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DIE HYBRIS IM GESCHICHTSBILD 

THUKYDIDES' UND CAESARS 

Die schwerste Krise der griechischen πολιτεία bezeichnet der Pelo-
ponnesische Krieg-, die schwerste der römischen res publica bezeichnet 
der Endkampf um die Republik. Beiden Kriegen entstanden mitgestal
tende Zeugen, die ihr Zeugnis nicht nur in mustergültiger Form aufzeich
neten, deren Werke vielmehr ebensosehr Wendepunkte in der Geschichts
schreibung darstellen, wie es die von ihnen geschilderten Ereignisse im 
Zeitgeschehen waren. Geburt, Anlagen, Erziehung, politische Stellung 
und sein Strategenamt prädestinierten Thukydides zum Geschichtsschrei
ber, bestimmten ihn in einer Zeit äusserster Leidenschaftlichkeit von 
vornherein zur Werktreue und kritischen Sorgfalt (Ίστ. I 22). Seine 
Objektivität sieht die Fähigkeiten des Gegners (Brasidas : besonders II 
25. IV 11, 70 — 88, 109—116, 120—128. V 6 — 16) auch da noch, wo ihre 
Erwähnung mit dem Bekenntnis eigenen Versagens verbunden ist (IV 
103 — 108). Die Schwere der Ereignisse selbst, κίνησις γαρ αΰτη δή μεγίστη 
τοις "Ελλησιν εγένετο (Ι ι, 2) mussten den Historiker zu dieser strengen, 
jedes dxofj εΐδέναι ausschliessenden, die Quellen wägenden Sachlichkeit 
auffordern ; damit hängt die Selbstbeschränkung auf den militärisch - po
litischen Aspekt seines Themas zusammen. In der vorangehenden Genera
tion noch stellt sich Herodot die weitschichtige Aufgabe einer Schilde
rung der denkwürdigen Taten der Griechen und Barbaren und des Ur
sprungs der zwischen ihnen entstandenen Feindschaft (Prooemium) in 
kulturgeschichtlichem Rahmen mit dem Mythos als Hintergrund. Rück
schauend verfolgt er den in die eigene Gegenwart reichenden Antago
nismus zwischen Hellenen und Asiaten, dessen sagenhafter Begründung 
er Raum gibt ; doch gilt seine schöpferische Neugier der Erforschung 
und Deutung dessen, was wirklich geschah ; ίστορίης άπόδεξις, die Dar
stellung dieser Forschungsergebnisse scheidet ihn von seinen Mythen 
schreibenden Vorläufern und macht ihn zum Pater historiae. Er schreibt 
die erste antike Weltgeschichte, eine Geschichte der Welt vor allem in
nerhalb des ungeheuren achämenidischen Herrschaftsgebietes, zu dem 
sein Geburtsort gehörte. Diese Geschichte wirkt trotz der mannigfachen 
gelehrten Exkurse panoramatisch - Bild reiht sich an Bild - als Aufein-
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anderfolge von Aufstieg und Niedergang der Völker und Reiche (I 5, 5), 
wobei das letzte Bild, die Behauptung des kleinen, aber freien Hellas im 
Kampfe mit dem völkergewaltigen, aber unfreien Persien (IX 60) als 
grösstes jener έργα μβγάλα (Prooemium) in einer letzten Steigerung zum 
Grundthema des Ganzen zurückführt. Und im Wechsel und der Fülle er 
scheint als bisher unbekannte Konstante die Geschichte prägende, mensch
liche Persönlichkeit. Durch sie wirkt das Numen und gibt ihrem Schicksal 
in der Zeitlichkeit den überzeitlichen Sinn ausgleichender Gerechtigkeit 
(I 13, 4). Zwischen den zwei bedeutendsten Geschiehtswerken der griechi
schen Antike liegt chronologisch das Wachsen Athens zur seebeherrschen
den Grossmacht. In diesem, von einer gegen den Brauch harten Bünd
nispolitik (I 19, 97—99) begleiteten Aufstieg Athens sieht Tbukydides 
den eigentlichen Grund des Krieges (I 23, 7), den er beschreibt. Wie 
weit verderblicher, wie völlig anders als alle früheren er ist, weist der 
Darsteller einleitend mit einem argumentum ex contrario nach (Archäo
logie I 2 — 19)· In dem kurzen Exkurs bewähren sich bereits die neuen 
Kriterien (I 20—22)1 die die Gesamtdarstellung bestimmen. Die unge
wöhnliche Diagnostik passt sich dem besonderen Charakter dieses ersten 
grossen Bürgerkrieges in der hellenischen Staatenwelt an (III 82, 1), der 
auch ihr letzter war, insofern sie nach dem Untergang Athens selbst in 
Auflösung und unter fremde Abhängigkeit geriet.—Die seit über einem 
Jahrhundert um Entstehung und Aufbau des thukydideischen Geschiehts-
werks bemühte Philologie neigt heute vorwiegend der Ansicht zu, dass 
dieses nach 404 niedergeschrieben wurde und in der vorliegenden Gestalt 
als in sich geschlossene Einheit aufzufassen ist, wenngleich es dem 
Forscher nicht vergönnt war, ihm die erstrebte letzte Vollendung zu ge
ben. In seiner eindringenden Untersuchung * kommt K. D. Georgoulis 
zum Schluss, dass Thukydides, als er seine Darstellung niederschrieb, 
über deren Inhalt in vollem Umfang verfügte und planmässig das Mate
rial verarbeitete, das er, den Ereignissen nach ihrer Entwicklung folgend, 
gesammelt hatte. Als er dann den Stylos in die Hand nahm, um seinem 
Werk die endgültige Fassung zu geben, beherrschte er die Ereignisse 
zur Gänze. Ihnen steht er nach einem Wort Homers gegenüber wie einer, 
dessen erkennender Blick zugleich nach vorwärts und nach rückwärts 
gerichtet ist.—Thukydides erkennt, dass die äusseren Vorgänge Spiegel
bilder einer in der Menschennatur begründeten geschichtlichen Wieder
kehr sind. Τα γενόμενα, Geschehenes, also dieser furchtbarste aller bisher 
erlebten Kriege wird sich wiederholen. Die κίνησις μεγίστη, die ihre eigene 
Diagnostik verlangt, soll zum Nutzen künftiger Geschlechter durch die-

