyłby sobie, aby mieć 
taką żonę lub córkę bardziej niż Penelopę? A jednak w jej przypadku Homer 
nie mógł pochwalić nic więcej niż jej skromność, miłość do męża i troskę 
o teścia i syna. Ona bowiem nie zajmowała się ani polami, ani stadami, ani 
nigdy nie myślała, nawet we śnie, aby dowodzić wojskiem lub przemawiać 
do ludu. Ale nawet wtedy, kiedy musiała rozmawiać z młodymi zalotnikami, 

trzymając na policzkach lśniący welon182,

mówiła łagodnie. I nie dlatego – jak sądzę – Homer szczególnie ją opiewał, 
że brakowało mu tego rodzaju wielkich czynów, czy kobiet sławnych z takich 
czynów. Mógł bowiem opowiadając ambitnie całą wyprawę Amazonki183, 
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dihghsamšnJ t¾n po…hsin ¤pasan ™mplÁsai toioÚtwn dihghm£twn 
tšrpein eâ m£la kaˆ yucagwge‹n dunamšnwn. OÙ g¦r d¾ te…couj m\en 
a†resin, kaˆ poliork…an kaˆ trÒpon tin¦ naumac…an e‡nai dokoàsan, 
tÕn prÕj to‹j newr…oij pÒlemon, ¢ndrÒj te ™p' aÙtÍ kaˆ potamoà 
m£chn ™peis£gein o‡koqen dienoe‹to tÍ poi»sei kainÒn ti lšgein 
™piqumîn· toàto dš e‡per Ãn, ésper oân fasi, semnÒtaton, Ñligèrwj 
oÛtw paršlipe. T… pote oân ¥n tij a‡tion lšgoi toà ke…nhn m\en 
™paine‹n proqÚmwj, toÚtwn d\ oÙd' ™pˆ smikrÕn mnhmoneÚein; Óti 
di¦ m\en t¾n ™ke…nhj ¢ret¾n kaˆ swfrosÚnhn poll£ „d…v te to‹j 
¢nqrèpoij kaˆ e„j tÕ koinÕn ¢gaq¦ sumba…nei, ™k d\e d¾ tÁj toÚtwn 
filotim…aj Ôfeloj m\en oÙd\e ›n, sumforaˆ d\e ¢n»kestoi· ¤te d¾ oân 
o‡mai sofÕj kaˆ qe‹oj poiht¾j taÚthn œkrinen ¢me…nw kaˆ dikaiotšran 
t¾n eÙfhm…an. ’Ar' oân œti prosÁkon eÙlabhqÁnai tosoàton ¹gemÒna 
poioumšnoij, m» tij ¥ra mikroÝj Øpol£bV kaˆ faÚlouj; 

’Egë d\e Øm‹n kaˆ tÕn genna‹on ™ke‹non ·»tora Periklša tÕn p£nu, 
tÕn ’OlÚmpion, m£rtura ¢gaqÕn ½dh paršxomai· kol£kwn g¦r d», 
fas…, pot\e tÕn ¥ndra periestëj dÁmoj diel£gcanon toÝj ™pa…nouj, 
Ð m\en Óti t¾n S£mon ™xe‹len, ¥lloj d\e Óti t¾n EÜboian, tin\ej d\e 
½dh tÕ peripleàsai t¾n PelopÒnnhson, Ãsan d\e o‰ tîn yhfism£twn 
memnhmšnoi, tin\ej d\e tÁj prÕj tÕn K…mwna filotim…aj, sfÒdra 
¢gaqÕn pol…thn kaˆ strathgÕn e‡nai dÒxanta genna‹on. ̀O d\e toÚtoij 
m\en oÙd\e ¢cqÒmenoj oÜte gannÚmenoj dÁloj Ãn, ™ke‹no d\e ºx…ou tîn 
aØtù pepoliteumšnwn ™paine‹n, Óti tosoàton cronÒn ™pitropeÚsaj 
tÕn ’Aqhna…wn dÁmon oÙdenˆ qan£tou gšgonen a‡tioj, oÙd\e ƒm£tion 
mšlan tîn politîn tij peribalÒmenoj Periklša genšsqai taÚthj 
a‡tion aØtù tÁj sumfor©j œfh. ”Allou tou, prÕj fil…ou DiÒj, 
dokoàmen Øm‹n m£rturoj de‹sqai, Óti mšgiston ¢retÁj shme‹on kaˆ 
p£ntwn m£lista ™pa…nwn ¥xion tÕ mhdšna kte‹nai tîn politîn 
mhd\e ¢felšsqai t¦ cr»mata mhd\e ¢d…kJ fugÍ peribale‹n; “Ostij 
d\e prÕj t¦j toiaÚtaj sumfor¦j aØtÕn ¢ntit£xaj, kaq£per „atrÕj 
genna‹oj oÙdamîj ¢pocrÁn Øpšlaben aØtù tÕ mhdenˆ nos»matoj 
a„t…J genšsqai, ¢ll¦ e„ m¾ p£nta e„j dÚnamin „ùto kaˆ qerapeÚoi, 
oÙd\en ¥xion tÁj aØtoà tšcnhj œrgon Øpšlaben, «ra Øm‹n doke‹ tîn 
‡swn ™pa…nwn ™n d…kV tugc£nein; kaˆ oÙd\en protim»somen oÜte 
tÕn trÒpon oÜte t¾n dÚnamin, Øf' Âj œxesti m\en aÙtÍ dr©n Ó, ti ¨n 
™qšlV, qšlei d\e ¤pasi t¢gaq£; toàto ™gë kef£laion toà pantÕj 
™pa…nou poioàmai, oÙk ¢porîn ¥llwn qaumas…wn e‡nai dokoÚntwn 
kaˆ lamprîn dihghm£twn. 

E„ g¦r d» tij t¾n perˆ tîn ¥llwn siwp¾n ØpopteÚseien æj 
mata…an oâsan prospo…hsin kaˆ ¢lazone…an ken¾n kaˆ aÙq£dh, 
oÜti pou kaˆ t¾n œnagcoj ™pidhm…an genomšnhn aÙtÍ, t¾n e„j t¾n 
`Rèmhn, ÐpÒte ™strateÚeto basileÝj zeÚgmasi kaˆ nausˆ tÕn ̀RÁnon 
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wypełnić cały poemat tego rodzaju opowieściami, mogącymi zachwycać 
i urzekać. I czy pragnąc opowiedzieć coś nowego, nie pomyślał może, aby 
od siebie dodać do swego poematu zdobycie muru i oblężenie, które w jakiś 
sposób wydaje się także bitwą morską – to znaczy walką w pobliżu arsenałów 
okrętowych184 – i, potem jeszcze, walką bohatera z rzeką185, podczas gdy z taką 
beztroską pominął ten temat, chociaż, twierdzą, był on tak wyjątkowy?186 
Jaki zatem może być powód tego, że ktoś chwalił tak gorliwie tę kobietę187 
i tak niewiele wspominał inne?188 Ponieważ dzięki jej cnocie i skromności 
ludzie, zarówno prywatnie, jak i publicznie, otrzymali liczne dobrodziejstwa, 
podczas gdy z ambicji innych nie powstały żadne korzyści, ale nieodwracalne 
nieszczęścia. Z tego powodu będąc – jak sądzę – poetą mądrym i boskim, 
uważał, że pochwała Penelopy jest lepsza i słuszniejsza. A więc, idąc za takim 
przewodnikiem, czyż powinienem obawiać się, aby ktoś nie uznał mnie za 
miernego i nieudolnego panegirystę? 

 Ja zaś przedstawię wam teraz znakomitego świadka, Peryklesa, tego szla-
chetnego i znanego mówcę, Olimpijskiego189. Albowiem pewnego razu – jak 
mówią – tłum pochlebców otoczył tego mężczyznę i podzielił jego pochwały 
między siebie: jeden chwalił go za zdobycie Samos, drugi za odzyskanie Eubei, 
inni za opłynięcie flotą Peloponezu190, a byli też i tacy, którzy wspominali 
jego ustawy, inni zaś jego rywalizację z Kimonem, uważanym za najlepszego 
obywatela i wybitnego dowódcę. On zaś z powodu tych pochwał nie wyda-
wał się ani zasmucony, ani ucieszony, a w całej swej politycznej działalno-
ści uważał za godne pochwały to, że rządząc przez tak długi czas ateńskim 
ludem, nie był odpowiedzialny za śmierć nikogo, i że żaden obywatel, choć 
ubrany w czarny strój, nie uważał Peryklesa za winnego własnego nieszczę-
ścia191. Na Zeusa, boga przyjaźni, czy sądzicie, że potrzebuję jeszcze innego 
świadka, aby pokazać wam, że największym dowodem cnoty i najbardziej 
godnym wszystkich naszych pochwał jest to, że nie skazał na śmierć żadne-
go obywatela, ani nie pozbawił go majątku, ani nie wygnał niesłusznie? Ten 
zaś, kto, jak dobry lekarz, przeciwstawia się takim nieszczęściom i wcale nie 
wierzy, że wystarczy, aby nie stał się powodem choroby u nikogo, ale, jeśli 
nie robi wszystkiego, co możliwe, aby leczyć i troszczyć się, uważa swoją 
pracę za zupełnie niegodną swej sztuki, czy sądzicie, że słusznie zasługuje 
na taką samą pochwałę jak Perykles? I czyż nie będziemy szanować bardziej 
charakteru i autorytetu cesarzowej, która również mając władzę czynienia 
wszystkiego tego, co chce, chce wszystkim czynić tylko dobro? Dla mnie 
jest to najważniejsza rzecz w całej pochwale, chociaż nie brakuje mi o niej 
innych opowiadań, które wydają się wspaniałe i wyjątkowe. 

Jeśli bowiem ktoś podejrzewa, że moje milczenie w innych sprawach, 
to próżne udawanie i pusta i zuchwała przechwałka, okaże się, przeciwnie, 
że nie było zupełnie powodu, aby zmyślać nawet o niedawnym przybyciu 
Euzebii do Rzymu, które zdarzyło się, gdy cesarz, prowadząc wyprawę 
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diab¦j ¢gcoà tîn Galat…aj Ðr…wn, yeudÁ kaˆ peplasmšnhn ¥llwj 
ØpopteÚsei. ExÁn d¾ oân, æj e„kÒj, dihgoumšnJ taàta toà d»mou 
memnÁsqai kaˆ tÁj gerous…aj, Ópwj aÙt¾n Øpedšceto sÝn carmonÍ, 
proqÚmwj Øpantîntej kaˆ dexioÚmenoi kaq£per nÒmoj basil…da, kaˆ 
tîn ¢nalwm£twn tÕ mšgeqoj, æj ™leuqšrion kaˆ megaloprepšj, kaˆ 
tÁj paraskeuÁj t¾n polutšleian, ÐpÒsa te œneime tîn fulîn to‹j 
™pist£taij kaˆ ̃ katont£rcaij toà pl»qouj ¢pariqm»sasqai. ’All' 
œmoige tîn toioÚtwn oÜte œdoxš pote zhlwtÕn oÙdšn, oÜte ™paine‹n 
™qšlw prÕ tÁj ¢retÁj tÕn ploàton· ka…toi me oÙ lšlhqen ¹ tîn 
crhm£twn ™leuqšrioj dap£nh metšcous£ tinoj ¢retÁj. ’All' o‡mai 
kre‹tton ™pie…keian kaˆ swfrosÚnhn kaˆ frÒnhsin kaˆ Ósa d¾ ¥lla 
perˆ aÙtÁj lšgwn polloÝj m\en kaˆ ¥llouj, ¢t¦r d¾ kaˆ ™mautÕn 
Øm‹n kaˆ t¦ ™p' ™moˆ pracqšnta pare‹con m£rtura· e„ d¾ oân kaˆ 
¥lloi t¾n ™m¾n eÙgnwmosÚnhn zhloàn ™piceir»seian, polloÝj œcei 
te ½dh kaˆ ›xei toÝj ™painštaj. 
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wojskową, przeprawił się przez Ren po moście z łodzi w pobliżu granic 
Galacji192. Oczywiście mógłbym teraz, opisując to wydarzenie, wspominać, 
jak słusznie lud i senat przyjęli ją z radością, wychodząc z ochotą na spotka-
nie i pozdrawiając zgodnie ze zwyczajem przeznaczonym dla cesarzowej193, 
i mógłbym także przypomnieć wysokość wydatków – jak hojne i wspaniałe 
były – i przepych przygotowań oraz wyliczać sumy, które przyznała ona 
naczelnikom plemion i centurionom narodu194. Ale żadna z tych rzeczy nigdy 
nie wydawała mi się godna pozazdroszczenia. Nie chcę chwalić bogactwa 
zamiast cnoty, chociaż nie ukrywam, że szlachetne wydawanie pieniędzy 
zalicza się do pewnego rodzaju cnoty. Ja zaś uważam za ważniejsze ła-
godność, umiarkowanie i rozwagę oraz wszystkie inne jej zalety, które 
opisałem, biorąc was za świadków, ale także wielu innych, siebie samego 
i dobrodziejstwa, które mi wyświadczyła. Jeśli zaś teraz i inni spróbują na-
śladować moją wdzięczność, ona już ma i będzie miała jeszcze wielu tych, 
którzy będą śpiewać jej pochwały. 
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KOMENTARZ  
(do tekstu polskiego)

1 O ludziach niewdzięcznych zob. Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie II, 2, 
[w:] Pisma Sokratyczne, przekł. L. Joachimowicz, Warszawa 1967, s. 82-83.

2 Julian Apostata rozpoczyna temat niewdzięczności od zadania dwóch pytań, 
następnie rozwija klasyfikację różnych typów niewdzięczników i mówi o obo-
wiązku odwdzięczenia się dobroczyńcy. Podkreśla taką konieczność i twierdzi, 
że publiczna pochwała jest najlepszą nagrodą dla każdego, i w tym należy 
doszukiwać się źródeł tego szczególnego pisma – mowy dziękczynnej (cari-
st»rioj lÒgoj) zawierającej, zarówno elementy osobiste, jak i pochwalne. 
Seneka napisał w siedmiu księgach utwór O dobrodziejstwach, [w:] Pisma 
filozoficzne, t. 2, przekł. L. Joachimowicz, Warszawa 1965, w którym ana-
lizuje sposoby i zamiary wyświadczania dobrodziejstw i odwdzięczania się, 
różne rodzaje niewdzięczności. Jest bardzo prawdopodobne, że Juliana pisząc 
wstęp do swej mowy sięgnął właśnie do tej rozprawy Seneki, przedstawiciela 
szkoły stoickiej, której nauki wzbudzały zainteresowanie neoplatoników. 
Julian był filozofem neoplatonikiem.