* Αί περί ττ)ς δράσβως τοδ Κλέωνος μαρτυρίαι τοϋ θουκοδίδου καί τό γβνβτικόν πρό' 
βλήμα xfjç θοοκυδιδείοο συγγραφής in : Πλάτων 21, 1 (1959) 190—201. 
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ses neue Verfahren allseitig erhellt werden. Mit dem, was Perikles im 
Epitaphios (II 36—42) und in seiner Trostrede (II 60—64) den Athenern 
zu bedenken gibt, gewinnt Thukydides zugleich den idealen Massstab zu 
seiner Forschung. Kai εγώ μεν ό αυτός ειμί και ούκ εξίσταμαι' ΰμεΐς δε μετα
βάλλετε (II 6ι, 2) : Dem alten Geist der Polis, wie ihn die Herrschaft ihres 
Ersten Mannes verkörpert, steht die Hybris gegenüber, die im Gefolge 
des Krieges als Seuche erst die Körper erfasst, dann auch die Seelen ent
stellt (II 53). Thukydides sieht in ungebrochener Reihe einander ablösen
de Bewohner die Freiheit des Landes weitergeben, sieht das Empfangene, 
um das ganze Reich vermehrt, an die Zeitgenossen übergehen, denen μά
λιστα εν τη καθεστηκυία ηλικία das Wichtigste gelingt : der Ausbau der 
Stadt bis zum völligen Selbstgenügen in Frieden und Krieg. Er sieht 
dieses mächtige, hochberühmte Athen, in dem er gross geworden ist, πό 
λιν τε τοις πασιν εΰπορωτάτην και μεγίστη ν (II 64, 3)> und er wägt seine 
πολιτεία und bejaht sie, obgleich er der Sache nach eher einer gemässigten 
Oligarchie zuneigt (VIII 68, 1). Aber Perikles (II 65) ist die Seele dieser, 
Pflichten und Rechte, Arbeit und Musse, Gemeinschaftssinn und persön
liche Begabung, Rücksicht auf das Gesetz und Nachsicht gegen den ein
zelnen organisch bindenden δημοκρατία. Nicht im Zwang, επιπόνφ, sondern 
aus der Freiheit der Lebensführung, άνειμένως διαιτώμενοι, wächst denen 
der Mut, die einen solchen Staat verteidigen. Und in einer anderen Sphäre 
als der der tätigen Sorge um das Gemeinwohl wirken Geist und Formsinn 
nach edler Norm zum Ruhm der Stadt. So steht Athen als Schule von 
Hellas vor Thukydides' Blick. Es ist das klassische Athen, und als klas
sisch pflegt man zu bezeichnen, was massgebend ist, was das Mass gibt, 
weil es Mass hält und sich dadurch zum Muster setzt. Thukydides war 
an diesem Mass geschult und von seinen Bildungskräften erfüllt. Was er 
schildert, ist fortgesetzte Abkehr vom Mass, ist Diskonntinuität, innere 
Zusammenhanglosigkeit, der Zerfall des «klassischen» Staates, des inne
ren Menschen überhaupt.—Die hohe Kunst Thukydides' kommt mit dem 
blossen Tatsachenbericht und der panoramatischen Erzählung allein nicht 
aus. Diese Art der Darstellung ist der entscheidungslosen Ermattungsstra
tegie des archidamischen Krieges und den minder bedeutenden Kampf
handlungen der 27 Kriegsjahre gemäss ; anderseits blieben der grösste 
Teil des fünften und das gesamte achte Buch chronikalisch, weil es dem 
Verfasser versagt war, sie zu vollenden. Bewegter wird der Rhythmus 
der Erzählung bei der Darstellung der Seeschlachten ; ihrer Vorgeschichte, 
ihren Folgen kann besondere Bedeutung zukommen. Der kerkyrisch · ko
rinthische Zwist und politische Anlass zum grossen Krieg gipfelt militä
risch im Siege Kerkyras bei Leukimne (I 29 · 30) und der Seeschlacht bei 
Sybota (I 49—55), in die bereits Athen eingreift. Wichtig sind die Folgen 
des von Demosthenes im Zuge seiner Aktion gegen Pylos über die Spar-
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taner errungenen Seesieges (IV 2—15). Die Abschneidung der Besatzung 
von Sphakteria ist die unmittelbare militärische, Spartas Friedensangebot 
die politische Konsequenz. Die Schilderung der Seesiege Phormions über 
die peloponnesische Flotte bei Stratos und Naupaktos im Sommer 429 
sind vor allem Schulbeispiele für die überlegene Taktik der Athener zur 
See. Ihr Können und ihre Kühnheit werden im Sizilischen Krieg - hier 
erhebt sich der Bericht zu geballter Dramatik - auf hohe und schreckliche 
Proben gestellt, denen sie schliesslich erliegen Dieser Krieg bezeichnet 
mit dem Gipfel und Ausmass der Macht Athens zugleich den Vorentscheid 
des Untergangs dieser Macht. Ihn nimmt offensichtlich die Mahnung vor
weg : . . . μή Ιπικτάσθαι αμα πολεμοΰντες και κίνδυνους αυθαιρέτους μη προσ· 
τίθεσθαι (Ι 144· ι)ι die der Historiker Perikles in den Mund legt und auf 
die er in dessen Würdigung (II 65) ausführlich zurückkommt. Thukydides 
tadelt nicht so sehr den Plan zur Fahrt nach Sizilien an sich, vielmehr 
gibt er dem fortschreitenden Verfall der Volksherrschaft die Hauptschuld 
am Scheitern der Unternehmung (II 65, 11). Auf den Abfall vom Vorbild 
der perikleischen Aera weist schon vorher (II 65, 7) der Passus : οί δε 
ταΰτά τε πάντα Ις τουναντίον έπραξαν ; personlicher Ehrgeiz und die Gè 
winnsucht einzelner reissen die Stadt in Abenteuer, die mit dem Krieg in 
keinem Zusammenhang stehen. Hier ist vor allem Alkibiades gemeint. In 
Alkibiades erreicht die Diskontinuität in Athen nach Kleon neue Höhe
punkte. Masslos in seinen Entwürfen και μάλιστα στρατηγήσαί τε επίθυμών 
και Ιλπίζων Σικελίαν τε δι9 αΰιοΰ και Καρχηδόνα λήψεσΰαι (VI ΐ5» 2), geld -
und ruhmsüchtig, verschwenderisch, dazu hochbegabt, wird er den Mit
bürgern, die ihn zuerst bewundern, als möglicher Tyrann verhasst. Sie 
entziehen ihm δημοσία κράτιστα διαθέντι τα του πολέμου (VI ΐ5» 4) die 
Vollmachten, geben sie minder Befähigten und richten so in kurzer Zeit 
die Stadt zugrunde. Thukydides denkt in Antinomien : Alkibiades' An
ordnungen für den Krieg sind musterhaft, sein Kriegsplan ist nicht zu 
tadeln, dennoch ist diese Fahrt nach Sizilien ein Unglück, und Alkibiades 
gibt durch sein Verhalten den Hauptanlass zum schliesslichen Untergang 
Athens.—Aber die hohe Kunst Thukydides', der sein Werk als κτήμα ες 
αίει gewertet wissen will, bedient sich vorzugsweise der δημηγορία als 
der geeignetsten Form, über die Einzelwahrheit hinaus zum Allgemein
gültigen, zum Typischen vorzudringen.—Perikles (I 140—44) und Alki
biades (VI 16—18) suchen in ihren Reden das Volk zum Krieg zu bewe
gen ; in wesentlichen Punkten stimmt ihre Beurteilung der Lage überein, 
der Krieg ist möglich : Athen ist unüberwindlich zur See, im Schutze 
dieser Macht sind die Angriffe des Gegners zu Lande unwirksam ; seine 
Rüstungen und vor allem sein Kampfgeist sind unzulänglich Sechzehn 
Jahre trennen die beiden Reden, sie scheidet vor allem der Geist der 
Redner. Weisheit, Mass, Besonnenheit zeichnen den älteren aus, der jün-
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gère pocht auf seine Torheit, er setzt in ruhmrednerischer Dialektik das 
eigene Extravagieren in Ehre, in Nutzen für das Vaterland, seine pelo 
ponnisischen Ränke - wiewohl Sparta bei Mantineia (V 73—74) der Sieg 
zufiel - in staatsmännisches Handeln um. Perikles spricht aus der Gege 
benheit seiner Leistung für den Staat, er braucht sich nicht zu rechtfer
tigen, um seinen Entschluss zu begründen. Seine Person darf hinter die 
Tat und das wirkende Wort zurücktreten ( . . . λέγειν te και πράσσειν δυνα-
τώτατος (Ι 139, 4)· Thukydides flicht die gedankentiefe Gnome in das 
Satzgefüge, wo der Redner vor Wankelmut und Schwäche warnt. Punkt 
für Punkt zeigt er die Überlegenheit der Athener und entwickelt dann 
seine These, den Krieg offensiv zur See und defensiv zu Lande zu führen. 
Mitten in diese Darlegung fällt die Mahnung : Σκέψασθε δε' ει γαρ ήμεν 
νησιώται, τίνες αν άληπτότερι ήσαν ; Thukydides lässt Alkibiades sechzehn 