3 O niewdzięczności uważanej za najbardziej naganną wadę zob. Cyceron, 
Do Attyka VIII, 4,2, [w] Cicero, Wybór listów, przekł. G. Pianko, Wrocław 
2004, s. 302: „Nie znam nikogo bardziej niewdzięcznego, a w tej wadzie 
zawierają się wszystkie złe cechy”; Seneka, O dobrodziejstwach I, 10, 4, 
s. 91-92: „Zawsze będą na świecie mordercy, zawsze tyrani, złodzieje, cu-
dzołożnicy, grabieżcy, świętokradcy, zdrajcy. Poniżej tych wszystkich wy-
stępków stawiam niewdzięczność, oczywiście w tym sensie i z zastrzeżeniem, 
że wszystkie one wywodzą się z niewdzięczności, bez której prawie żaden 
cięższy występek nie mógłby wzrosnąć do większych rozmiarów. Tej więc 
niewdzięczności wystrzegaj się sam jak największego grzechu, ale jeśli jej 
doznasz od innych, przebaczaj tak, jakby to było uchybienie najlżejsze. Cała 
doznana w tym wypadku krzywda ogranicza się do tego, że za darmo wy-
świadczyłeś dobrodziejstwo. Ale w nienaruszonym stanie pozostaje ci to, co 
jest w dobrodziejstwie najlepsze – fakt, że je wyświadczyłeś”.

4 W ten sposób Julian rozpoczyna krótką rozprawę na temat różnych form 
niewdzięczności. Dzieli niewdzięczników na dwie grupy, odróżniając tych, 
którzy odpłacają za dobro złem, od tych, którzy ukrywają i przemilczają 
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otrzymane łaski. Następnie kontynuuje swoją klasyfikację w sposób typowy 
dla antyku, czyli podąża naprzód dwiema drogami, rozwijając czasem tylko 
jedną, a pozostawiając drugą. Julian, po dokonaniu pierwszego podziału na 
dwie części, zatrzymuje się na chwilę przy drugiej grupie niewdzięczników, 
tworząc następne rozróżnienie między tymi, którzy ukrywają dobrodziejstwo 
nieświadomi, że go otrzymali a tymi, którzy go ukrywają z pełną świado-
mością (103A). Julian kontynuuje ten podział na dwie części różnych typów 
niewdzięczności, dzieląc jeszcze na dwie grupy niewdzięczników, którzy są 
świadomi otrzymanego dobrodziejstwa. Kończy swoją klasyfikację oddzie-
lając osoby, które świadomie zapominają otrzymaną łaskę, od tych, które 
mając świadomość i wspomnienie otrzymanej łaski, okazują się niewdzięczni 
w stosunku do swych darczyńców i, przez to, że chcą ukryć otrzymane do-
brodziejstwa, są najgorsi wśród niewdzięczników. Seneka w utworze O do-
brodziejstwach III, 1, 3, s. 157: „Różne są rodzaje ludzi niewdzięcznych, 
podobnie jak różni złodzieje, mordercy, których jedna i ta sama jest wina, 
choć w szczegółach zachodzą wielkie różnice. Niewdzięczny jest i ten, kto 
nie chce uznać, że otrzymał dobrodziejstwo, i ten, kto je zataja i ten, kto 
nie poczuwa się do wdzięczności. Ale najniewdzięczniejszy ze wszystkich 
niewdzięcznych jest ten, kto zapomina o dobrodziejstwie”. Seneka uważa 
za najbardziej godnego nagany tego z niewdzięczników, który zapomina 
o otrzymanym dobrodziejstwie.

5 Por. Temistios, Mowa III, 46A; Seneka, O dobrodziejstwach II, 23, s. 137-138.
6 O otrzymanym dobrodziejstwie.
7 Julian mówi, że zachowując się „niczym dzikie zwycięstwa” (ésper t¦ qhr-

…a) lekceważą swoich dobroczyńców. Por. Ksenofont, Wychowanie Cyrusa 
(Cyropedia), przekł. K. Głombiowski, B. Burliga, A. Marchewka, A. Ryś, 
Wrocław 2014, 8,3, 49, s. 370: „Nie miał wątpliwości, że człowiek jest lepszy 
od wszystkich istot żywych i umie okazywać wdzięczność, ponieważ dostrzegł, 
że ludzie otrzymujący od kogoś pochwały starają się pochwałami odwza-
jemnić; tym, którzy okazali im wdzięczność, gorliwie usiłują wdzięcznością 
się odwzajemnić; z wzajemną życzliwością patrzą na tych, co do których są 
przekonani, że są do nich życzliwie usposobieni… gotowi są troszczyć się 
z o wiele większym oddaniem niż wszystkie inne stworzenia”. Ksenofont 
chętnie zestawia człowieka ze zwierzętami: p£ntwn tîn zówn – spośród 
wszystkich zwierząt; O niewdzięczności zob. również Cyceron, O prawach 
I, 32, [w:] Wybór pism naukowych, przekł. K. Wisłocka-Remerowa, Wro-
cław 2006, s. 290. Według Juliana te dwie formy niewdzięczności, właściwe 
bardziej zwierzętom niż ludziom, były najbardziej niegodziwe i najbardziej 
krytykowane.

8 Arkesilaos – grecki filozof IV/III w. p.n.e., w swojej filozofii łączył elementy 
platońskie ze sceptycyzmem. Uważał, że nie można stwierdzić nic pewnego, 
można jedynie mniemać; Plutarch, Jak odróżnić pochlebcę od przyjaciela, 
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przekł. M. Szarmach, Toruń 2015 (Moralia 63D); Plutarch opowiada, że 
filozof pojechał odwiedzić swego chorego przyjaciela Apellesa z Chios i wi-
dząc jego potrzeby materialne, włożył potajemnie pod jego poduszkę torbę 
z dwudziestoma drachmami. Potem, kiedy służąca znalazła torbę, Apelle 
wykrzyknął: ’Arkesil£ou,toàto tÕ klšmma. Seneka, O dobrodziejstwach 
II, 10, 1, s. 113; Julian wykorzystuje tę anegdotę dla wsparcia tego, że nie 
należy nikomu dziękować, oferując mu publicznie pieniądze.

9 Julian uważa, że ten, kto dziękuje swojemu darczyńcy, wychwalając go, nie 
powinien obawiać się uznania za pochlebcę. Na dowód tego Julian wymie-
nia filozofów, którzy nie wstydzili się wychwalać tego, kto na to zasługiwał. 
(Platon, Państwo IX, 582 E, przekł. W. Witwicki, Warszawa 1990, s. 483: „To 
z konieczności – powiada – będzie najprawdziwsze to, co chwali miłośnik 
mądrości i miłośnik myśli”). Zob. Julian o Sokratesie także w Mowie II, 79 A.

10 Wśród mów pochwalnych Platona należy wymienić Obronę Sokratesa (Platon, 
Obrona Sokratesa, przekł. W. Witwicki, Warszawa 1988). Filozof tak zmienił 
i rozbudował mowę sądową, że stała się mową pochwalną na cześć Sokratesa.

11 W starożytności Ksenofont był uważany nie tyle za historyka, ile za filozo-
fa, dlatego nie jest rzeczą dziwną, że pojawia się obok Sokratesa, Platona 
i Arystotelesa, zob. Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła III, 23, przekł. 
S. Kazikowski, Warszawa 1989, s. 315.

12 Julian odwołuje się tu do trzech znanych pism Ksenofonta: Agesilaosa – sław-
nej biografii tego walecznego króla spartańskiego; Cyropedii – w której Cyrus 
Wielki, założyciel monarchii perskiej, został przedstawiony jako władca ideal-
ny, posiadający wszystkie cnót niezbędne do tego, aby mądrze i sprawiedliwie 
rządzić wielkim imperium; Anabazy – opisu wyprawy przedsięwziętej przez 
Cyrusa Młodszego przeciwko bratu Artakserksesowi II, królowi perskiemu 
i powrotu dziesięciu tysięcy greckich najemników po przegranej bitwie pod 
Kunaksą w 401 r. p.n.e.

13 kalÕj kagaqÒj – piękny i dzielny, piękny i szlachetny, doskonały moralnie 
i fizycznie.

14 Gorgiasz w Pochwale Heleny 1, przekł. K. Tuszyńska-Maciejewska, Warsza-
wa 1993, mówi, że należy uczcić pochwałami wszystko to, co zasługuje na 
nie: mężczyznę, kobietę, mowę, czyn i miasto.

15 Tak uważały wszystkie szkoły filozoficzne, oprócz perypatetyków. Stoicy 
podkreślali, że kobieta posiada cechy moralne równe męskim. Arystoteles 
i inni perypatetycy za człowieka uznawali tylko mężczyznę.

16 Arete – żona Alkinoosa, króla Feaków.
17 Także św. Hieronim w jednym ze swych listów wyraża obawę, aby nie okazać 

się śmiesznym z powodu przyjaźni z kobietami, otrzymania od nich pomocy, 
chwalenia ich inteligencji i moralności. Hieronim ze Strydonu, List 127, 5 
[w:] Listy, t. 4; przekł. H. Pietras, Kraków 2011, s. 172: „Może będzie mnie 
wyśmiewać niewierny czytelnik, że zabawiam się pochwałami kobiet; ale jeśli 
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przypomni sobie święte kobiety, towarzyszki Zbawiciela Pana, które dostar-
czały środków ze swego mienia, i trzy Marie stojące pod krzyżem, i Marię, 
właściwie Magdalenę, która z powodu wielkiej żarliwości wiary otrzyma-
ła nazwę «wysoka jak wieża» i zasłużyła sobie widzieć przed Apostołami 
Chrystusa zmartwychwstałego, to raczej siebie potępi za pychę niż mnie za 
niedorzeczność, bo oceniam cnoty nie według płci, lecz według duszy”. Czy 
rzeczywiście Julian był krytykowany za swój zamiar okazania wdzięczności 
kobiecie, cesarzowej Euzebii? Wydaje się to rzeczą wątpliwą, raczej cały ten 
fragment jest tylko retorycznym zabiegiem.

18 Nauzykaa (Nausik£a) – córka Arete i Alkinoosa, króla Feaków. Jest bo-
haterką jednego z epizodów Odysei Homera. Odyseusz schlebiał tej młodej 
kobiecie, nie szczędząc jej pochwał, kiedy spotkał ją po raz pierwszy nad 
brzegiem rzeki; Homer, Odyseja VI, 146-159, s. 129-130.

19 Homer, Odyseja VII, 22-23.
20 Julian sięga tu do pochwały Arete, którą w Odysei (VII, 53-77) wygłasza 

bogini Atena. Ponadto można w tej homerowej pochwale dostrzec elementy 
treści i struktury, które Julian zastosował w swej mowie pochwalnej na cześć 
Euzebii (zob. 106B).

21 Homer, Odyseja VII, 53-55: 
Dšspoinan m\en prîta kic»seai ™n meg£roisin· 
’Ar»th d’ Ônom’ ™stˆn ™pènumon, ™k d\e tok»wn
Tîn aÙtîn, o†per tškon ’Alk…noon basilÁa.

22 Reksenor – został zabity przez Apollina. Reksenor i Alkinoos byli synami 
króla Nauzytosa, syna Posejdona.

23 Homer, Odyseja VII, 67: æj oÜtij ™pˆ cqonˆ t…etai ¥llh. …
24 Homer, Odyseja VII, 70: ’Ek te f…lwn pa…dwn œk t’ aÙtoà ’AlkinÒoio. . .
25 Homer, Odyseja VII, 73: OÙ m\en g£r ti nÒou ge kaˆ aÙt¾ deÚetai ™sqloà.
26 Homer, Odyseja VII, 76-77: ’Elpwr» toi œpeita f…louj t’ „dšein kaˆ 

ƒkšsqai 
O‡kon ™j ØyÒrofon·.

27 Julian wypowiada się tu w pierwszej osobie liczby mnogiej, zamiast liczby 
pojedynczej, być może dla podkreślenia bezstronności swej wypowiedzi. Ja 
natomiast w całym moim przekładzie bezpośrednią wypowiedź Juliana podaję 
w pierwszej osobie liczby pojedynczej.

28 swfrosÚnh – ma wiele znaczeń: skromność, cnota, rozwaga, mądrość, 
umiarkowanie, czystość. Określenie oznacza mądrość moralną. Platon, Kra-
tylos, 411e, przekł. W. Stefański, Wrocław 1990, s. 29, swfrosÚnh pojawia 
się w znaczeniu rozumność; Arystoteles, Etyka Nikomachejska 1140b 11, 
przekł. D. Gromska, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa 2000, 
s. 197: „Dlatego też umiarkowaniu nadajemy nazwę „sofrosyne”, sądzimy 
bowiem, że pozwala nam zachować rozsądek”. Począwszy od czasów helleni-
stycznych, ten termin oznaczał wstrzemięźliwość, przede wszystkim w sferze 
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seksualnej. Rzymianie zwykle tłumaczyli go słowem pudicitia, jeśli dotyczył 
kobiety i słowem temperantia w odniesieniu do mężczyzny. Grecy używali, 
zamiast swfrosÚnh, szczególnie gdy miał to ostatnie znaczenie, także słowa 
™gkr£teia – umiarkowanie, panowanie nad sobą; zob. M.P. Garcia Ruiz, 
Significado de swfrosÚnh (aÙt») en el „Encomio a Eusebia” de Juliano, 

„Emerita Rivista de Linguistica y Filologia Clasica” 80, 2012, 1, s. 69-87.
29 Euzebia pochodziła ze szlachetnej rodziny z Tesalonik w Macedonii, poślubiła 

cesarza Konstancjusza II w roku 352.
30 Muzy były córkami Zeusa i Mnemosyne. Według Teogonii Hezjoda V, 71, 75 

istniały następujące Muzy: Kaliope, Klio, Erato, Euterpe, Melpomena, Poli-
hymnia, Talia, Terpsychora, Urania. Każda muza opiekowała się konkretną 
dziedziną poezji, sztuki czy nauki i miała przydzielony atrybut. Muzy urodziły 
się w nadmorskim regionie Pieria (Pier…a) w Macedonii, położonym na 
wschodnich zboczach Olimpu; Helikon – masyw górski w południowej Beocji. 
Wprowadzając wzmiankę o Muzach i ich pochodzeniu z Macedonii, Julian 
chciał podkreślić związek między cesarzową Euzebią, miłośniczką literatury 
i nauki, a Muzami, boginiami sztuki i, być może w pewnym sensie, zasugerować 
również podobieństwo intelektualne, które łączyło tę wykształconą i wytworną 
cesarzową z nim samym, filozofem, pisarzem i wielkim miłośnikiem Homera.

31 Herodot VIII, 137.
32 Heraklidzi.
33 Temenos (T»menoj) – Heraklida, syn lub dalszy potomek Hyllosa, brat Kres-

fontesa.
34 Po powrocie na Peloponez Heraklida Temenos panował w królestwie Argos, 

następnie pozostawił tron Dejfontosowi, mężowi córki Hyrneto, uważając 
swych trzech synów: Gauanesa, Aeroposa i Perdikkasa za niegodnych tak 
wielkiego dziedzictwa. Ci z zemsty zabili ojca i rozpoczęli walkę przeciwko 
szwagrowi. Po wielu bezskutecznych próbach opanowania tronu, uciekli z Ar-
gos i dotarli najpierw do Lebeas w Macedonii północnej, a potem przenieśli 
się do innej miejscowości w Macedonii, zakładając tam kolonię. Stając się 
władcami tego terytorium, podporządkowali sobie także resztę terytorium 
Macedonii, Perdikkas najmłodszy z trzech braci, został królem, dając w ten 
sposób początek dynastii macedońskiej Argeadów (Herodot VIII, 137-138; 
Tukidydes II, 99, 3; V, 80, 2). Julian wspomina legendę o Temenidach nie 
tylko, aby zaświadczyć czystość greckiego pochodzenia Filipa, a także Alek-
sandra Wielkiego, którego był zawsze wielkim miłośnikiem, ale również aby 
podkreślić przynależność całego narodu macedońskiego, a więc i cesarzowej 
Euzebii do greckiego plemienia.

35 Aleksander Wielki.
36 Cyrus II Wielki, zwany także Starszym – syn króla perskiego Kambizesa i me-

dyjskiej księżniczki Mandane. Pod swoim berłem zjednoczył wiele plemion, 
podbijając większość krajów Bliskiego Wschodu.
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37 Wzmianka wychwalająca Macedonię i wybitnych Macedończyków ma oczy-
wiście na celu pokazanie wyjątkowości cesarzowej Euzebii.

38 Julian, wspominając zdobycze terytorialne Filipa, w Europie sięga przypusz-
czalnie do Teopomposa z Chios, autora monumentalnej pracy Philippika 
(Filippik£) poświęconej panowaniu Filipa II. O Filipie zob. również Po-
libiusz, Dzieje, t. 1, ks. 8, rozdz. 10-13, przekł. S. Hammer, Wrocław 2005, 
s. 451-454. Co do rzeczywistego zasięgu terytorialnego zdobyczy Filipa 
w Europie można przypuszczać, że Julian, mówiąc o Europie, nie ma na myśli 
całego kontynentu, ale tylko część południową Półwyspu Bałkańskiego. Być 
może jednak Julian rzeczywiście mówi o całej Europie, chcąc w ten sposób 
powiększyć zasługi Filipa.

39 Na wschodzie aż do Morza Czarnego, na południu aż do Morza Egejskiego 
i Morza Marmara.

40 Ister (lub Hister) – dolny bieg Dunaju; w rzeczywistości Filip II nigdy nie 
dotarł do tej rzeki, chociaż poprowadził wiele zwycięskich wypraw przeciwko 
Ilirom, Peonom i Trakom, ludom, które zamieszkiwały ziemie na północ od 
Macedonii. Tylko Aleksander Wielki, podbijając ludy zamieszkujące po tamtej 
stronie północnej granicy Macedonii, dotarł rzeczywiście do ziem nad dol-
nym Dunajem. Jest zatem rzeczą oczywistą, że ta niedokładność historyczna 
i powiększenie zdobyczy Filipa II wynika z chęci pochwały macedońskiego 
władcy. Natomiast nazwą Danubius (Danuvius) określano przede wszystkim 
górny bieg rzeki; Aleksander Macedoński przekroczył rzekę Ister w 335 r. 
podczas walk Macedończyków z Trakami. Pokonani Trakowie wycofali się 
na drugi brzeg rzeki Ister, ale Aleksander przeprawił się przez rzekę. Trako-
wie w popłochu uciekli na północ; zob. Flawiusz Arrian, Wyprawa Aleksan-
dra Wielkiego I, 4-5, przekł. H. Gesztoft-Gasztold, Wrocław 2004, s. 11-15; 
Plutarch, Aleksander Wielki 11, [w:] Plutarch, Żywoty sławnych mężów, t. 
I; Strabon, Geografia VII, 301, przekł. H.L. Jones, [w:] The Geography of 
Strabo, t. 3, ks. 6-7, Loeb Classical Library, London 1923.

41 Oricon – miasto greckie w północnej części Epiru (dzis. południowa Albania).
42 Aleksander Wielki. Julian Apostata podziwiał Aleksandra Macedońskiego 

przede wszystkim za jego zalety wojskowe, uważał go za pierwowzór cesarza 
żołnierza i wzór dla siebie samego. Aleksander pojawia się m.in. w Cesarzach 
(Julian Apostata, Cesarze, przekład, wstęp i objaśnienia A. Pająkowska, „Fon-
tes Historiae Antiquae”, z. XXVII, Poznań 2013), 316B, 324B-C. Władca 
jest, według Juliana, jedynym, który, jeśli musiałby zmierzyć się w bitwie 
z Rzymianami, byłby w stanie stawić im czoło. I co jest rzeczą oczywistą, 
cytat o Aleksandrze został tu użyty w celu czysto retorycznym, związanym 
z pochwałą ojczyzny Euzebii. Porównując wielkość zalet Filipa II i Aleksandra 
w stosunku do antycznych władców Macedonii, Tracji i wielkich królestw 
wschodnich (oprócz Cyrusa Starszego), Julian chwali najpierw Filipa II, który 
różnił się już od swych poprzedników polityczną przedsiębiorczością i zdo-
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byczami terytorialnym, a następnie jeszcze bardziej wychwala jego syna, 
który swymi zaletami, wojskowymi umiejętnościami i znakomitymi czynami 
byłyby w stanie stworzyć cesarstwo uniwersalne, jeśli śmierć nie zabrałaby 
go tak wcześnie. Pomimo wielkiej sympatii dla Aleksandra, Julian czasami, 
głównie w panegirykach, przedstawia go w niekorzystnym świetle (Mowa 
I, 41C; 43C; 45D; IV, 250D; VII, 211D; X, 316B; 330B). Negatywne sądy 
Juliana o Macedończyku, który był jedną z postaci najczęściej cytowanych 
w panegirykach greckich epoki cesarskiej, mogą być wpisane w ogólną po-
stawę, podobnie jak mit Aleksandra użyty w kontekście pochwały.

43 Arystoteles urodził się w 384/383 r. p.n.e. w Stagirze, kolonii ateńskiej u wy-
brzeży Tracji (dzis. Macedonia) na Półwyspie Chalcydyckim.

44 Pierwszy wśród Greków.
45 Julian szczególną czcią darzył boga Heliosa, poświęcając mu jedną ze swych 

mów (Mowa XI: In Solem Regem). Podkreślić należy, że w czasie, w którym 
Julian pisał Mowę pochwalną na cześć cesarzowej Euzebii oficjalnie był 
chrześcijaninem. Julian używając, zgodnie z retoryczną tradycją, wyrażenia 
wschodzące słońce (¢n…sconta… … tÕn ¼lion) chciał przypuszczalnie wska-
zać daleką granicę wschodnią podbojów wielkiego Macedończyka. Znanym 
toposem wychwalającym Aleksandra Wielkiego było przedstawienie całego 
świata, oświetlonego przez słońce, jako właściwej granicy dla jego państwa, 
zob. Libanios, Mowa XVII, 32.

46 Po zdobyciu Azji, Aleksander Wielki zamierzał podbić terytoria zachodnie: 
opanowując północnoafrykańskie wybrzeże, przechodząc następnie do Hisz-
panii i dodając wybrzeża Galii i Italii aż po Sycylię, chciał połączyć cały za-
mieszkały świat pod swym panowaniem. Jego marzenia o podboju przerwała 
nagła śmierć w Babilonii w czerwcu 323 r. p.n.e.

47 Julian nawiązuje tu oczywiście do diadochów, czyli spadkobierców Aleksan-
dra, którzy dzieląc rozległe imperium Aleksandra Macedońskiego, stworzyli 
monarchie hellenistyczne. Julian podkreśla tu wspólne początki macedońskich 
diadochów.

48 Tessalonica (gr. Qessalon…kh, dzis. Saloniki) – miasto w północnej Grecji, 
założone ok. roku 315 p.n.e. przez króla macedońskiego Kassandra i nazwa-
nego na cześć jego żony i zarazem córki Filipa II – Tesaloniki. Od 146 r. p.n.e. 
miasto znalazło się pod panowaniem rzymskim. Za czasów cesarza Dioklecjana, 
w wyniku nowego podziału administracyjnego, Saloniki stały się jedną z czte-
rech stolic cesarstwa. Były zatem jednym z najważniejszych miast cesarstwa.

49 Konsulat był jednym z najważniejszym urzędów w okresie republiki rzym-
skiej, w cesarstwie rzymskim natomiast jego ranga zdecydowanie malała. 
Nazwiskami konsulów oznaczano lata, byli tzw. urzędnikami eponimiczny-
mi. Ojcem cesarzowej Euzebii był Flawiusz Euzebiusz (Flavius Eusebius), 
magister equitum et peditum, który w roku 347 roku, jako consul posterior 
sprawował ten urząd wraz z Rufinem (Vulcacius Rufinus).
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50 Królewskość konsulatu pojawia się m.in. u Cycerona O prawach 3, 8, który 
określa konsulat jako regium imperium. Konsul posiadał, oprócz oznak (krze-
sło kurulne i liktorzy), wszystkie zasadnicze uprawnienia (cywilne, sądowe, 
wojskowe) władzy królewskiej.

51 Ta uwaga odnosi się do niegodziwości, które popełnił Tarkwiniusz Pyszny 
i jego synowie i, które, wywołując gniew patrycjuszy, doprowadziły monar-
chię do upadku, zob. Liwiusz 1, 46 [w:] Tytus Liwiusz, Dzieje od założenia 
miasta Rzymu, przekł. W. Strzelecki, Wrocław 2004, s. 65-67.

52 Ranga konsulatu w epoce cesarskiej bardzo zmalała. Cesarz przejął, odebraną 
konsulom, władzę nad wojskiem. Konsulowie utracili także wpływ na politykę 
państwa, w zamian otrzymali tylko niewielkie funkcje sądowe. Za pryncypatu 
obok consules ordinarii działali także consules suffecti. Niekiedy konsulat 
sprawował cesarz, co nie zwiększało jego władzy, ale był dodatkiem do tytu-
latury. Urząd konsula był nagrodą za zasługi dla osoby cesarza. Za panowania 
cesarza Konstantyna Wielkiego przez krótki czas wybierano dwóch konsulów, 
jednego w Rzymie, a drugiego w Konstantynopolu. Potem zdarzało się, że 
tylko jedna część cesarstwa miała swego konsula.

53 Ten ekskurs o konsulacie ma cel tylko retoryczny, przypisując, poprzez środek 
stylistyczny amplificatio, możliwie jak największą wagę konsulatowi ojca 
Euzebii, który nie miał przodków godnych wychwalania.

54 Julian zamyka ten krótki fragment dedykowany ojcu cesarzowej Euzebii 
pewnymi zwrotami retorycznymi odpowiednimi dla wychwalania stanu homo 
novus, np. jest lepiej dać początek chwale własnej rodzinie niż powiększać już 
istniejącą sławę rodziny. Było to locus communis, bardzo rozpowszechnione 
w starożytności, stosowane przez różnych pisarzy dla obrony sławnych ludzi, 
wyśmiewanych z powodu ich niskiego pochodzenia.

55 Fragment ™x ¢gaqîn m\en g¦r ¢gaqÕn fànai cr» pochodzi z Platona, 
Meneksenos 237A, jest przypuszczalnie prostym retorycznym zwrotem i nie 
wyraża własnej opinii Juliana.

56 Mężem Euzebii był Konstancjusz II (Flavius Iulius Constantius), drugi syn 
cesarza Konstantyna Wielkiego i Fausty. Urodził się w 317 roku w Sirmium 
(dzis. Sremska Mitrovica w Serbii) w Illiricum. Wraz ze swymi dwoma braćmi 
został przez wojsko obwołany augustem i we wrześniu 337 roku wstąpił na 
tron cesarski. Po burzliwym panowaniu zmarł w listopadzie 361 roku.

57 Wprowadzając określenia ¢ndre‹oj, sèfrwn, sunetÒj, d…kaioj, Julian 
wspomina cztery zalety: ¢ndre…a, sèfrosÚnh, frÒnhsij (synonim sÚne-
sij), d…kaiosÚnh – odwaga, umiarkowanie, mądrość, sprawiedliwość, które 
według Platona (Prawa 12, 964B; Fajdros 69B; Państwo 4, 433BC) powinni 
posiadać idealni władcy (cnoty kardynalne). Cezar Julian wychwala zalety 
swego kuzyna Konstancjusza II także w dwóch innych panegirykach: pierw-
szy – Mowa I Mowa pochwalna na cześć cesarza Konstancjusza, powstała 
w tym samym czasie, co Mowa pochwalna na cześć cesarzowej Euzebii, 
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drugi – Mowa III, zatytułowana O czynach cesarza Konstancjusza, czyli 
O królestwie (znana także jako Druga mowa pochwalna na cześć cesarza 
Konstancjusza), została napisana pomiędzy rokiem 358 a 359. Julian wska-
zał w nich cechy idealnego władcy, przypisując Konstancjuszowi wszystkie 
zalety etyczno-filozoficzne (łagodność, szlachetność, pobożność, skromność, 
umiarkowanie, powaga, pracowitość, mądrość Mowa I, 9B, 10B, 16A, 41B, 
48C-D; Mowa III, 54C, 60C, 62B, 67B-C, 71B-C, 73C, 75B, 76B-C, 86A, 
98B-99B). Szczególnie w Drugiej mowie pochwalnej wydaje się, że Julian 
przedstawił w sposób bardzo wyraźny te idee „filozoficzne”, które, podczas 
pięciu lat spędzonych w Galii, wypracował na temat dobrego rządzenia oraz 
charakteru władcy i jego czynów, czerpiąc wzory z platońskich i neoplatoń-
skich pism, i które prawdopodobnie zamierzał pewnego dnia zrealizować. 
Konstancjusz nie posiadał tych wspaniałych zalet, o czym Julian doskonale 
wiedział. Mimo to cezar, zarówno w dwóch panegirykach na cześć Konstan-
cjusza, jak i w tym fragmencie, najprawdopodobniej, nie miał zamiaru drwić 
z Konstancjusza. Julian był bowiem całkowicie uzależniony od rozkazów 
Konstancjusza. Mowy miały zatem także cel dyplomatyczny – potwierdzały 
dobrą wolę i lojalność cezara Juliana w stosunku do cesarza Konstancjusza. 
Stosunki między kuzynami były zawsze chłodne, ale poprawne, aż do osta-
tecznego zerwania w 361 roku. Konstancjusz był najprawdopodobniej inspi-
ratorem rzezi, podczas której została wymordowana nieomal cała najbliższa 
rodzina Juliana (ze strony ojca), zob. A. Pająkowska-Bouallegui, Rola cesarza 
Konstancjusza II w rzezi krewnych w 337 roku. Julian przypisał kuzynowi 
tak wspaniałe cesarskie zalety także z prostym zamiarem schlebiania mu, 
zgodnie z retorycznymi zwyczajami tego okresu. Jak każdy panegiryk tak-
że mowy pochwalne Juliana funkcjonują w pewnej konwencji retorycznej. 
Pochwała zalet Konstancjusza ma także i inny cel: wywyższenie Euzebii 
dzięki temu, że została wybrana na żonę przez człowieka posiadającego tak 
wspaniałe zalety.