Jahre später die Athener beschwören : και τον ες την Σικελίαν πλουν μη 
μεταγιννώσκετε ώς επί μεγάλην δΰναμιν εσόμενον.—Als Insel wäre Attika 
unangreifbar. Sizilien ist eine weit grössere Insel, als es Attika wäre ; 
also ist es unangreifbar, und die Fahrt der Athener muss misslingen, wie 
gut Alkibiades' Kriegsplan auch sein mag. —Perikles führt den Mangel 
an Geld beim Gegner als wichtigen Vorteil für die Athener ins Feld. 
Inzwischen, um 427, war der Staatsschatz in Athen selbst erschöpft, und 
musste zur Niederwerfung der Lesbier den Bürgern die erste Vermö
genssteuer auferlegt werden. Und Nikias, der vor Alkibiades Unterneh
men warnt, mahnt die Athener, die nach Krieg und Krankheit wieder 
angewachsenen Mittel an Gütern und Menschen lieber für sich selbst als 
für gefährliche, hilfesuchende Bundesgenossen zu verwenden (VI 12, 1)· 
Die Unüberwindlichkeit Athens zur See und die sich daraus ergebende 
Unwirksamkeit der Angriffe des Gegners zu Lande, seine mangelhafte 
Kriegsbereitschaft und Kampfmoral bezeichnen die Ausgangslage des 
Krieges im Jahre 431 wie im Jahre 415, aber eine höhere Wahrheit 
entscheidet gegen Alkibiades' Plan und - nach Thukydides' Meinung - jeden
falls nicht gegen denjenigen Perikles', wenn anders sein Tod nicht die 
Ausführung verhindert hätte.—Die Gefährdung des Staates tritt ein, wo 
der Sinn für das Mögliche und Nützliche abhanden kommt. Perikles be 
sass ihn für beides (II 65. 5), seine staatsmännischen Qualitäten ergänzt 
die Lauterkeit seines Charakters (II 65, 9). Alkibiades ist genial, aber 
seine Charaktereigenschaften verdunkeln diese Grösse und hindern ihn, 
das Mögliche und Nützliche zu tun. Perikles bändigt die Masse in Frei
heit (II 65, 9), seine Nachfolger liefern den Staat der Willkür aus (II 65, 
12). Das erste Beispiel der Gefährdung des Staates durch Demagogie gibt 
dem Historiker das unrühmliche Wirken und Sterben Kleons. Thukydi
des lässt ihn in seinem Antrag auf Tötung der Mytilener Wendungen und 
Worte gebrauchen, die er Perikles in den Mund legte (III 37, 2 und II 
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63i 2 ; I l l 38, ι und II 61, 2 ; I 140, χ, ; I l l 40, 7 und II 63, 2) Thuky-
dides will andeuten, dass Kleon - wie Κ. D. Georgoulis in seiner erwähnten 
Untersuchung· glaubhaft macht - zwar den Vorsatz hatte, die Politik Pe-
rikles* fortzusetzen, hiezu aber weder sittlich noch als Politiker und 
Feldherr befähigt war.—Mit einer den Athenern erteilten Rüge : ΰπερό· 
retai των εΐωθότων (III 38, 5) gibt sich Kleon wie Alkibiades, der sie zum 
Festhalten an Sitte und Gesetz mahnt (VI 18, 7), traditionalistisch. Es ist, 
als liesse der Verfasser beide in Unwissenheit, wie weit sie sich - und das 
Volk mit ihnen - von Perikles' Leitsätzen entfernt haben. Die Hybris aber 
hat die gesamte Hellenenwelt erfasst. Die Diagnostik des Autors setzt 
das Gericht der Athener über Mytilene (Hl 35—50) mit der Rache der 
Spartaner an Plataia (III 52—68) in Parallele ; das Urteil einer skurrilen, 
blutigen Justiz ist in spartanischen Augen gerecht. In Abgründe mensch 
licher Verwilderung lotet die Sonde des Forschers bei der Schilderung 
des kerkyrischen Bürgerkrieges, dem der gesamte Adel der Insel zum 
Opfer fällt (III 81). Keines dieser Greuel ist irgendwie kriegsentscheidend, 
das menschliche Bewusstsein fasst sie nicht : In dieser Entfernung von 
Mass und Menschenwürde liegt das Symptom, das sie der Aufzeichnung 
wert machen.—Im Sommer 425 bieten die Spartaner Athen den Frieden 
an (IV 17 — 20). Da das Angebot abgelehnt wird, bleibt es eine unter 
vielen Episoden dieses langen Krieges. Dem Historiker Thukydides ist 
die höhere Einsicht wichtig, dass sich hier wohl die letzte Gelegenheit 
bot, der Hybris durch einen Ausgleich unter den Gegnern Einhalt zu 
gebieten. Die spartanischen Gesandten deuten eine für die Athener tra 
gische Möglichkeit an - fjv αρα μή πειΌόμενοι σφαλήτε (IV ι8, 4)· Dass sie 
von ihrer Höhe stürzen könnten, geben ihnen auch die Ratsherrn von 
Melos zu bedenken δσω και επί μεγίστη τιμωρία σφαλέντες αν τοις άλλοις 
παράδειγμα γένοισοε (V ςο, 2). Die Spartaner meinen im Nachsatz (IV i8, 
4), es möchte dann (ην άρα μη πειθόμενοι σφαλήτε) heissen, Athen verdanke 
auch sein gegenwärtiges Kriegsglück dem Zufall, die Melier sprechen elf 
Jahre später von τιμωρία, von Strafe, Rache. Der Melierdialog (V 84—116), 
auch er ohne Wirkung auf das Kriegsgeschehen, hält die kurze Zeitspanne 
fest (416 —15), in der Athen auf dem Zenith seiner Macht steht ; aber sein 
Sturz rückt näher : nach der sizilischen Katastrophe beginnt der von 
Euphorien unterbrochene Niedergang. Bei dem kleinen Melos geht, mili
tärisch gesehen, die Rechnung Athens auf. Dennoch ist in dem kristall
harten, sophistischer Stilübung nach gestalteten Dialog klar, wie schon im 
Monolog der Spartaner angedeutet, dass nicht Nutzen und Möglichkeit 
allein den Erfolg einer Sache entscheiden. Im Spartanermonolog liegt 
der Schwerpunkt auf der Ehre (IV 17, 4. 18, 4. 19, 3)· die den Athenern 
der angebotene Friede bringen würde, im Melierdialog steht die Aner 
kennung des Rechts des Schwachen (V 86, 96, 104) durch den Starken 
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im Vordergrund. Athen scheitert nicht, weil es den Meliern Unrecht tat oder 
das Friedensangebot Spartas ablehnte, sondern masslose Ueberschätzung der 
eigenen Machtprosition Hess es das Gebot der Ehre und Gerechtigkeit und 
damit auf weite Sicht auch das Mögliche und Nötige gering achten, das 
Perikles bis zuletzt im Bewusstsein der Ehrenhaftigkeit seines Handelns 
in seine Pläne eingesetzt hatte (II 43, 1). Dem Kräftespiel solcher Verhal
tungsweisen ist der Historiker mit angespannter Aufmerksamkeit nachge
gangen. Denn jede pragmatische Untersuchung wies ihn zuletzt auf den 
Menschen und seine Antriebe. Hinter der κίνησις μεγίστη sieht er immer 
wieder ihn, der sich vom Mass entfernt hat. Thukydîdes ringt mit dem 
oft spröden Wort, um seine komplexen Erkenntnisse so deutlich zu 
machen, wie sie vor seinem Geist stehen. Er verschmäht kein Mittel, den 
Zusammenhängen auf den Grund zu gehen, selbst das nicht, dunkel zu 
scheinen, um der Helle willen, die er sucht. Die δημηγορία wird ihm 
dabei zur wichtigsten Aussage. In ihr ergänzt, verdichtet und vertieft er 
das Bild der Tatsachen durch die nach dem hie et nunc gestalteten Ge
danken seiner Protagonisten, Gedanken, die er mit wechselnden Aus
drucksmitteln, vorwiegend in zwei - und dreifach geführten, oft bis auf die 
Silbenzahl abgestimmten Antithesen prägt. Koivfj γαρ ta σώματα δίδοντες 
Ιδία τον αγήρων επαινον ελάμβανον . . . beginnt der zweite Satz (II 43) in 
Perikles* Epitaphius.—Die Reden Perikles' stehen mit denen Kleons und 
Alkibiades* in geheimnisvoller Verbindung. Wo Kleon und Alkibiades 
Überzeugungen Perikles3 aussprechen, ist es, als zöge sich der Autor in 
eine jenseits des unmittelbar wirkenden Wortes gelegene Sphäre zurück 
in die Einsamkeit tragischer Ironie. Er klagt nicht an, er bleibt wie stets 
sachlich, ohne Glauben, ohne Furcht, ohne Hoffnung. Er weiss, dass die 
Hybris wiederkehren wird, gleich oder ähnlich, nicht aber die einzigar
tige πολιτεία, deren Wesen er im Sinne ihres Ersten Mannes mit meister
haften Strichen zeichnete. 