58 praÒthj (łagodność, łaskawość) – jest tą zaletą, którą szczególnie powinni 
posiadać i rządzący, i rządzeni. To samo spostrzeżenie Julian wysuwa także 
w Misopogonie, 365D: „To wydaje się mi piękną zaletą u władców: łagodność 
połączona z rozwagą”. Oczywiście należy tę zaletę, jak i inne wymienione 
przez Juliana uznać za wymuszone przez konwencję gatunku – panegiryk. Nie 
posiadał ich człowiek, o którym sam Julian nieco później powie w Liście do 
rady i ludu ateńskiego, że był winny wielkich krzywd wobec niego. Rzeczy-
wiście w 337 r., po śmierci Konstantyna Wielkiego, zostali zamordowani przez 
żołnierzy wszyscy krewni męscy z cesarskiej rodziny, między innymi Juliusz 
Konstancjusz, ojciec Juliana i jego najstarszy syn. Niektóre źródła antyczne 
(Amm. XXI, 16, 8; Atanazy Wielki, Hist. Arian. 69, 1-2; Zosimos II, 40, 1-2; 
Filostorgios II, 16) i sam Julian w Liście do rady i ludu ateńskiego 270C-D 
obarczają odpowiedzialnością za tę masakrę Konstancjusza II.
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59 Julian wspomina tu uzurpację Magnencjusza (Flavius Magnus Magnentius). 
Ojciec Magnencjusza był Celtem z Brytanii, a matka Frankijką. Urodził się 
w Galii (Aureliusz Wiktor 41,25; Epitome 42,7, Zosimos II, 54,1; Zonoras 
13, 6), piastował funkcję komesa. Doprowadził do śmierci cesarza Konstansa, 
brata Konstancjusza II w styczniu 350 r. Zdobywając w ten sposób pełnię 
władzy na zachodzie, obwołał się w tym samym roku cesarzem rzymskim 
(zob. m.in. Zosimos II, 47, 3). W lipcu 353 r. wojska Magnencjusza poniosły 
klęskę w walce z oddziałami Konstancjusza. Sam Magnencjusz zbiegł do 
Lugdunum (dzis. Lyon), gdzie w sierpniu 353 r. popełnił samobójstwo.

60 Przysłówek scedÒn (niemal, prawie) – może sugerować, że w chwili za-
wierania małżeństwa przez Konstancjusza i Euzebię, Magnencjusz posiadał 
jeszcze część Galii. Konstancjusz rzeczywiście stał się władcą całego cesar-
stwa dopiero po śmierci Magnencjusza. Przypuszczalnie małżeństwo zosta-
ło zawarte zimą 352/353 w Mediolanie, gdzie Konstancjusz zakwaterował 
oddziały na leże zimowe. Dokładnej daty nie można wskazać, ale na pewno 
zostało zawarte przed śmiercią Magnencjusza.

61 paide…a Ñrq» (właściwe wychowanie) – oznacza wychowanie skierowane 
na zdobycie cnót moralnych, zob. Arystoteles, Etyka Nikomachejska 1104B, 
8-13; Platon w Prawach 776A1-4 twierdzi, że człowiek z właściwym wycho-
waniem staje się istotą bardziej boską i łagodną, gdy tymczasem jeśli ma złe 
wychowanie, jest najdzikszym ze wszystkich zwierząt na ziemi. Sam Julian 
na początku Listu 30 (61), s. 25-26 dał następującą definicję paide…a Ñrq»: 

„Za wychowanie prawidłowe my uważamy nie takie, które ujawnia bogactwo 
i piękno tkwiącej w języku rytmiki, lecz takie, które daje zdrowe nastawienie 
umysłu, wyposażonego w rozum oraz trafne mniemanie o tym, co jest dobre 
i złe, piękne i brzydkie”.

62 ¢km» kaˆ éra sèmatoj – ciało w kwiecie młodości; siła i młodzieńcza 
uroda ciała. To określenie dotyczące młodzieńczego wieku i młodzieńczej 
urody wskazuje na wiek Euzebii w czasie małżeństwa. Platon w Państwie 
(przekł. W. Witwicki, 460E, s. 265) mówi, że „najlepszy okres rozwoju u ko-
biety trwa dwadzieścia lat… Kobieta, począwszy od swoich dwudziestu lat aż 
po czterdziestkę, powinna rodzić dla państwa… to szczyt rozwoju fizycznego 
i umysłowego”. Można wysunąć przypuszczenie, że cesarzowa w chwili 
zawierania małżeństwa miała między dwadzieścia a dwadzieścia pięć lat.

63 Nie zachował się żaden wiarygodny wizerunek cesarzowej Euzebii, nawet na 
monecie, ale wielu starożytnych autorów podkreślało jej wyjątkową urodę, 
zob. Ammianus Marcellinus XVIII, 3, 2, s. 245-246 twierdzi, że „Euzebia 
wyróżniała się wśród kobiet urodą”; XXI, 6, 4, s. 346 mówi: „Pięknem ciała 
i szlachetnością obyczajów wyróżniała się ona spośród wielu kobiet”.

64 Julian, sięgając po obraz księżyca, który przysłania swym blaskiem inne 
gwiazdy, wychwala urodę Euzebii większą od urody innych młodych kobiet. 
Odwołuje się do fragmentu 34 poezji Safony: 
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Wszystkie gwiazdy wokół pięknej Selene
cieniem promienne przysłaniają twarze,
kiedy ona pełnym, srebrzystym blaskiem 
świeci nad ziemią 

(Safona, fr. 34, przekł. J. Brzostowska, s. 35 [w:] Liryka starożytnej Grecji, 
Wrocław 2006. W starożytności Księżyc (gr. Selene Sel»nh, łac. Luna) był 
przestawiany przede wszystkim jako piękna kobieta, bogini i stał się sym-
bolem urody kobiecej. Obraz Księżyca zaś otoczonego przez gwiazdy stanie 
się potem alegorią boskości. Ponadto porównując cesarzową do Księżyca, 
można było także pochwalić cesarza, porównywanego niekiedy do Słońca. 
Relacje mąż-żona były przedstawiane przez starożytnych jak słońce-księżyc.

65 W Mowie pochwalnej na cześć cesarza Konstancjusza (Mowa I) Julian stara 
się mówić o Bogu, nie w sposób chrześcijański, ale niczym retor pragnący 
szanować wszystkie poglądy religijne. Najprawdopodobniej w ten sposób 
cezar chciał ukryć własne przekonania religijne. Konstancjusz i Euzebia byli 
arianami, zob. Sozomen III, 1,4.

66 Jak wspomniane wcześniej zalety, np. właściwe wychowanie, odpowiednią 
inteligencję, ciało w kwiecie młodości.

67 eÙtax…a (karność, umiar, umiarkowanie, roztropność, właściwe zachowanie 
się) – to określenie było używane przede wszystkim przez stoików, dla opi-
sania zwyczaju mówienia i działania we właściwym czasie i miejscu, czyli 
roztropność w mówieniu i działaniu.

68 Wspominając greckie pochodzenie Euzebii, Julian przypuszczalnie chce pod-
kreślić znaczenie greckiej kultury w jej wychowaniu.

69 Tesaloniki.
70 swfrosÚnh – rozwaga, skromność.
71 da…mwn – dajmon, bóg, bóstwo, dobry duch, zły duch, bóstwo opiekuńcze, 

los, dola, przeznaczenie – według tradycji pogańskiej jest postacią „boską”, 
którą trudno dokładnie zdefiniować. W czasach Homera i Hezjoda określenie 
dajmon (da…mwn) odnosiło się nie tylko do każdego bóstwa, ale także do każ-
dego z tych licznych bytów boskich i wszechobecnych, które kierują ludzkim 
życiem. W potocznym rozumieniu dajmon bardzo często oznaczał po prostu 
przeznaczenie, los, fatum (przede wszystkim w sensie negatywnym) albo 
zwykły przypadek. Istniało także przekonanie, że każdemu człowiekowi przez 
całe życie towarzyszy dajmon, czyli duch opiekuńczy, prawdziwy i własny 
anioł, strażnik. Wraz z Platonem powstała kategoria dajmonów, jako klasy 
określonej filozoficznie: w dziełach filozofa, np. Uczta 202e, przekł. W. Wi-
twicki, s. 101: „cała sfera duchów jest czymś pośrednim pomiędzy bogiem 
a tym, co śmiertelne… on jest tłumaczem pomiędzy bogami a ludźmi: on od 
ludzi bogom ofiary i modlitwy zanosi, a od bogów przynosi ludziom rozka-
zy i łaski, a będąc pośrodku pomiędzy jednym i drugim światem, wypełnia 
przepaść między nimi i sprawia, że się to wszystko razem jakoś trzyma”. I na 
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takim przekonaniu rozwija się znaczenie dajmonów w teorii neoplatońskiej. 
W IV w. n.e. neoplatonizm Jamblicha, doktryna filozoficzna, do której sięgał 
także Julian, postulował teorię, według której dajmony były istotami boskimi 
niższymi, które wypełniały różnicę między bogami i duszami i miały funkcję 
przeczuwania bóstwa w duszy. Były różne kategorie dajmonów: dajmony 
dobre, dajmony mściciele, dajmony złe, otoczone przez bestie, krwiożercze 
i dzikie. Julian mówił o dajmonach w wielu swoich pismach (list 89B, 288A-B; 
82, 445B; Mowa III, 90A-C; List do filozofa Temistiosa 258B-C; 259A-B; 
Przeciw Galilejczykom 143A-B; 168B), rozróżniał nie zawsze z jasnością 
i jednolitością, różne kategorie dajmonów: dajmony-opiekunowie, którzy 
chronią i bronią ludzi, dajmony-sędziowie nieugięci, którzy karzą grzeszni-
ków straszną karą i dajmony – złe. W tym fragmencie Mowy pochwalnej na 
cześć cesarzowej Euzebii Julian wprowadza je jako wyrażenie retoryczne, 
chcąc tylko wskazać coś podobnego do złego losu, mówcy mieli zwyczaj 
często przypisywać da…monej b£skanoi (dajmony złośliwe, szydercze, pa-
trzące złym okiem) śmierci, która zdarzyła się w młodym wieku, np. Libanios, 
Mowa XVIII, 2, s. 89: „Lecz zazdrosne bóstwo silniejsze się okazało niż 
nasze uzasadnione nadzieje: oto spod Babilonu na marach niosą tego, który 
całkiem bliski był osiągnięcia celu poczynań”. Autor wierzył w zazdrość 
bogów, która dotykała często ludzi wyróżniających się i zbyt szczęśliwych. 
Charakter retoryczny tego wyrażenia Juliana w Mowie pochwalnej na cześć 
cesarzowej Euzebii potwierdza także następująca po nim wzmianka mitolo-
giczna o Mojrach, które symbolizowały przeznaczenie.

72 W mitologii klasycznej Mojry (lub Parki) były wykonawczyniami najwyż-
szej woli boskiej i reprezentowały nieuniknione przeznaczenie wyznaczone 
każdemu człowiekowi.

73 W IV w. n.e. neoplatonicy, podobnie jak i chrześcijanie, potępiali samobój-
stwo. Ammian XXV, 3, 19 opowiada, że sam Julian w chwili śmierci wygłosił 
następujące słowa: „Dla mnie bowiem jednakowo tchórzliwy i gnuśny jest 
ten, kto pragnie umrzeć wówczas, gdy nie należy, jak i ten, kto ucieka przed 
śmiercią, kiedy nadeszła odpowiednia pora” (przekł. I. Lewandowski, s. 521). 
Dlatego, według Juliana, matka Euzebii, która po śmierci męża, nie popełniła 
samobójstwa, ale poświęciła się opiece nad dziećmi, zasługuje na większą 
pochwałę niż Evadne i Laodamia, które w starożytności były uważane za 
symbole wierności małżeńskiej, właśnie dlatego że pozbawione mężów wy-
brały samobójstwo.

74 Wraz z przymiotnikiem kour…dioj (zgodny z prawem, prawowity, prawnie 
poślubiony) Julian chce powiedzieć, że małżeństwo rodziców Euzebii było 
pierwszym i jedynym małżeństwem zawartym nie tylko przez jej matkę, ale 
także przez jej ojca, zgodnie z tą wartością moralną, która popychała do pobie-
rania się jeden raz w życiu. Ten ideał, który w starożytności klasycznej doty-
czył przede wszystkim kobiet, chrześcijanie rozszerzyli również na mężczyzn.
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75 Wyspy Itaka, Samos i Dulichios wraz Zacintos miały stanowić królestwo 
Odysa. Według tradycji były identyfikowane z Wyspami Jońskimi: Itaka z wy-
spą o tej samej nazwie, Samos być może z Kefallenią, Dulichios z Leukadą, 
Zacintos z Zakynthos; zob. także Homer, Odyseja, przekł. L. Siemieński, ks. I, 
w. 270-271, s. 16: „Na lesistym Zakincie, Samie, Dulichionie, / I wszyscy, co 
na skalnej Itace rej wodzą”; IX, 24-25, s. 178; XIX, 134-135, s. 393.

76 Bycie univira przez całe życie, także kiedy zostało się wdową w młodym 
wieku, było uważane w starożytności za ideał, stan wdowi był godny szacunku 
i pochwały jak cnotliwej niezamężnej. Matka Euzebii, odsuwając od siebie 
każdego adoratora, osiągnęła to, czego nawet cnotliwa Penelopa nie osiągnęła. 
Penelopa bowiem, nie będąc nawet wdową, nie umiała trzymać zalotników 
daleko od siebie. Oczywiście nie oznacza to, że Julian podaje w wątpliwość 
cnotliwość Penelopy, opierając się na tradycji negatywnej o jej bezwstydności, 
ani że chce zaszkodzić sławie Euadne i Laodamii, w rzeczywistości bowiem 
zamierza pokazać w sposób retoryczny przyzwoitość matki Euzebii poprzez 
fakt, że była ona cnotliwsza nawet od klasycznych wzorów czystości kobiecej, 
umieszcza Penelopę, Euadne i Laodamię na trzech pierwszych miejscach 
klasyfikacji kobiet, które były najcnotliwsze.

77 Oczywiście Julian, chwaląc właściwe zachowanie matki jako żony i wdowy, 
chciał podkreślić, że z podobną cnotliwością zachowa się później jako żona 
i matka także sama Euzebia.