Der neue Geist, der mit Caesar in die römische Geschichte tritt, 
prägt sich in seinen commentarii der römischen Geschichtsschreibung auf. 
Diese hatte sich nicht aus der Annalistik heraus zur Forschung entwickelt, 
obwohl es an Versuchen hiezu nicht fehlte. Bezeichnenderweise suchen 
die bedeutenderen unter den vorsullanischen Annalisten wie Coelius Anti
pater und Sempronius Asellio hellenistischen Vorbildern nachzueifern. 
Die folgende Zeit, in die die letzten Jahrzehnte der Republik fallen, bie
tet selbst der Annalistik nur noch ein dürres Betätigungsfeld. Der Ge
schichtsschreiber sucht in der Vergangenheit nach Paradigmen der sittli
chen Erneuerung seiner Zeitgenossen oder er schildert die eigene Gegen
wart aus dem Spiegelbild der politischen Richtung, die er vertritt· «Sein 
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Hauptstreben galt dem, was er als schönes Schreiben ansah, und nicht 
der Entdeckung der Wahrheit» (F. E. Adcock, Gaesar as Man of Letters, 
1956). So stellt sich Caesars «Taten beri cht» dar wie gesunder Wuchs, der 
unvermittelt aus dürrem Boden treibt. Er ist nicht hisroria im Sinne der 
Zeit ; der Stil ist nicht Caesars Hauptanliegen, sosehr er ihn meistert. A. 
Hirtius, dessen Bericht die Lücke zwischen dem «Gallischen» und dem 
«Bürgerkrieg» schliesst, hebt die echte historische Leistung der commen
tarli de bello gallico hervor (Prooemium B. G- VIII 5). Aus dem gegne
rischen Lager testiert Ciceco : Nudi enim sunt, recti et venusti, omni 
ornatu orationis tamquam veste detracta. Sanos quidem homines a scri-
bendo deterruit. Nihil enim est in historia pura et inlustri brevitate dul-
cius (Brutus 262). Es ist die Aussage des Kenners, der diesen Kommen
taren und mittelbar ihrer Fortsetzung, den gleich gestalteten, emotionale
ren commentarli de bello civili den Rang zuweist. Beide lassen in der Tat 
weit hinter sieb, was unter diesem Namen, bzw. als υπομνήματα seit Ale
xander dem Grossen und den Diadochen bekannt geworden war. Wesent
liches nähert sie über den Hellenismus hinaus dem grösseren attischen 
Vorbild. Wiederum findet sich hier prunklose, überlegene Sachlichkeit, 
Sachkenntnis in bewusster Beschränkung auf ein spezielles Thema und 
ein mit dem Geschmack des Hochgebildeten vorgetragener Hergang. All 
das erinnert an Thukydides, dem es um το μη μυθώδες ging, während 
των γενομένων το σαφές σκοπεϊν, die klare Erkenntnis der Geschehnisse um 
ihrer selbst willen, Sache der commentarli nicht war und nicht sein 
konnte. Deren Gegenstand sind ja die res gestae aus römischer Schau, 
längst verflochten mit der Person des Berichtenden, der an seine dem 
Staat geleisteten Dienste erinnern will und deshalb mehr für die Gegen
wart «kommentiert» als für die Nachwelt schreibt. Ob als Prokonsul in 
Gallien oder als hostis publicus und kommender Selbstherrscher, Caesar 
rechtfertigt sich. Durch das gewollte Zurücktreten der Person hinter ihr 
Werk empfiehlt sich überzeugend die ununterbrochene, ausserordentliche 
Leistung des Verfassers. Dem Senat standen wesentliche, sein Amt be
treffende Entscheidungen zu ; ihm vor allem, der beständig den Missbrauch 
einer widerwillig gewährten Machtfülle beargwöhnte, suchte Caesar die 
objektiven Gegebenheiten seiner oft eigenmächtigen Massnahmen glaub
haft zu machen. Nach dem Triumph über Gallien konnte der Sieger sein 
zweites Konsulat nicht antreten. Jetzt stand er der Senatsmehrheit offen 
als Feind gegenüber. Seine Rechtfertigung (B. C. I 1—7) ist Anklage. 
«Caesar berief sich auf die ursprüngliche Rechtslage, das 10 - Tribunen -
Gesetz und Pompeius'Amendement ; die Senatsmehrheit dagegen verschanz
te sich hinter der von Pompeius selbst geschaffenen Rechtsgrundlage und 
erkannte seinen eigenmächtigen Schritt nicht an», (Taeger, das Altertum, 
Stuttgart 1950). In dem Entscheidungskampf, den Caesar für seine digni-
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tas unter Einsatz seines Lebens führt, sind die Fronten klar abgesteckt. 
Und der früheren Rücksicht auf mannigfache Leserkreise ledig, als sieg
reicher imperator bene de re publica meritus, wendet er sich nur mehr 
an Wohlgesinnte und Widersacher. Die commentarli lassen manche Frage 
der Text - und Stilinterpretation, sowie der Art und Zeit ihrer Abfassung 
offen. Die Auffassung L. A. Constans (César, Guerre de Gaule, Paris 1958), 
wonach Caesar zwischen dem faktischen Abschluss des «Gallischen Krie
ges» und dem Ende Dezember 52 beginnenden Zug gegen die Bituriger 
eine dreimonatige Ruhepause für die Abfassung seiner Kommentare be
nutzte, kommt vielleicht der Wahrheit am nächsten. Caesar, dessen Pro
vinzmandat in wenigen Monaten ablief, hatte Anlass, sich dem Senat zu 
empfehlen und den ihm zweifellos bekannt gewordenen Gerüchten über 
schwere militärische Rückschläge in Gallien (wie die Caelius' an Cicero, 
ad fam. VIII 1, 4 erwähnten) entgegenzuwirken. Beim Bellum civile - Cae
sar schwächt die Bezeichnung in civilis dissensio ab - kann man sich mit 
F. E. Adcock (Caesar, a Man of Letters) die Frage cui bono stellen und 
mit ihm antworten : «Für Caesar, e h e er gewonnen und nicht, n a c h 
d e m er gewonnen hatte». Adcock folgert, dass dann Buch I und II 
vor Pharsalus (48 v. Chr.) geschrieben wurden. Am Ausgang der Entschei
dungsschlacht konnte das in Buch III gefällte beissende Urteil über die 
Feinde nichts mehr ändern. Caesar schrieb das Buch, als er innewurde, 
dass er das Spiel «im allerletzten Augenblick» gewonnen hatte. Die com
mentarli sind im wesentlichen Schlachtenberichte, auch die kulturkund
lichen Exkurse über Britannien, Gallien und Germanien in Buch V und 
Vi, sowie der kurze Suebenexkurs in Buch IV des «Gallischen Krieges» 
dienen ja militärischen Erwägungen oder Absichten. Und nie wohl hat 
sich in der Geschichte ein Mann vollkommener mit seinem Werk identi
fiziert als Caesar in diesen res gestae, in der, man möchte sagen, geheim
nisvollen Kongruenz seiner militärischen und seiner schriftstellerischen 
Tat. Facile et celeriter, wie er fast immer die komplexe, ihm feindliche 
Wirklichkeit seinem Handeln unterwirft, so beschreibt er, ihr zuweilen 
vorgreifend, diese seinem Handeln sich beugende Wirklichkeit.—Zwischen 
den beiden commentarli besteht, ausgenommen der vielleicht nicht von 
Caesar erzählte, tragisch endende Feldzug des Curio in Afrika (B. C. II 
23—44), im grossen gesehen ein Parallelismus der Abfolge, des Rhythmus, 
wobei sich Höhen und Tiefpunkte des «Gallischen Krieges» auf anderen 
Schauplätzen wiederholen, zusammengedrängt in anderthalb Jahre und 
einen Kampftag, der alles entscheidet. Während der vier ersten für Caesar 
erfolgreichen gallischen Kriegsjahre (58 — 55 v. Chr.) erscheinen seine Ope
rationen nur ein eiziges Mal ernstlich gefährdet : Im Kampf mit den 
Nerviern an der Sabis geraten seine Legionäre in tödliche Bedrängnis 
(B. G. II 18 ff). In den ersten fast zehn Monaten des «Bürgerkrieges» 
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{von Anfang Januar bis Ende Oktober 49 v. Chr.) gelingt ihm, abgesehen 
vom afrikanischen Feldzug, den er nicht führte, alles, wiederum mit einer 
Ausnahme : In der Anfangsphase des Krieges in Spanien wird sein zwischen 
zwei Flüssen stationiertes Heer im Juni 49 v. Chr. durch eine Ueber-
schwemmungskatastrophe blockiert und von jeder Proviantierung abge
schnitten (B.C. I 52,3. 53,1). - Wechselvoll.hart an den Untergang streifend, 
um schliesslich in steiler Kurve zum Siege zu führen, stellt sich dar, was 
Caesar in Buch V—VII des «Gallischen» und in Buch III des «Bürger· 
krieges» berichtet. Dieses ist dem Kampf mit Pompeius gewidmet. Die 
Kampfhandlungen selbst beginnen im Zusammenhang mit Caesars Lan
dung in Epirus Anfang Januar 48 v. Chr. und brechen unvermittelt Mitte 
September mit einer Episode des Alexandrinischen Krieges ab. Die 
Entscheidung war bereits Anfang August gegen Pompeius gefallen ; der 
folgenden, sich auf die übrigen Monate erstreckenden Erzählung kommt 
die Bedeutung des Hirtiuskommentars zu : Nach der Besiegung des 
Gegners wendet sich Caesar Aufgaben minderer Tragweite zu. Und wie 
in Buch V—VII des «Gallischen Krieges» eine sich zum Volksaufstand 
weitende Revolte, so stellt im dritten Buch des «Bürgerkriegs» die immer 
lückenloser werdende pompeianische Seesperre Caesars Mut und Geschick
lichkeit auf härteste Proben. Die virtuose Leistung des Sieges bei Phar-
salus - ihre Darstellung ist in der gesamten antiken Geschichtsschreibung 
unübertroffen krönt Caesars militärische Anstrengungen und gibt ihnen 
den Sinn. Denn das wichtigste Hindernis auf dem Wege zur Regenera
tion der res publica war damit beseitigt, zur Regeneration wie sie Caesar 
auffasste. Um aber der römischen Hybris Herr zu werden, musste er zuerst 
die gallische überwinden. Dieses Bestreben Caesars äussert sich ebenfalls 
parallel in beiden Kommentaren und im zweiten wiederum mit beschleu
nigtem Rhythmus. Im «Gallischen Krieg» ist die Hybris alles, was sich 
der Eroberung, der Gallia pacata, in den Weg stellt. Für Korneraann 
(Rom. Gesch. Bd. II) stand Caesar die Niederwerfung ganz Galliens schon 
nach dem Sieg über die Helvetier und Ariovist vor Augen. An dem 
furchtbaren Widerstand einer kleinen Völkerschaft ermisst Caesar bald 
darauf, wie weit er von seinem Ziel entfernt ist. «Als diese Schlacht 
geschlagen und Name und Stamm der Nervier nahezu ausgetilgt war», 
beginnt das 28. Kapitel des zweiten Buches. Der Härte der Feststellung 
entspricht die Grösse der überstandenen Gefahr. Die Feststellung selbst 
ist ein Wunsch - die Nervier waren keineswegs vernichtet (B.G-V 391 3) " 
ein Wunsch, dieses Hindernis aus dem Wege zu einer Gallia pacata ge
räumt zu sehen, die Caesar ebenso, weil er sie wünscht, wenige Kapitel 
später (B. G. 11 35, 1) als Tatsache vorwegnimmt. Im dritten Buch ist 
diese Zuversicht erschüttert : Als Caesar Gallien unterworfen glaubte 
(existimaret), brach dort plötzlich ein Krieg aus (B. G. Ill 7, 1) ; die (B. 
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G. II 34) von P. Crassus als unterjocht gemeldeten Küstenstämme, vorab die 
Veneter, hatten sich erhoben. Auch hier ein quid pro quo.—Nach dem 
erfolgreichen Treffen bei der ersten Landung in Britannien musste man
gelhafte Geiselstellung Caesars Argwohn gegen die um Frieden Bitten
den wecken. Dennoch sagt er, der Friede sei nun gesichert gewesen (B. 
G. IV 28, i), und wie hätte ein solcher Glücksfall in der Tat seine Expe
dition verkürzt ! Die schwere Beschädigung seiner Kriegsschiffe wurde 
dann zum Prüfstein. Plötzlich werden keine Geiseln mehr gestellt, at Cae
sar fore id, quod accidit, suspicabatur (Β. G. IV 31, ι). Im fünften Buch 
beginnen die ersten Schatten Caesars bisheriges Glück zu umdüstern. Mit 
einer Ausnahme (B. G. VII 1, 1) verstummt der kurze, den Ereignissen 
vorgreifende Hinweis, der schon errfüllt gesehene Wunsch. Er, der nun 
dringender wird, kommt in seiner negativen Aequivalenz, in der Sorge 
um die Erhaltung des gallischen Pfandes zum Ausdruck. Nur zögernd, 
fast widerstrebend gibt Caesar diese Sorge zu, wo er (B. G. V 24) die Vor
geschichte des Eburonenaufstandes zu erzählen beginnt, mit dem sie zu 
nimmt bis zu Q. Ciceros Befreiung ; sie ist in dem objektiv klingenden 
Schlusssatz des Buches zu spüren (B. G. V 58, 7) und leitet drohend das 
neue ein (B. G. VI 1, 1), in dem die Spannung nicht nachlässt, und Caesar 
einmal klagt, semper paulum ad summam felicitatem defuisse (B. G- VI 
43, 4). In den zwei ersten Worten des siebenten Buches greift Caesar 
dann noch einmal den Ereignissen vor : Quieta Gallia. Sie kontrastieren 
wertmässig mit dem vorsichtigen, ängstlich wägenden Galliam quietiorem 
am Schluss des Buches V. Damals war Caesar der Katastrophe knapp 
entronnen und konnte schliesslich noch einen Erfolg melden (B- G. V 
58, 6). Jetzt wird er bald von der römischen Charybdis in die gefährlichere 
gallische Scylla geraten. Da Gallien ruhig war, begab sich Caesar, wie 
er vorgesehen hatte, nach Italien, um die Gerichtstage abzuhalten. Dort 
erfuhr er von der Ermordung des Clodius . · . «Es soll Ruhe herrschen in 
Gallien, weil Caesar in dem unruhigen Italien seine Stellung wieder festi 