78 met¦ t¦ trÒpaia (po zwycięstwach). Julian odwołuje się tu do sukcesów 
militarnych Konstancjusza II, które jego kuzyn osiągnął przed zawarciem 
małżeństwa z Euzebią: uwolnienie miasta Nisibis z oblężenia króla perskiego 
Sapora II w 350 r. (Julian Apostata, Mowa I, 27B; Libanios, Mowa XVIII, 
208), detronizacja Wetroniusza bez konieczności użycia armii; zwycięstwo 
odniesione w 351 r. pod Mursą nad uzurpatorem Magnencjuszem i ucieczka 
tego ostatniego z Italii w roku następnym.

79 Ñre…calkoj – mosiądz.
80 Terpander z Antissy (gr. Tšrpandroj) – poeta, pierwszy znany grecki muzyk. 

Żył i tworzył w VII w. p.n.e. Założył w Sparcie pierwszą szkołę muzyczną. 
Przypisuje się mu wprowadzenie do muzyki greckiej siedmiostrunowej liry. 
Opracował także reguły komponowania hymnu (nomos).

81 Arion z Metimny (Ar…wn) – poeta i kitarzysta grecki. Żył i tworzył w VII w. 
p.n.e. Uchodził za twórcę dytyrambu.

82 Taenarum.
83 Według legendy, statek, którym Arion wracał z Sycylii z konkursu muzycznego, 

został zaatakowany przez piratów. Arion wskoczył do morza i został cudownie 
ocalony przez delfiny, zakochane w jego śpiewie. Herodot, Dzieje I, 24, s. 8-9 
podaje inną wersję tej legendy: „Otóż ten Arion, który przez długi czas bawił 
u Periandra, zapragnął raz, jak opowiadają, pojechać do Italii i Sycylii. Kiedy 
tam zdobył wielkie skarby, chciał znowu wrócić do Koryntu. Wypłynął więc 
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z Tarentu na wynajętym od korynckich mężów okręcie, albowiem do nikogo 
nie miał większego zaufania niż do Koryntyjczyków. Ci jednak na pełnym 
morzu powzięli plan, żeby Ariona zrzucić w topiel i tak posiąść jego skarby. 
On to zauważył i kornie ich błagał, aby mu tylko życie darowali w zamian za 
wydanie skarbów. Ale żeglarze nie dali się zmiękczyć, tylko rozkazali mu, żeby 
albo sam sobie życie odebrał, po czym na lądzie otrzyma grób, albo bezzwłocz-
nie wskoczył do morza. Wobec takiego wyroku, przyciśnięty do muru, prosił 
Arion, żeby mu pozwolili przynajmniej w pełnym stroju stanąć na pokładzie 
okrętu i raz jeszcze zanucić pieśń; po tej pieśni przyrzekał odebrać sobie życie. 
Żeglarzom przyszła ochota posłyszeć najlepszego na świecie pieśniarza, więc 
przeszli z tylnej części na środek okrętu. Arion zaś przywdział cały swój strój 
i wstąpił z lutnią w ręce na pokład; tam zaśpiewał w wysokim i uroczystym 
tonie pieśń pochwalną na cześć Apollona, a kiedy skończył, rzucił się jak stał, 
w pełnym stroju, do morza. Ci potem odpłynęli do Koryntu, a pieśniarza delfin 
podobno wziął na grzbiet i zaniósł do Tajnaron. Tam Arion wysiadł na ląd 
i podążył w swym stroju do Koryntu, gdzie opowiedział o całym zdarzeniu. 
Periander jednak z początku w to nie wierzył, więc trzymał Ariona pod strażą 
i nigdzie nie wypuszczał, a równocześnie baczne miał oko na żeglarzy. Skoro 
tylko przybyli, wezwał ich i zapytał, czy mogliby coś o Arionie powiedzieć. 
Kiedy oni oświadczyli, że żyje zdrów w Italii i że dobrze mu się powodziło 
w chwili, gdy Tarent opuszczali – wtedy zjawił się przed nimi Arion w tym 
stroju, w jakim skoczył do morza, a oni, przerażeni, nie mogli się już wypierać 
wobec jawnego dowodu zbrodni. Tak opowiadają Koryntyjczycy i Lesbijczycy, 
a stoi też na przylądku Tajnaron spiżowy dar wotywny Ariona, niezbyt duży, 
który przedstawia człowieka siedzącego na delfinie”.

84 Podczas konkursów i świąt religijnych kitarzyści mieli zwyczaj nosić drogi 
i okazały strój. Retor Temistios w Mowie XXVIII, 341 C mówi, że mówcy 
i poeci, podczas swych wystąpień, oprócz noszenia purpurowych szat, wy-
szywanych złotem, kropili się pachnącymi esencjami, malowali się, ozda-
biali głowy wieńcami z kwiatów; zob. Themistius, Orationes, ed G. Downey, 
A.F. Norman, Leipzig 1974, s. 917.

85 Myrmekides (gr. Murmhk…dhj) – pochodził z Miletu lub Aten, był artystą 
niezwykle wszechstronnym, ale sławę przyniosła mu przede wszystkim sztuka 
zwana mikrotecn…a polegająca na wytwarzaniu miniaturowych rzeźb. Nie 
wiadomo, jakiego materiału używał, być może kości słoniowej, marmuru 
albo żelaza. Mówiło się, że stworzył statek tak mały, że pszczoła mogła go 
zakryć skrzydłem, kwadrygę z woźnicą, którą mucha mogła zakryć skrzydłami. 
Miał także napisać wersy Homera na ziarnie sezamu. Nic z jego prac się nie 
zachowało. O Myrmekidesie zob. Plutarch, Moralia 1083e; Pliniusz, Historia 
naturalna VII, 21, 85; XXXVI, 5, 43.

86 Julian mówi tu o podróży Euzebii wraz matką z ojczystej Macedonii do Me-
diolanu. W tym zdaniu autor zastosował figurę retoryczną zwaną praeteritio 
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lub paralipsa, polegającą na zwróceniu uwagi na pewien przedmiot poprzez 
pominięcie go. Powiedział to, co udawał, że nie chce powiedzieć.

87 Po przedstawieniu zalet Euzebii, dzięki którym została ona wybrana przez 
cesarza na żonę, Julian zaczyna opisywać i chwalić czyny, których dokonała 
jako cesarzowa. W pierwszej części mowy pojawiała się Euzebia jako podmiot 
bierny, oceniany tylko przez swoje cnoty wewnętrzne, od tego momentu staje 
się podmiotem działającym, który wpływa aktywnie na życie innych. Julian 
chwali działania cesarzowej, najpierw te, które sprawiła na korzyść wszystkich 
(112A-116B), potem na korzyść Juliana (116B-124D). Można tu dostrzec 
prawdziwą i właściwą gratiarum actio publica lub privata. Opisując cnotli-
wy charakter cesarzowej, który pozwolił jej zdobyć uczucie i zaufanie męża, 
autor wprowadził porównanie z Odyseuszem i Penelopą, która zaszczepiła 
w mężu wielką miłość do niej.

88 Niektórzy autorzy twierdzą, że Konstancjusz był bardzo zakochany w Euzebii, 
ona zaś, jeśli chciała, umiała nim kierować, np. Amm. XXV, 16, 16, s. 373 
mówi: „Był aż nadto uległy żonom, cienkim głosom eunuchów i pewnym 
dworzanom, którzy przyklaskiwali wszystkim jego słowom i tylko słuchali, 
co potwierdza, a czemu zaprzecza, aby mogli natychmiast się z nim zgodzić”.

89 Także w Misopogonie 352A, s. 29 Julian potwierdza wspaniałość tych miejsc: 
„… zalesiona wyspa Kalipso, i grota Kirke, i ogród Alkinosa … bądź pewien, 
że nigdy nie zobaczysz od tego nic przyjemniejszego”.

90 Por. Homer, Odyseja 5, 70: KrÁnai d’ ̃ xe…hj p…surej ·šon Ûdati leukù; 
Homer, Odyseja 5, 70, przekł. L. Siemieński, s. 104: „z czterech krynic sre-
brzyste biegły tam poniki; Przekład prozą: Rzędem, blisko siebie, cztery 
zdroje biły białą wodą i rozchodziły się w różne strony” (Homer, Odyseja V, 
70, przekł. J. Parandowski, 1989, s. 80; O Homerze w pismach Juliana zob. 
A. Pająkowska-Bouallegui, Homer w pismach satyrycznych cesarza Juliana 
Apostaty (Cesarze oraz Misopogon, czyli Nieprzyjaciel brody), Księga Jubi-
leuszowa ofiarowana prof. dr. hab. Janowi Ilukowi, red. W. Gajewski, I. Mi-
lewski, Gdańsk 2017; C. Caiazzo, L`imitatio della poesia antica nell`opera 
di Giuliano, „Koinonia” 1986, nr 10.

91 O winoroślach i kiściach winogron zob. Homer, Odyseja V, 69 i Platon, Pra-
wa 844e. Cały ten fragment, w którym Julian przedstawia piękno ogrodów 
Kalipso i Kirke, opiera się przede wszystkim na opisie homeryckim ogrodu 
rozciągającego się wokół wejścia do pałacu Kalipso (Homer, Odyseja V, 69 
i nn.). Nie mamy pewności, czy Kirke miała ogród, wiemy tylko, że także jej 
wyspa był pokryta gęstymi lasami (Homer, Odyseja X, w. 150 i 197). Julian, 
wspominając Kalipso i Kirke, chciał podkreślić ich przyjemny tryb życia, 
który Odyseusz odrzucił.

92 Jest to aluzja do cudownego ogrodu Alkinoosa. Obejmował on sad, winnicę 
i ogród warzywny, rosły tam przez cały rok wszystkie rodzaje owoców (Ho-
mer, Odyseja VII, w. 112-128). Pliniusz w Historii naturalnej XIX, 49, przekł. 
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I. i T. Zawadzcy, Wrocław 2004, t. 1, s. 205, rozpoczyna swój opis ogrodnictwa 
od wspomnienia właśnie ogrodu króla Feaków Alkinoosa. Prawdopodobnie 
Julian, kiedy uznaje ten ogród za mniej przyjemny niż te Kalipso i Kirke, 
krytykuje właśnie regularność i symetrię, zaplanowane ręką człowieka. Julian 
wyżej ceni nieuporządkowaną urodę stworzoną przez naturę. Odwołuje się 
także do wspaniałego pałacu królewskiego Alkinoosa (Homer, Odyseja VII, 
85), który chociaż pełen dzieł sztuki, wspaniałych rzeźb ze złota i srebra, nie 
dorównywał naturalnemu urokowi jaskiń Kirke i Kalipso.

93 Porównując Euzebię do Penelopy, Julian porównuje zarazem Konstancjusza 
do Odysa, uważanego w starożytności za symbol stanowczości i niewzruszo-
ności w przeciwnościach. I w tych dwóch określeniach – mówcy i stratega, 
przypisywanych, według tradycji, bohaterowi homeryckiemu można dostrzec 
zamiar Juliana chwalenia zalet oratorskich i wojskowych cesarza Konstan-
cjusza. Julian Apostata w Mowie I dedykowanej kuzynowi, pochwalił już te 
dwie zalety, twierdząc, że cesarz połączył obóz wojskowy ze sceną, powraca 
do tego jeszcze w Mowie II na cześć cesarza Konstancjusza. W tym okresie 
rzeczywiście Konstancjusz odniósł wiele znaczących sukcesów wojskowych. 
Aureliusz Wiktor w swojej Księdze o cezarach 42,23, s. 137 twierdzi, że: „Kon-
stancjusz to człowiek łagodny i ze spokojem wykonujący swoje obowiązki; 
znakomicie pisze – aż po wytworność stylu, a jego sposób przemawiania jest 
łagodny i pełen wdzięku”. Niektórzy autorzy nie zgadzają się z opinią Aure-
liusza Wiktora o biegłości oratorskiej Konstancjusza. Historyk Ammian, XXI, 
16, 4, s. 370, natomiast mówi, że cesarz: „Gorliwie zajmował się naukami, ale 
z powodu mało lotnego umysłu trzymał się z dala od retoryki. Próbował pisać 
wiersze, jednak w tym zakresie nie stworzył nic godnego uwagi”.

94 O obietnicach nieśmiertelności, danych przez Kalipso Odyseuszowi zob. 
Homer, Odyseja V, 210; XXIII, 348.

95 Scheria – wyspa zamieszkiwana przez Feaków, dzis. Korfu.
96 Zob. Homer, Odyseja XI, 223: †na kaˆ metÒpisqe teÍ e‡pVsqa gunaik…; 

w przekładzie polskim L. Siemieński, w. 230, s. 232: „Kiedyś żonie opowiedz 
te dziwy”.

97 Zob. Homer, Odyseja XI, 119 i nn. Dla złagodzenie gniewu Posejdona, Ody-
seusz po powrocie do Itaki, musiał ponownie wyjechać, niosąc ze sobą wiosło, 
i tułać się, dopóki nie spotkał ludzi, którzy stwierdzili, że niesie on ze sobą 
łopatę, nie wiosło. Potem miał wbić wiosło w ziemię i dokonać świętych 
obrzędów dla uczczenia boga.

98 Zob. Homer, Iliada XXIV, w. 527-528, przekł. K. Jeżewska, s. 565: „Stoją, jak 
mówią, u Dzeusa dwie wielkie beczki z darami:// Jedna nieszczęścia zawiera, 
a druga – losy szczęśliwe”.

99 Zgoda między małżonkami była uważana za podstawę powodzenia małżeń-
stwa. Małżeństwo, w którym mąż czyni żonę uczestniczką własnych planów 
i działań, jest przykładem godnym naśladowania przez każdą parę, także ce-
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sarską. Chociaż oficjalnie cesarzowa była odsunięta od spraw państwowych, 
to „nieoficjalnie” mogła mieć większy lub mniejszy wpływ na męża i jego 
decyzje. Ammian XXI, 16, 16 twierdzi, że Konstancjusz bardzo ulegał wpły-
wowi swych żon. Mało prawdopodobne jednak, aby Konstancjusz pozostawał 
pod wpływem żony w sposób bezgraniczny, także w ważnych sprawach pań-
stwowych. Julian podkreśla w tym fragmencie, że wpływ Euzebii na męża 
polegał tylko na wspieraniu go w rozwoju jeszcze większym jego naturalnych 
skłonności do łagodności, dobroci, szlachetności, sprawiedliwości i w innych 
jego szlachetnych cechach.

100 Nieco później, po śmierci Konstancjusza, Julian będzie mówił już w zupełnie 
inny sposób, zob. List 19 (33), s. 18; Ammian XIV, 9, 2 twierdzi, że Konstan-
cjusz, skądinąd umiarkowany, czasami stawał się okrutny i nie do przebła-
gania. Historyk, XXI, 16,8, s. 370-371 mówi: „Kiedy jednak powziął jakieś 
przypuszczenie, choćby fałszywe czy zgoła bezpodstawne, że ktoś dąży do 
władzy cesarskiej, przeprowadzał niekończące się śledztwa. Nie zwracał przy 
tym uwagi na to, co godzi się czynić, a czego nie, toteż z łatwością przewyż-
szył potwornościami Kaligulę, Domicjana i Kommodusa. Rywalizując z nimi 
w okrucieństwie, kazał zaraz na początku swego panowania wymordować 
doszczętnie tych wszystkich, którzy byli z nim blisko spokrewnieni”.