gen muss. Aber dieses Verlangen macht die rasch fortschreitende Erzäh
lung der rasch wachsenden Revolte vergessen, die, diesmal ohne Caesars 
Wissen entstanden, sein Werk sechsjähriger Anstrengungen zu zerstören 
droht. Die schliessliche Wendung zum Sieg kündigt sich in Sätzen an, 
die wie Tubenstösse klingen (B. G. VII 88, 3 ff) ; nur die Intensität des 
Geschehens wird spürbar, der Bericht bleibt dem eigenen Ethos treu bis 
zum Schluss : Lakonische Sachlichkeit wird hier sublim und erschüttert, 
weil sie fortfährt zu protokollieren, wo eine andere Form der Aussage zu 
w i r k e n suchen würde : ipse in munitione pro castris consedit ; eo 
duces producuntur. Vercingetorix deditur, arma proiciuntur . . . (B G. 
VII 89, 4). Nicht Caesar, sondern sein Unterführer und Freund A. Hir-
tius hat das Facit des «Gallischen Krieges» gezogen. Sein im Stile Caesars 
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geprägtes «omni Callia devicta» (B. G. VIII ι, i) ist zwar auch ein Wunsch
bild, am Siege selbst konnte das Aufflamen des noch zwei Jahre 
dauernden gallischen Widerstandes nichts mehr ändern.—Im Bellum gal-
licum erscheint das Verlangen nach Überwindung der Hybris mittelbar 
als zu erwartende Erfüllung oder verhüllt als Sorge, schliesslich als vol
lendete Erfüllung im Prestissimo der Sätze, die den Sieg ankündigen. Im 
Bellum civile tritt es offen und eindrücklicher in Gestalt eines fast pau
senlos geäusserten Friedenswillens (Buch I—III), denn als Siegeswille 
auf. Diesen bezeugt nach Adcock die häufige Verwendung des histo
rischen Praesens in den Kapiteln, die Caesars Bemühungen schildern, 
nach der Überschreitung des Rubico Italien niederzuwerfen und wo 
möglich Pompeius den Rückzug abzuschneiden. Nicht der Wunsch nach 
rhetorischem Effekt leitete Caesar, sondern sein unbewusstes Verlangen, 
den Krieg auf einen Schlag zu beenden. Er will sich und Rom von der 
Hybris befreien, jener unter veralteten staatlichen Formen wuchernden 
Anarchie, die durch die politischen Umtriebe einer Minderheit - factione 
paucorum (B. G. I 22, 5) · wachgehalten wurde. Den Neuaufbau begann 
Caesar bereits während seines zweiten Römer Aufenthalts ins Auge zu 
fassen (B. C. III 1), und seine gesetzgeberischen Massnahmen lasssen das 
in die Zukunft weisende Bestreben erkennen, durch Ausgleich der Ge
gensätze den Nutzen der res publica zu fördern. Wir wissen nicht, wie 
sich Caesar sein Aufbauwerk gedacht hätte, wenn sich Pompeius zum 
Frieden bereit gefunden hätte und eine Zusammenarbeit mit ihm unver
meidlich geworden wäre. Es hätte immerhin ein Vergleich sein müssen, 
wie ihn Caesars nach dem gallischen Sieg vom Senat, Pompeius und 
seinen Anhängern verletzte dignitas fordern durfte, ein Vergleich, der 
ihm Vorteile gegenüber dem einstigen Verbündeten sicherte. Diese reser
vatio mentalis nimmt Caesars Friedenswillen nichts von seiner Aufrich
tigkeit. Im ersten Buch kommt er in der Zeitspanne vom ersten Januar, 
also noch vor Kriegsbeginn bis zu Anfang April 49 v. Chr. in nicht weni
ger als vier an Pompeius, bzw. die Konsuln gerichteten Botschaften zum 
Ausdruck. Dazu tritt ein fünfter, mündlicher Versuch, den Senat zur 
Entsendung von Gesandten zu Pompeius zu bewegen. Alle Bemühungen 
sind vergeblich. Pompeius bleibt unnachgiebig. Wenn er überhaupt den 
Rebell einer Botschaft würdigt, so wünscht er keine Fühlung mit ihm, 
was magnam pacis desperationem adferebat (B. C. I, 11, 3). Auf diese 
Klage Caesars um den verlorenen Frieden folgt das kriegerische Stacca
to der historischen Praesentia.—Bei der Schilderung der Blockade von 
Brundisium sagt Caesar, die Kämpfe seien von seiner Seite so geführt 
worden, dass er dabei die Voraussetzung für einen Frieden nicht ausser 
acht lassen zu müssen glaubte (B. C. I 26, 2).—Im dritten Buch bemüht 
er sich dreimal vergeblich um eine Einigung mit Pompeius. Ausserdem 
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sendet er während einer Kampfpause im Stellungskrieg am Apsos seinen 
Legaten zu den Pompeianern, qui ea, quae maxime ad pacem pertinere 
viderentur, ageret (B. C. III 19, 2)· Der Boden zu dieser Friedensinitiative 
war in zahlreichen von hüben nach drüben geführten Soldatengesprächen 
gut vorbereitet. Sie endete schliesslich in einem Steinhagel, den vielleicht 
der letzte Sprecher, T. Labienus, Caesars einst bester Offizier und nun 
grimmigster Widersacher, angeordnet hatte. Ausser den Friedensbe 
mühungen bezeugt immer wieder • zuletzt vor der Entscheidungsschlacht 
im Appell an die Truppe - Caesars Friedenswunsch die Ehrlichkeit seines 
Wollens. Die zur Versöhnung ausgestreckte Hand lenkte derselbe Geist, 
dessen Berechnungen und Eingebungen die gegnerische ratio belli, auch 
wo ihr der Sieg winkte, ad absurdum zu führen wussten. Die Pompeia-
ner nahmen zynisch Rache an wehrlosen Gefangenen. Caesar zögerte 
nicht, ihnen gegen den eigenen Vorteil zum zweitenmal die Freiheit zu 
schenken. Doch Vercingetorix, dem fähigsten aller Gegner Caesars, dem 
dieser hohe Anerkennung gezollt hat, war als Gefangenem die Schmach : 
den Triumph seines Besiegers und das Schwert des Henkers vorbehalten. 
Der kommende Herrscher, der die ersten Schritte zur Neugestaltung der 
res publica tut, darf, er muss human sein : Grossmut und Gerechtigkeit 
sind nicht sosehr Vorzüge des Feldherrn als Herrschertugenden. Vor 
ihnen weicht der Hass, der die Hybris nährt. In seinem Kampf gegen die 
Anarchie scheint Caesar keine bessere Vergangenheit vor Augen gestan
den zu haben, in der er eine Norm für sein Handeln gefunden hätte. Er 
schaute in die Zukunft im Vertrauen auf sein Glück, Caesaris fortuna. 
Er trug die Norm für diese Zukunft in sich selbst. Stilistisch nähert 
er sich dem attischen Vorbild, aber w a s er schreibt und denkt, ist 
römisch. Das Zusammenspiel menschlicher Kräfte in Freiheit und gegen
seitiger Duldung waren Grundzüge attischer Staatsweisheit gewesen. Sie 
waren auf Rom nicht anwendbar, wie immer sich Caesar die Regenera
tion der res publica denken mochte. 
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ΤΟΥ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ 