101 Ateńczycy pierwsi wprowadzili w Grecji prawa i sądy. Fakt ten bardzo często 
pojawia się w pochwałach Aten, zob. Ajschylos, Eumenidy 741 [w:] Tragedie, 
przekł. S. Srebrny, Warszawa 1952.

102 Nie wiadomo, czy rzeczywiście miała miejsce taka sytuacja.
103 Zob. Homer, Iliada 4, w. 43: ˜kën ¢škont… ge qumù; przekł. K. Jeżewska, 

4, 43, s. 85: „Bo i ja wolę ci daję, bez serca mojego woli”. Jest to wers, w któ-
rym Zeus oświadcza, że niechętnie powierza Herze los Trojańczyków, jest to 
żart słowny, trudny do przetłumaczenia. Julian, podkreślając jednomyślność 
Konstancjusza i Euzebii w wymierzaniu sprawiedliwości, chce powiedzieć, 
że są oni lepsi od Zeusa i Hery, którzy są oczywiście władcami bogów, ale 
reprezentują także prototyp pary królewskiej bardzo kłótliwej.

104 Julian mówi, że nie należy nikogo skazywać na karę śmierci. Powraca do tego 
tematu w swoim Liście do rady i ludu ateńskiego 272A, s. 19, krytykując Kon-
stancjusza za skazanie na śmierć jego brata przyrodniego Gallusa. Twierdzi, 
że jego brat „z pewnością zasługiwał na życie, nawet jeśli nie wydawał się 
zdolny do rządzenia”.

105 Takie twierdzenie wydaje się sprzeczne z informacjami przekazanymi przez 
historyka Ammiana Marcellina XVI, 10, 18-19, według którego Helena, żona 
Juliana, a siostra Konstancjusza II, kiedy towarzyszyła cesarskiej parze w po-
dróży do Rzymu, stała się ofiarą intryg Euzebii. Cesarzowa podstępnie na-
kłoniła ją do wypicia napoju – trucizny, który powodował poronienia, ilekroć 
Helena była w ciąży. Również wcześniej, kiedy Helena była w Galii, Euzebia 
miała przekupić położną, która przecinając zbyt krótko pępowinę, spowo-
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dowała śmierć dopiero co narodzonego dziecka Heleny i Juliana. O Euzebii 
Julian mówi także w swoim Liście do rady i ludu ateńskiego 273A; 274AB.

106 Zob. Seneka, O dobrodziejstwach II, 9, 1-2, s. 112-113: „Wszyscy nauczyciele 
mądrości zalecają, aby jedne dobrodziejstwa dawać jawnie, drugie potajemnie. 
Jawnie te, których wzięcie przynosi zaszczyt, jak honorowe odznaczenia woj-
skowe, godności, urzędy i wszystkie inne dary, które, podane do publicznej 
wiadomości, jeszcze więcej przynoszą chwały. Z drugiej strony dary, które 
nie przyczyniają się do awansu ani nie są szczeblem do sławy, ale są zwy-
kłym środkiem pomocniczym w chorobie, ubóstwie, w niesławie – takie dary 
należy dawać po cichu i w tajemnicy, by o nich wiedział ten tylko, dla kogo 
mają być pożyteczne”.

107 Pindar, Oda olimpijska VI, 4 [w:] Pindar, Ody zwycięskie, przekł. M. Brożek, 
Kraków 1987, s. 154: „[…] A powstającemu tak dziełu / Z dala błyszczącą 
trzeba dać fasadę”.

108 Pindar z Teb był w późnym antyku poetą bardzo popularnym, jego utwory 
od II do IV w. n.e. były nadal wydawane i komentowane. Cytowało go wielu 
autorów chrześcijańskich i niechrześcijańskich, J. Irmscher, Pindar in byzan-
tinischer Zeit, [w:] Aischylos und Pindar zu Werk und Nachwirkung, Berlin 
1981, s. 296-302; I. Opelt, Die christliche Spatantike und Pindar, ByzF 2, 1967, 
s. 284-298; Tu: kat¦ tÕn sofÕn P…ndaron; pojawia się także w Liście 1 
(4), s. 4 Juliana Apostaty.

109 Dzięki małżeństwu z Konstancjuszem II krewni Euzebii uzyskali różne god-
ności, np. jej bracia Flawiusz Euzebiusz i Flawiusz Hypatiusz zostali w roku 
359 konsulami (zob. Amm. XVIII, 1, 1; XXI, 6, 4; XXIX, 2, 9).

110 Podobnie Dion Chryzostom, Mowa III, 119-120 [w:] Dion Chryzostom, Mowy, 
t. 1, przekł. K. Jażdżewska, Wrocław 2016, s. 114: „Czy możliwe, by władca 
nie kochał szczególnie swych bliskich i krewnych, ten, który uważa bliskich 
i krewnych za część własnej duszy? Dba on nie tylko o to, by mieli udział 
w jego szczęściu, ale nawet bardziej o to, by wydawali się godni udziału we 
władzy. Szczególnie zależy mu na tym, by widziano, że obdarza ich honorami 
nie z powodu pokrewieństwa, a cnoty. Tych, którzy żyją w zgodzie z cnotą, 
kocha najbardziej i uważa za przyjaciół z konieczności”. Dion Chryzostom 
usprawiedliwia zatem to, że władca obsypuje łaskami swoich krewnych.

111 prÕj toÝj ™ke…nhj patšraj (z przodkami tej) – zaimek ™ke…nhj – tej nie 
może tu odnosić się do Euzebii, dotyczy z pewnością matki Euzebii, o której 
szlachetnym pochodzeniu Julian wspominał już wcześniej, podobnie jak 
i o skromnym pochodzeniu ojca Euzebii.

112 Historycy Ammianus (XV, 8, 3; XXI, 6,4) i Zosimos (III, 1, 2) podkreślają, 
że Euzebia przekonała cesarza Konstancjusza, aby mianował Juliana cezarem 
W roku 355 sytuacja w Cesarstwie Rzymskim była bardzo trudna. Kwadowie 
i Sarmaci najechali Panonię, Persowie kontynuowali ataki na wschodnie 
tereny państwa, Galią wstrząsały uzurpacje, najpierw Magnencjusza, potem 
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Sylwanusa, a następnie najazdy Alamanów i Franków. W takiej sytuacji Kon-
stancjusz musiał wyznaczyć kogoś do nadzorowania i kontrolowania prowincji 
galijskich. Cesarzowa Euzebia, wbrew opinii wielu dworzan, postanowiła 
wziąć Juliana pod swoją protekcję, Ammian i Zosimos przedstawiają dwie 
interesujące hipotezy. Według Ammiana Euzebia ze strachu, że musiałaby 
przenieść się do odległych prowincji, jeśli jej mąż Konstancjusz postano-
wiłby osobiście kierować operacjami wojskowymi w Galii, a także uważała, 
że należy faworyzować przede wszystkim krewnego. Według Zosimosa ce-
sarzowa przekonała męża, podkreślając, że Julian jest młody i szczery, całe 
życie poświęcił studiom, nie miał wielkiego doświadczenia w sprawach po-
litycznych i z tych powodów był najlepszym kandydatem. Spostrzeżenia obu 
historyków pokazują powody, które rzeczywiście mogły skłonić cesarzową 
do pomagania Julianowi. Ponadto Euzebia miała nadzieję na urodzenie cesa-
rzowi potomka, który miał być właściwym spadkobiercą. Konstancjusz nie 
myślał o zaadoptowaniu Juliana, który mógłby natychmiast po jego śmierci 
przyjąć tytuł cesarza (augusta). Euzebia widziała w Julianie cezara, który 
dawał jej najlepsze gwarancje: był młodym i wykształconym człowiekiem, 
odpowiedzialnym i posłusznym, który reprezentując wiernie władzę cesarską, 
mógłby uporządkować sytuację w Galii. Ponadto, jeśli Konstancjusz zmarłby 
bezpotomnie, to Julian, mając najwyższą władzę jako jedyny pozostały przy 
życiu członek dynastii konstantyńskiej, okazałby się z pewnością wdzięczny 
swojej dobrodziejce. Można przypuszczać, że także bez zachęty żony ce-
sarz mianowałby kuzyna cezarem. Julian mógł wydawać się mu idealnym 
rozwiązaniem jego problemów. Nie pokazując nigdy własnych ambicji i bę-
dąc człowiekiem pozbawionym doświadczenia politycznego i wojskowego, 
jawił się Julian rzeczywiście jako bardzo korzystny instrument polityczny. 
Przez fakt należenia do dynastii konstantyńskiej Julian mógł także zmniej-
szać znaczenie magistri militum, zawsze gotowych do uzurpacji. Z drugiej 
strony Konstancjusz zadbał o to, aby także sam Julian w Galii nie miał zbyt 
rozległych kompetencji.

113 Julian Apostata mówi tu o Sylosoncie (VI w. p.n.e.), który był tyranem Samos, 
bratem Polikratesa. Sylosont wraz z bratem obalił rządy oligarchów na Samos. 
Jednak wypędzony przez brata z wyspy, przebywał w Egipcie. Tam poznał 
przyszłego władcę Persów Dariusza (wówczas żołnierza w straży przybocznej 
króla Kambizesa), któremu podarował czerwony płaszcz. Dariusz wiele lat 
później odwdzięczył się mu przywracając panowanie Sylosonta na Samos, 
zob. Herodot, Dzieje III, 39,2; III, 139,1; Julian, List 29, Temistios 67A, 
109D. Julian poprzez porównanie z władcą perskim, chce podkreślić swoją 
wdzięczność dla Euzebii. Jest to topos wdzięczności.

114 Dzięki pomocy Euzebii Julian, zanim objął stanowisko cezara, spędził, dwa 
miesiące na studiach w Atenach.

115 ¹m‹n – nas, tłumaczę mnie dla lepszego zrozumienia tekstu Juliana.
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116 Jest to wyraźna aluzja do rzezi z 337 r., w której zostali zamordowani nie-
omal wszyscy najbliżsi krewni Juliana; zob. A. Pająkowska-Bouallegui, Rola 
cesarza Konstancjusza II w rzezi krewnych w 337 roku. Julian zachowuje 
się w tym fragmencie jak prawdziwy panegirysta. Przedstawia wiarygodną 
wersję oficjalnej wersji masakry. Cezar obiecał, jak można przypuszczać, na 
pokaz cesarzowi lojalność i posłuszeństwo, a podejrzliwy Konstancjusz mógł 
uważać się za zadowolonego, przypuszczalnie mając świadomość rzeczywistej 
opinii kuzyna o nim.

117 Takie wyrażenie oÙd\e ¹bîn ¢n¾r eâ m£la przypomina wers Homera, Iliada 
XII, w. 382: … ¢n¾r oÙd\e m£l\ ¹bîn, w przekł. polskim K. Jeżewska, w. 
380, s. 284: „… mąż w pełni sił i młodości …”.

118 Julian wspomina tu posiadłość w Bitynii, którą odziedziczył po babce, matce 
matki. Mówi o niej w Liście 1 (4) Do Euagriosa mówcy, przekł. polski: Julian 
Apostata, Listy: „Niewielki zespół czterech pól w Bitynii, podarowany mi 
niegdyś przez babkę…”. Owa babka, matka matki Juliana, to Teodora, córka 
augusta Maksymiana, współrządcy Dioklecjana, żona Konstancjusza Chlorusa, 
dziadka Juliana. Dobra odziedziczone po ojcu przejął cesarz Konstancjusz. 
Julian mówi z żalem i wyrzutem: „Z majątku mojego ojca nie miałem nic, nic 
z pokaźnych bogactw, które mój ojciec prawdopodobnie posiadał, nie należało 
do mnie: ani najmniejsza skiba ziemi, ani niewolnik, ani dom” (List do rady 
i ludu ateńskiego 273 B, s. 21). A następnie dodaje z sarkazmem: „Uczciwy 
Konstancjusz odziedziczył zamiast mnie cały majątek mojego ojca i mi, jak 
mówiłem, nie dał z tego nawet najmniejszej drobnostki” (List do rady i ludu 
ateńskiego 273 B, s. 21). Jednakże nieco później zwrócono Julianowi skon-
fiskowane dobra i o tym właśnie mówi w tym fragmencie (Mowa III, 118A).

119 Julian został oskarżony o wspieranie cezara Gallusa, swojego przyrodniego 
brata w jego okrutnych rządach i spiskowanie wraz z nim przeciwko cesarzowi 
Konstancjuszowi. Bronił się, twierdząc, że nigdy nie uczynił nic bez rozkazu 
cesarza, nie spotkał się z cezarem Gallusem, rzadko pisał do brata listy, a jeśli 
pisał, to dotyczyły one spraw małej wagi (Julian, List do rady i ludu ateńskiej 
273A, Libanios, Mowa XVIII, 25; Amm. XV, 2, 7-8).

120 Euzebia nie uczestniczyła w tej rozmowie. Rozmowa miała pogodzić i zbliżyć 
do siebie kuzynów.

121 Do domu matki, stanowiącego część majątku odziedziczonego przez babkę 
(List do rady i ludu ateńskiego 273B).

122 Da…monoj – bóstwo. Określenie to nie odnosi do kultów pogańskich, ani nie 
jest też prostym wyrażeniem retorycznym, ale stanowi raczej ukrytą aluzję 
do rzeczywistej postaci: do eunucha Euzebiusza, który utrudniał we wszelki 
możliwy sposób spotkanie się Konstancjusza i Juliana. Euzebiusz sprawował 
przez całe panowanie cesarza Konstancjusza II urząd prepozyta cesarskiej 
sypialni (praepositus sacri cubiculi) i posiadał wielki i zgubny wpływ na 
augusta (List do rady i ludu ateńskiego 274A-B).
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123 Julian w Liście do rady i ludu ateńskiego 273C-D wspomina imiona kilku 
osób: Afrykanusa, Marinusa, Silwanusa, którzy w tym czasie zostali oskarżeni 
o bunt przeciwko Konstancjuszowi.

124 Julian został sprowadzony do Como, gdzie spędził kilka miesięcy Amm. XV, 2, 8.
125 Julian przyjechał do Aten latem 355 r. i przebywał tam niespełna dwa miesiące. 

Studiował retorykę i filozofię, uczestnicząc w wykładach takich mistrzów jak 
Proeresios, Himerios, Priskos. U retora Himeriosa Julian miał także okazję 
poznać dwóch innych studentów, którzy w następnych latach staną się bar-
dzo sławni: Grzegorza z Nazjanzu i Bazylego z Cezarei, biskupów i pisarzy 
chrześcijańskich.