ΚΑΤ' ΕΛΕΥΘΕΡΑΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣ1ΑΝ 

ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ 

Ύ π ο KONSTANTIN©* IÖ. ΜΕΡΕΝΤΙΤΟΥ 

Ι. 

Τήν σοβαρωτέραν κρίσιν τής ελληνικής «πολιτείας» επισημαίνει ô Πελοποννη
σιακός πόλεμος* τήν σοβαρωτέραν κρίσιν της ρωμαϊκής res publica επισημαίνει δ τε
λικός όπερ της σωτηρίας αοτής άγων. Έξ αμφοτέρων τών πολέμων τούτων ανέκυψαν 
μάρτυρες συνεργοί έν τοις πράγμασιν, οίτινες τήν μαρτυρίαν αυτών κατέγραψαν où 
μόνον οπό δόκιμον καΐ εντελή γραμματολογικόν τύπον, άλλα καΐ έν έργοις Ετι άπο-
τελοΰσι σπουδαίους σταθμούς μεταβολής καΐ τροπής τής Ιστοριογραφίας, ώς τοΟτο πά
λιν άπετέλουν έν τή δοή χήζ Ιστορίας τά ύπ' αυτών περιγραφόμενα γεγονότα' ol μάρ
τυρες οδτοι είναι ό Θουκυδίδης καΐ ό Ιούλιος Καίσαρ. 

Γέννησις, ευφυΐα καΐ Ικανότης, παίδευσις καΐ αγωγή, πολιτική θέσις καΐ ή λει
τουργία του στρατηγού προώριζον τον θουκυδίδην είς Ιστοριογράφον* έν τινι εποχή 
υψίστης ταραχής, συγχύσεως καΐ έξημμένων παθών προώριζον πάντα ταύτα τον θου 
κυδίδην έκ τών προτέρων είς συγγραφέα Ιστορικού έργου άψογου ακριβείας καΐ αλη
θείας καθαρωτάτης, άοκνου φροντίδος καΐ επιμελείας, βαθύτατης τέλος τών πραγμά· 
των κριτικής διασαφήσεως καΐ μελέτης. Τά έργα τών πραχθέντων έν τφ πολέμω έγρα-
ψεν δ Θουκυδίδης (') ζητών περί αυτών πληροφορίας ουχί έκ τοΰ παρατυχόντος ουδέ 
παρασυρόμενος ύπό τής Ιδίας αυτού γνώμης καΐ κρίσεως, άλλα κατόπιν ακριβούς 
έλεγχου εκείνων τε αυτών, οίς αυτός ούτος παρευρίσκετο, καΐ εκείνων έτι, άτινα παρά 
τών άλλων έμάνθανεν έπιπόνως, λέγει δ Ιστορικός, ηύρίσκετο ή αλήθεια τών πραγμά
των, διότι ol παρόντες έκάστοις τών έργων οόχΐ τά αυτά περί τών αυτών έλεγον. άλλ* 
ώς έκαστος ταύτα κατ* εΰνοιαν ή μνήμην διεμόρφου. 

Λόγω τής Ισης καΐ δικαίας, τής επιεικούς καΐ χρηστής γνώμης καΐ κρίσεως αυ
τού σαφώς καΐ ανεπιφυλάκτως δ Ιστορικός διορς< καΐ περιγράφει τάς Ικανότητας καΐ 
τά πλεονεκτήματα τοΰ αντιπάλου (8) καΐ δή καΐ εκεί έτι, ένθα ή μνεία αυτών συνάπτε
ται τη δμολογί£ Ιδίων αυτού αποτυχιών (*). Ή βαρεία σημασία τών γεγονότων : cxivn-
σις γαρ αΰτη», ώς αυτός ούτος ό Ιστορικός λέγει περί τοΰ πολέμου τών Πελοποννησίων 
καΐ 'Αθηναίων (*)t «μεγίστη δή Τβΐς "Έλλησιν έγένετ© καί μέρει τ ινί των βαρ. 