126 Już od dzieciństwa Julian, dzięki naukom pedagoga Mardoniosa, był zafascy-
nowany studiami literackimi (Julian, List do rady i ludu ateńskiego 274D). 
Nauczyciel zaszczepił w nim wielką miłość do literatury antycznej, szcze-
gólnie greckiej, przede wszystkim zaś do Homera.

127 Julian uważał się za mieszkańca Tracji. Urodził się bowiem i mieszkał przez 
pewien czas w Konstantynopolu, leżącym właśnie w Tracji. Natomiast po 
Jonii Julian podróżował, w Jonii także studiował i, być może, posiadał tam 
także pewne dobra. Zachwyt Juliana nad Grecją był oczywiście szczery, już 
od dzieciństwa był zafascynowany klasyczną literaturą grecką. Grecja była 
dla niego prawdziwą ojczyznę.

128 Zachwyt Juliana nad Grecją i Grekami, a szczególnie nad Ateńczykami, można 
znaleźć w jego pismach, np. Mowa I, 8C-D; List do rady i ludu ateńskiego 
275A; List do filozofa Temistiosa 260AB oraz u wielu innych autorów, np. 
Amm. XV, 2, 8.

129 Platon, Timaios, przekł. W. Witwicki, Warszawa 1999, s. 24: „Dla nas Nil 
jest w ogóle zbawieniem i wtedy też z tego nieszczęścia ratuje nas i zbawia”. 
Trudno zinterpretować ten fragment. Przypuszczalnie Nil, chroniąc Egipt od 
płomieni słonecznych, chroni ogromną wiedzę, starszą od greckiej. Wielu 
wybitnych Greków, np. Solon, Pitagoras, Tales, Demokryt, Platon, przybywali 
do Egiptu w celu poszerzenia swej wiedzy. Termin swt»r odnosi się do Nilu.

130 Julian wymienia tu sześć miast greckich (Ateny, Sparta, Korynt, Argos, Maseta, 
Sikion). Jest to, być może, opis podróży. Podczas pobytu w Atenach, Julian 
mógł udać się także na Peloponez. Były tam miejsca święte dla religii staro-
rzymskiej oraz miejsca ważne dla nauczania filozofii. W Atenach, np. w IV w. 
n.e. nadal działały wszystkie cztery szkoły filozofii tradycyjnej. Świetnie 
rozwija się także filozofia neoplatońska. Julian znał i cenił filozofów Priskosa 
i Maksimosa z Efezu.

131 W IV w. n.e. Sparta, dzięki swej chwalebnej przeszłości i swym antycznym 
kultom, stała się dla wykształconych pogan jednym z symboli oporu prze-
ciwko chrześcijaństwu. Cieszyła się jeszcze znacznym prestiżem i dużym 
wpływem na opinię publiczną. Dowodem na to jest fakt, że Julian Apostata 
w 361 r., kiedy ogłosił się otwarcie nieprzyjacielem Konstancjusza II, wysłał 
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do Sparty (także do Koryntu) list o charakterze propagandowym i usprawie-
dliwiającym, podobny do Listu do rady i ludu ateńskiego; Zosimos III, 10, 4; 
Libanios, Mowa XII, 64. List nie zachował się do naszych czasów.

132 W roku 361 Julian dla usprawiedliwienia swego wystąpienia przeciwko Kon-
stancjuszowi II ułożył, oprócz listu do Aten i Sparty, także list do Koryntu. 
Zachował się tylko list do Aten. Julian był związany z Koryntem, jak sam 
wspomina, więzami szczególnej przyjaźni, ponieważ w tym mieście był go-
ścinnie przyjmowany (w latach 325-330) jego ojciec Juliusz Konstancjusz 
(Julian, List 11 (20), s. 12 „Do Koryntian: Między Wami a mną istnieje odzie-
dziczona po ojcu moim przyjaźń: ten bowiem zamieszkał u Was – i od Was 
wyjechawszy jak Odyseusz od Feaków, uwolnił się on od długotrwałej tułacz-
ki”); List do Koryntian i pobyt ojca Juliana w tym mieście wspomina także 
Libanios, Mowa XIV, 29-30 (Libanius, Selected works, with an English trans. 
by A.F. Norman, vol. 1 The Julianic orations, Harvard 1987), s. 119-121. Retor 
wymienia także imiona dwóch wybitnych filozofów działających w IV w. n.e. 
w Koryncie: Diogenesa i Hieriusa (Libanios, Mowa XIV, 7, s. 105).

133 To jest: mądrość i filozofia. Źródło w antyku symbolizowało poezję, filozofię, 
retorykę i wiele innych nauk.

134 Homer, Iliada IV, w. 171: … polud…yion” Argoj.
135 Maseta (Mases) – antyczny port Argolidy, zob. Homer, Iliada II, w. 562.
136 Peirene (Pirene) – źródło w Koryncie.
137 Strumienie wewnętrzne (rodzime) i zewnętrzne być może to określenie odnosi 

się do filozofów i retorów pochodzenia ateńskiego i tych pochodzenia nie-
ateńskiego, a może także do przedstawicieli szkół filozoficznych tradycyjnych 
ateńskich i neoplatońskich.

138 To jest: wiedza, nauka.
139 Dosł. zdarzyło się nam, zamieniam liczbę mnogą na pojedynczą dla lepszego 

zrozumienia tekstu.
140 Korybanci (KorÚbantej) – w mitologii greckiej zwykle byli uważani za sy-

nów Kronosa i Rei, utożsamianej później z Matką Bogów Kybele, przypisuje 
się im wynalezienie ekstatycznego tańca o nazwie korybas, wykonywanego 
przy akompaniamencie fletów, cymbałów i bębenków. Było ich dziesięciu, 
znajdowali się zawsze w orszaku bogini Kybele. Przypisywano im moc wy-
woływania i leczenia szaleństwa. Korybanci zostali przedstawieni na fresku 
w Villa dei Misteri w Pompejach. Wspominają ich Sofokles, Eurypides, Ary-
stofanes, Platon. Julian Apostata był bardzo pobożny, podczas podróży latem 
362 roku z Konstantynopola do Antiochii, zatrzymał się w Pessinunte, gdzie 
odwiedził świątynię poświęconą tej bogini, złożył ofiary i modlił się. Cesarz 
przywrócił jej kult. (Amm. XXII, 9, 5). Kilka miesięcy wcześniej ułożył na 
jej cześć mowę (Mowa VIII: In deorum Matrem), którą kończy natchnioną 
inwokacją. Mowa ta wraz z Mową In Solem Regem pozwala poznać poglądy 
religijne Juliana Apostaty.
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141 Mądry zamiar czy postanowienie, aby nie oddalać się od głównego tematu 
mowy.

142 Słowa Juliana to oczywiście topos skromności mniej lub bardziej szczerej. 
Należy podkreślić, że Julian rzeczywiście czuł wielką radość i dumę z bycia 
uważanym za filozofa. Przed objęciem godności cezara Julian ubierał zwykle 
pallium, długi płaszcz noszony przez tych, którzy poświęcali się studiom 
filozoficznym. Wspomina o tym m.in. Ammian XV, 8, 1. Podobnie charaktery-
styczna dla filozofów była broda, nieomal przez cała dorosłe życie Julian nosił 
brodę, o czym sam wspomina w swojej satyrze Misopogon, czyli Nieprzyja-
ciel Brody, 339B. Posiadał także ogromną wiedzę na temat różnych doktryn 
filozoficznych, co potwierdzają autorzy starożytni, np. Libanios, Mowa XVIII, 
21; Amm. XVI, 5, 6-7. O neoplatonizmie Juliana zob. A. Marcone, Giuliano, 
Roma 2019, s. 15-66; P. Athanassiadi, Giuliano, Genova 1994, s. 145-170.

143 Homer, Iliada IX, 380, przekł. K. Jeżewska, s. 208: „Ile ma teraz i ile jeszcze 
zdobędzie w przyszłości”.

144 Julian otrzymał rozkaz powrotu do Mediolanu na początku października 355 r. 
Niechętnie opuścił Ateny i swoje ukochane studia, bał się także, że może go 
spotkać taki los, jaki spotkał jego przyrodniego brata Gallusa, zob. Juliana 
List do rady i ludu ateńskiego 275A; Libanios, Mowa XVIII, 31-32.

145 Kiedy Julian przybył do Mediolanu, mieszkał przez krótki czas na przedmie-
ściu. Euzebia wysłała mu służących, odpowiednich dla jego osoby. Starała się 
okazać mu życzliwość i wsparcie, zob. List do rady i ludu ateńskiego 274C, 
s. 23: „Jak tylko przybyłem z Grecji, Euzebia, świętej pamięci, od razu przez 
eunuchów w jej służbie okazała mi bardzo wielką życzliwość”.

146 Wspomniana decyzja cesarza to mianowanie Juliana cezarem.
147 W Liście do rady i ludu ateńskiego 274B-C, s. 23 Julian mówi: „Nieco później, 

kiedy powrócił również on (ponieważ sprawa Sylwanusa została zakończona), 
zostało mi dane pozwolenie wejścia na dwór i zastosowano na mnie – jak 
w przysłowiu – tesalską perswazję”. Wspomina tu zmuszenie go do przyję-
cia godności cezara. W tym samym Liście 275D-277A twierdzi również, że 
przejął tytuł cezara, ponieważ uważał, że takie były zamiary bogów wobec 
niego, a on nie może sprzeciwić się ich woli.

148 Zob. Julian Apostata, List do rady i ludu ateńskiego 283D, s. 35: „Przekonali 
mnie, albo raczej zmusili mnie, abym napisał do niego. Przekonano kogoś, 
kto może nie jest przekonany, jeśli jednak jest możliwe użycie przemocy, nie 
ma potrzeby przekonywania: dlatego ci, którzy ulegają przemocy, nie należą 
do przekonanych, lecz do przymuszonych”.

149 Również w swoim Liście do rady i ludu ateńskiego 274C-D i 277A-C Julian 
opisuje swoje zakłopotanie i niepokój, gdy otrzymał pozwolenie wejścia na 
dwór: 274C-D, s. 23: „Kiedy ja stanowczo odmawiałem wszelkich kontak-
tów z pałacem, ci, jak gdyby zebrali się w zakładzie fryzjerskim, zgolili mi 
brodę, nałożyli na ramiona wojskowy płaszcz i zmienili mnie, jak uważali 
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wówczas, w żołnierza bardzo śmiesznego. Istotnie żadna z ozdób tych łotrów 
nie pasowała do mnie. Ja nie chodziłem jak oni, którzy rozglądali się wokół 
i kroczyli dumnie, lecz wpatrywałem się w ziemię, jak zostałem nauczony 
przez pedagoga, który mnie wychował. Dlatego w tym czasie budziłem w nich 
śmiech, nieco później podejrzliwość, a potem zapłonęła w nich przeogromna 
zazdrość”; 277A-C, s. 25: „Niewola i strach o moje własne życie, wiszący nade 
mną każdego dnia, na Heraklesa, jak wielki był i jak przerażający! Zasuwy 
w drzwiach, straże, ręce sług sprawdzające, czy ktoś nie przyniósł mi listu od 
przyjaciół, obca służba! Z trudem mogłem przyprowadzić ze mną na dwór 
czterech z moich dawnych domowników dla mojej osobistej służby, dwóch 
bardzo młodych i dwóch starszych…”.

150 Julian ironizuje. Z powodu surowego stylu życia Julian odrzucał napuszony 
dworski ceremoniał swoich poprzedników. Kiedy tylko został władcą całego 
cesarstwa, przeprowadził reformę dworu cesarskiego, usuwając z niego wielu 
zbędnych dworzan. Wspomina o tym historyk Ammianus Marcellinus XXII, 
4 i retor Libanios, Mowa XVIII, 130-131.

151 Julian w młodości poświęcił się studiom literackim i filozoficznym, nigdy nie 
zajmując się wprost kwestiami politycznymi i wojskowymi, zob. Amm. XVI, 
1, 5. Nie oznacza to, że nigdy wcześniej nie myślał o naturze państwa i o najlep-
szych sposobach zarządzania nim. W Mowie I na cześć cesarza Konstancjusza 
opisuje z wielką dokładnością jego wyprawy i wojny, co pokazuje, że Julian 
był dobrze zaznajomiony z tym, co działo się wokół niego w tych sprawach.

152 Konstancjusz, stając się po śmierci brata Konstansa jedynym władcą cesarstwa, 
musiał nieustannie przemieszczać się z jednej części państwa do drugiej, aby 
utrzymywać w posłuszeństwie różne prowincje i bronić zachodnich i wschod-
nich granic cesarstwa przed najazdami barbarzyńców.

153 Te rozdrażnione konie są aluzją do Galii, do której został wysłany cezar Julian. 
Prowincja galijska była w tym czasie w bardzo trudnej sytuacji. Administra-
cja znajdowała w rękach prefekta pretorium Rufinusa (Amm. XIV, 10, 4-5; 
XVI, 8, 13). Wszechobecna była chciwość urzędników. Okrutna polityka 
podatkowa przytłaczała ludność prowincji (Aureliusz Viktor 41, 22). Wiel-
kim zagrożeniem dla Galii były także uzurpacje Magnencjusza i Sylwanusa 
oraz najazdy barbarzyńskich plemion. Nieobecność władcy, według Juliana, 
prowadzi do uzurpacji. Julian snuje tu refleksję o charakterze ogólnym hi-
storyczno-politycznym, wskazując jeden z mechanizmów, na którym opiera 
się, zarówno równowaga cesarstwa, jak i kruchość systemu. Julian pomija 
natomiast zupełnie negatywne opinie na temat nieposłuszeństwa Gallów, ich 
wrodzonej zmienności, lekkomyślności, które były już powszechnie znane 
(Amm. XXX, 10, 1).

154 Julian ironizuje, przedstawiając siebie jako marionetkę, która nosi wszędzie 
strój i portret panującego cesarza Konstancjusza II; zob. Julian Apostata, List 
do rady i ludu ateńskiego 278A; Libanios Mowa XVIII, 42.
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155 Cytat: m»pwj aØtÒn te trèsV sÚn q’ ¤rmata ¥xV jest nieco zmienioną 
wersją fragmentu Homera, Iliada XXIII, w. 341, m» pwj †ppouj te trèsV 
kat£ q’ ¤rmata ¥xV przekł. K. Jeżewska, s. 528: „Mógłbyś skaleczyć ruma-
ki i wóz swój w drzazgi roztrzaskać”. Niektóre zmiany (czasowniki w trzeciej 
zamiast w drugiej osobie liczby pojedynczej; aØtÒn w miejscu †ppouj) są 
oczywiście spowodowane nowym kontekstem, ale zastąpienie kat£ przez 
sÚn może wynikać z różnych powodów, np. z niepamięci samego Juliana. 
Człowiekiem szalonym i pozbawionym rozumu jest Gallus, przyrodni brat 
Juliana. Apostata w ten sposób pokazuje cesarzowi Konstancjuszowi II, że 
wyciągnął wnioski z losu, który spotkał Gallusa i obiecuje kuzynowi zachować 
się w sposób całkowicie przeciwny.

156 SwfrosÚnh (łac. Pudicitia) – personifikacja skromności i czystości.
157 Por. Homer, Iliada III, 217, s. 74: „Stanął i w ziemię spoglądał z opuszczo-

nymi oczami”.
158 Zosimos III, 1, 2, s. 123 mówi o wykształceniu Euzebii: „Euzebia, małżonka 

Konstancjusza, która posiadała wyjątkowe wykształcenie oraz inteligencję 
przekraczającą naturę kobiety…”.

159 Spotkanie z Euzebią było dla Juliana nieomal mistycznym przeżyciem, wywo-
łując w nim mieszane uczucia i podziwu i zdumienia. Cesarzowa wydawała 
się bez mała bóstwem, boginią Skromności. Wspomina jej głos słodki jak 
miód (me…licon). Jest to kolejna pochwała Euzebii, wcześniejszą wygłosił 
w 109C-D.

160 To stwierdzenie Juliana jest w sprzeczności z tym, co pisze w Liście do rady 
i ludu ateńskiego 277C, wspominając, że w czasie tuż po otrzymaniu godności 
cezara nie chciał spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, bojąc się, że może to być 
niebezpieczne dla nich i dla niego. W tym samym fragmencie twierdzi również, 
że udało mu się zabrać ze sobą do Galii jedynie Orybazjusza, swego lekarza 
osobistego, tylko dlatego że nie było wiadomo, że jest jego przyjacielem.

161 Po otrzymaniu tytułu cezara (6 listopada 355 r.) Julian ze względów poli-
tycznych poślubił Helenę (Flavia Helena), siostrę Konstancjusza II, swoją 
kuzynkę. Helena była córką Konstantyna Wielkiego i Fausty, siostrą Konstan-
cjusza II, Konstantyna II, Konstansa i Konstancji, kuzynką między innymi 
Gallusa i Juliana Apostaty. Imię otrzymała po swojej babce, matce Konstan-
tyna Wielkiego. Urodziła się najprawdopodobniej w 326 r., a więc w chwili 
ślubu z Julianem miała co najmniej 29 lat (Julian 23 lub 24). W grudniu 
355 r., natychmiast po ślubie, Helena pojechała z mężem do Galii, a potem 
wraz z bratem Konstancjuszem i jego żoną Euzebią odbyła w kwietniu 357 
podróż do Rzymu. Małżeństwo Juliana z Heleną trwało krótko, od 355 aż 
do jej śmierci w listopadzie 361 r. Zmarła podczas przygotowań Juliana do 
konfrontacji militarnej z jej bratem Konstancjuszem. Julian wspomina ją 
tylko w Liście do rady i ludu ateńskiego (284B-C). Z całą pewnością Julian 
nie darzył jej żadnym głębszym uczuciem. Helena zmarła przed ostatecznym 
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rozwiązaniem konfliktu męża z jej bratem. Została pochowana w mauzoleum 
(obecnie kościół Santa Costanza), zbudowanym dla niej i jej siostry Konstancji 
(Konstantyny) w Rzymie przy Via Nomentana, jak wspomina Ammian XXI, 
1, 5. Była ortodoksyjną chrześcijanką w przeciwieństwie do brata Konstan-
cjusza – arianina. Libanios XVIII, 179, s. 151 mówi: „Śmierć żony opłakał, 
innej niewiasty nie tknął ani przedtem, ani potem, bo i z natury zdolny był 
do wstrzemięźliwości…”. Przyczyny i okoliczności śmierci Heleny są nie-
znane. Historyk bizantyjski Kedrenos (Cedrenus 304D CSHB I, s. 532, 17, 
wyd. Bekker) twierdzi, że Julian w roku następnym po obwołaniu cesarzem 
odtrącił żonę; także Zonaras (13, 11 19D CSHB, s. 54, 11-13, wyd. Pinder) 
sięga do tej informacji, dodając jeszcze element: Helena zmarła rodząc, we-
dług jednych, jeszcze będąc z mężem, według innych, kiedy została już przez 
niego odtrącona.

162 Homer, Iliada IX, w. 122: “Ept’ ¢pÚrouj tr…podaj, dška d\e cruso-
‹o t£lanta; przekł. K. Jeżewska, s. 200: „Siedem trójnogów nietkniętych 
dotychczas ogniem. Dziesiątkę złotych talentów”.

163 Homer, Iliada IX, w. 123: lšbhtaj ™e…kosin; przekł. K. Jeżewska, s. 200: 
„dwadzieścia prześlicznych mis metalowych”.

164 W Liście do rady i ludu ateńskiego 277C Julian wspomina, że swoje książki 
powierzył Orybazjuszowi.

165 O swojej miłości do książek i o wielkim pragnieniu ich posiadania Julian 
wspomina np. w Liście 53 (107), s. 65-66. W satyrze Misopogon 347A, s. 25 
mówi wprost: „jestem przekonany – żaden z moich rówieśników nie przeczy-
tał więcej książek niż ja”. Nieco dalej oświadcza, że zawsze nosił przy sobie 
książkę, również podczas podróży i wypraw wojennych. Miłość do książek 
charakteryzowała Juliana już od wczesnego dzieciństwa, por. Julian, Mowa 
VI, 203B; Libanios, Mowa XII, 32, 54, 94; Mowa XVIII, 21, 175.

166 Galia.
167 Przekonanie, że sam czas nie czyni człowieka mądrym, pojawiało się już 

w literaturze antycznej, np. u Eurypidesa, Fenicjanki 530: œcei ti lšxai tîn 
nšwn sofèteron. Eurypides, Fenicjanki 529-530, [w:] Eurypides, Tragedie, 
s. 344: „Doświadczenie bowiem uczy nas mówić mądrzej niźli młodzi”.

168 Jest to kolejna aluzja do biblioteki podarowanej Julianowi przez cesarzową 
Euzebię. Cezar podkreśla wielki pożytek, który przynoszą książki. Powraca 
także do tematu wdzięczności, uważa, że należy odwdzięczyć się własnemu 
darczyńcy darem podobnym do otrzymanego prezentu. Julian podkreśla, że 
otrzymanie daru w postaci książek pomogło mu w studiach, a zatem najlep-
szym sposobem wyrażenia własnej wdzięczności jest ułożenie mowy pochwal-
nej na cześć ofiarodawczyni. Jako negatywny przykład podaje niewdzięczność 
rolnika i pasterza w stosunku do swoich sąsiadów, którzy prawdopodobnie 
spodziewają się być wynagrodzeni, chociaż najmniejszą częścią produktów 
pochodzących także z ich pomocy.
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169 Julian w Liście 1(4) 426D-428A, s. 3 wspomina, że w młodości interesował 
się ogrodnictwem i stąd zapewne pochodzi jego znajomość technik upraw 
i właściwych narzędzi. Zaznajomił się z nim w małym majątku wiejskim 
w Bitynii, podarowanym mu przez babkę, matkę matki. Miał także małą 
winniczkę, jak sam wspomina: „A jest tu także drobna pamiątka mojej pracy 
na roli, winniczka niewielka, lecz przynosząca mi wino wonne i słodkie, które 
nie potrzebuje czekać, aż z czasem dopiero otrzyma coś z Dionizosa i charyt”.

170 O korzyściach wynikających z dobrych stosunków międzysąsiedzkich zob. 
Hezjod, Prace i dni, przekł. J. Łanowski, Warszawa 1999, w. 343-355.

171 tîn sofîn tÕ kef£laion (pierwszy z mędrców) – to wyrażenie odnosi 
się przypuszczalnie do Siedmiu mędrców, za pierwszego z nich Julian uważa 
właśnie Talesa.

172 Wspomina o tym Apulejusz, Florida 18: „Id a se recens inventum Thales 
memoratur edocuisse Mandraytum Prienensem, qui nova et inopinata co-
gnitione impendio delectatus optare iussit quantam vellet mercedem sibi 
pro tanto documento rependi. «Satis» inquit, «mihi fuerit mercedis», Thales 
sapiens, «si id quod a me didicisti, cum proferre ad quospiam coeperis, tibi 
non adsciveris, sed eius inventi me potius quam alium repertorem praedica-
ris»”, on-line: https://www.thelatinlibrary.com/apuleius/apuleius.florida.shtml, 
[dostęp: 2.12.2019].

173 Można tu dostrzec pewne podobieństwa do początku Obrony Sokratesa Pla-
tona; por. Platon, Obrona Sokratesa, s. 245.

174 Semiramida – królowa babilońska, stworzyła wielkie imperium rozciągające 
się od Egiptu po Indie; zob. Herodot I, 184, s. 87-88.

175 Eufrat.
176 Taka podziemna konstrukcja została opisana także przez Diodora Sycylijskie-

go, Biblioteka historyczna II, 9, 1-3 i Flawiusza Filostratosa, Żywot Apollo-
niosa z Tyany I, 25, przekł. M. Szarmach, Toruń 2012, s. 44: „Eufrat przecina 
Babilon na dwie podobne do siebie części. Pod rzeką przechodzi sekretny 
most łączący pałace rozłożone na obu jej brzegach. Mówią, że władająca tu 
medyjska kobieta zbudowała go w taki sposób, jakiego nie zastosowano na 
żadnej innej rzece. Zgromadziwszy najpierw na brzegach kamienie, brąz, as-
falt i wszystkie inne materiały, jakie tylko ludzie wymyślili do budownictwa 
wodnego, poleciła skierować bieg rzeki na pobliskie wylewiska. Następnie 
w suchym korycie przekopała dwa sążnie głęboki tunel tak, że połączył on 
niby to w sposób naturalny pałace królewskie położone po obu stronach, po 
czym puściła nad nim ponownie nurt rzeki. Wówczas fundamenty i ściany 
tunelu zwarły się, gdyż asfalt pod wpływem wody stwardniał i okrzepł. Eu-
frat stanowił więc w tej konstrukcji niejako dach wodny. Tak oto powstał 
ten most”.

177 Trzy miliony hoplitów odnosi się do wojsk Semiramidy zebranych na wyprawę 
do Indii, podczas której została ranna i straciła dwie trzecie swoich oddziałów.
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178 Według Herodota I, 178 obwód miasta miał 480 stadiów (jeden stadion równał 
się ok. 190 metrów).

179 Nitokris (Nitocris) – królowa egipska, pierwsza kobieta na tronie Dolnego 
i Górnego Egiptu, rządziła samodzielnie i była uważana za władcę całego 
kraju (ok. roku 2200 p.n.e.); zob. Herodot I, 185-187.

180 Rodogune – królowa partyjska w latach 162-150 p.n.e.
181 Tomyris – królowa Massagetów (VI w. p.n.e.) pokonała w roku 529 wojska 

perskie króla Cyrusa II Wielkiego. Cyrus zginął na polu bitwy; Herodot I, 
205-214.

182 Homer, Odyseja I, w. 334: ”Anta parei£wn scomšnh lipar¦ kr»demna; 
przekł. pol. L. Siemieński, w. 357, s. 20: „Na lica zapuściła z głów namiotkę 
cienką; przekł. J. Parandowski, s. 34: Na twarz spuściła świetlistą namiotkę”. 
Julian mówi oczywiście o welonie zasłaniającym twarz Penelopy dla podkre-
ślenia jej skromności.

183 Pentesilea – córka Aresa i królowej Amazonek, w ostatnim roku wojny tro-
jańskiej przybyła z pomocą królowi Priamowi, została zabita przez Achillesa, 
który zachwycony jej urodą, zakochał się w niej już martwej.

184 Homer, Iliada XII, od w. 437; fragment opowiada o zdobyciu przez Trojan 
muru obronnego achajskiego obozu i walce w pobliżu arsenałów, gdzie Acha-
jowie strzegli swoich okrętów.

185 Julian mówi tu o Achillesie i rzece Skamander, zob. Homer, Iliada XXI, 
w. 233-382; Julian, Mowa II, 60C.

186 W Iliadzie rzeczywiście są tylko dwie krótkie aluzje do wypraw Amazonek, 
zob. Homer, Iliada III, w. 189; VI, w. 186.

187 Penelopę.
188 Np. Semiramidę, Pentesileę.
189 Zob. Plutarch, Perykles 8, [w:] Plutarch z Cheronei, Żywoty sławnych mężów, 

t. 1, s. 68.
190 O zdobyciu Eubei i Samos, zob. Tukidydes, Wojna peloponeska, przekł. 

K. Kumaniecki, Warszawa 1988: I, 114, 116-117. O okolicznościach opły-
nięcia Peloponezu, zob. Tukidydes II, 23, 25.

191 Według Plutarcha (Perykles 38; Moralia 543C) Perykles na łożu śmierci 
stwierdził, że jest dumny przede wszystkim z tego, że żaden Ateńczyk nie 
musiał się z jego powodu ubierać na czarno.

192 Julian wspomina podróż, którą Euzebia sama odbyła do Rzymu latem – je-
sienią roku 356. W czerwcu tego roku Konstancjusz wyprawił się wraz z ce-
zarem Julianem przeciwko Alamanom. Cezar, wspomagany przez dowódców 
Marcellusa i Urysycynusa, zaatakował barbarzyńców od zachodu. Cesarz 
Konstancjusz natomiast wyruszył z południa i przekroczył Ren z zamiarem 
otoczenia Alamanów (Amm. XVI, 12, 15). Cesarzowa Euzebia wróciła do 
Rzymu w kwietniu 357 r. wraz z mężem oraz Heleną, żoną Juliana (Amm. 
XVI, 16, 10).



193 Julian Apostata już wcześniej we fragmencie 112A-B, opisując podróż na-
rzeczonej Euzebii z Tesalonik do Mediolanu, wspomniał sympatię, jaką wy-
woływała ona wśród ludu. Podczas podróży cesarzy i cesarzowych ludowi 
wolno było okazywać własny entuzjazm, przede wszystkim poprzez ceremonię 
zwaną adventus regis. Przybycie władcy do miasta było obchodzone bardzo 
uroczyście. Ceremonia adventus cesarzowej najprawdopodobniej nie różniła 
się od tej cesarza. O takim uroczystym wjeździe władcy, cesarza Nerona 
mówi Swetoniusz, Żywoty Cezarów, t. 2, przekł. J. Niemirska-Pliszczyńska, 
Neron, 25, s. 413-414.

194 Podczas podróży i wizyt w miastach także cesarzowe, chcąc pokazać swą 
hojność, dawały ludności prezenty, por. Euzebiusz z Cezarei, Życie Kon-
stantyna III, 44, przekł. T. Wnętrzak, Kraków 2007. Euzebiusz wspomina, że 
Helena, matka Konstantyna, podczas podróży do Palestyny dawała prezenty 
obywatelom, żołnierzom i biedakom.
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