1) θοοχ. Ι 22, 2-3 . 
2) Βρασίδας : ©oux. II 25,2—3" IV 11, 70—88* 109—116' 120—128' V 6—16 κ. αλλ. 
3) Πρβλ. θοοχ. IV 103—108. 
4) θοοχ. Ι 1, 2. 
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βάρων, ως δε είπεΐν, και έπί πλείστον ανθρώπων», προέβαλλε τω Ιστορικώ τήν έπί-
μονον καΐ άκαμπτον άξίωσιν προς ακριβή καΐ αύστηράν, πδσαν δέ δι" ακοής γνώσιν 
(«ακοή εΐδέναι») άποκλείουσαν, περιγραφήν τών πραγμάτων, τήν άξίωσιν προς άντι· 
κειμενικήν τών συμβάντων έκθεσιν μετ* επιμελή πρότερον καΐ δψογον έρευναν καί 
διασάφησιν τών πηγών* έκ τούτου ακριβώς ήρτηται ό περιορισμός του θέματος του 
θουκυδίδου έν τή περιοχή τής θεωρίας και του έλεγχου στρατιωτικών κυρίως καΐ 
πολιτικών πραγμάτων. 

Έν τή προηγουμένη του θουκυδίδου γενεά" τίθεται έτι ό 'Ηρόδοτος έν τω προοι-
μίω τής Ιστορίας αύτοο το μακρόν αύτου καΐ εκτενές έργον τής περιγραφής τών έξ 
ανθρώπων γενομένων πραγμάτων καΐ τών μεγάλων τε καΐ θαυμαστών έργων Ελλήνων 
τε καΐ βαρβάρων καΐ τής αίτίας τέλος, δι* ήν οοτοι έπολέμησαν άλλήλοις, έν τφ πλάι-
σίω τής Ιστορίας τοΟ πολιτισμού έν συνδυασμώ πάντοτε μετά του έν τή όπισθία πε
ριοχή τών δρωμένων εξελισσομένου κόσμου τών μύθων. Στρέφων το βλέμμα αυτού 
προς τον άναρίθμητον χρόνον του παρελθόντος μεταδιώκει ό Ηρόδοτος καΐ λεπτομε
ρώς διεξέρχεται τόν μέχρι τής εποχής αύτου χωροΟντα άνταγωνισμόν Ελλήνων τε καΐ 
'Ασιατών καΐ ευρέως περιγράφει τα μεστά μύθων αίτια αοτου* παρά ταύτα στρέφεται 
ή δημιουργική του Ιστορικού περιεργία καΐ προσοχή προς τήν έρευναν καΐ διασάφησιν 
εκείνου κυρίως, όπερ πράγματι συνέβη. Ή διασάφησις καΐ περιγραφή τών δεδομένων 
τής έρεύνης, «Ιστορίης άπόδεξις», χωρίζει τον Ήρόδοτον άπό τών λογογράφων τής 
προγενεστέρας αοτου εποχής καΐ ύψοϊ αυτόν είς τήν θέσιν του «πατρός τής ιστορίας». 
Ό 'Ηρόδοτος έγραψε τήν πρώτην άρχαίαν παγκόσμιον ίστορίαν, τήν Ιστορίαν προ 
παντός του κόσμου εκείνου, δστις έξετείνετο έν τή άχανεΐ περιοχή τής δεσποτείας τών 
Άχαιμενιδών, έν ή έκειτο καΐ ό τόπος τής γεννήσεως αοτοΟ, ή 'Αλικαρνασσός. Παρά 
τάς παντοειδείς καί μεστάς λογιότητος καΐ σοφίας παρεκβάσεις δρδ έφ* ήμδς ή Ιστο
ρία αοτη ώς τι λαμπρό ν πανόραμα, θαυμάσιαι είκόνες έν άδιασπάστω συνειρμό άκο· 
λουθουσιν άλλήλαις έναργώς παριστώσαι τήν οψωσιν καί πτώσιν λαών τε καί κρατών : 
«τα γαρ το πάλαι», ώς αυτός οδτος ό Ιστορικός λέγει (·), «μεγάλα ήν, τα πολλά 
αυτών σμικρά γέγονε, τα δέ έπ' έμεΰ fiv μεγάλα, πρότερον ήν σμικρά, τήν άν-
ορωπηίην ων επισταμένος εΰδαιμονίην ούδαμα έν τωύτω μένουσαν έπιμνήσομαι 
αμφοτέρων ομοίως»· παρά ταύτα ή τελευταία είκών, ή εΐκών τής σταθεράς καί άκαμπτου 
αντοχής καί τής σωτηρίας τής μικρδς μέν, δμως ελευθέρας, 'Ελλάδος έν τφ γιγαντιαίω 
έκείνφ άγώνι προς τήν κραταιάν μέν είς πλήθος λαών τε καί εθνών, δμως άνελεύθε-
ρον, Περσίαν (»), έιτανάγει τόν Ιστορικόν ώς δή τό μέγιστον έργον οΟσα πάντων τών 
«μεγάλων» εκείνων «έργων» του προοιμίου έν τινι τελευταία αυτής ανυψώσει έν τή 
κλίμακι τών περιγραφομένων γεγονότων είς τό κύριον θέμα τής δλης υποθέσεως. Έν 
τή μεταβολή καί τή πληθύι τών γεγονότων τούτων εμφανίζεται ήμίν έν τφ έργω του 
'Ηροδότου ώς τις μέχρι τούδε σταθερά αξία αναλλοίωτου μεγέθους ή Ιστορίαν ένση-
μαίνουσα καί άποτυπουσα άνθρωπίνη προσωπικότης. Δια τής προσωπικότητος ταύτης 
δρα" έν τφ βίω τών ανθρώπων ή «βοόλησις των θεών» (Numen)* ή «βούλησις» αοτη 
παρέχει τή μοίρα τής προσωπικότητος έν τή περιοχή τών ανθρωπίνων καί τών κατά 
γήν έν γένει συμβαινόντων πραγμάτων τήν ύπέρχρονον καί αίωνίαν έννοιαν υψηλής 
καί αμάχητου δικαιοσύνης, ήτις εύτάκτως τά πράγματα ταύτα άγει είς τόν όφειλό-
μενον όυθμόν ομαλής καί άταράκτου Ισότητος ('). 

Μεταξύ τών δύο τούτων σπουδαιότατων Ιστορικών έργων τής ελληνικής αρχαιό
τητος κείται χρονολογικώς ή έπίδοσις, ή αΟξησις καί ή οψωσις τών "Αθηνών είς δε-
σπόζουσαν τών θαλασσών μεγάλην δύναμιν. Έν τή ύπό τίνος άσυνήθως σκληρδς συμ-

1) Ήρόδ. Ι δ, 4. 
2) Πρβλ. Ήροδ. IX 60. 
3) Πρβλ. Ήροδ Ι 13,1—2. 
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μαχικής πολιτικής συνοδευομένη άναβάσει ταύτη καΐ έξάρσει των 'Αθηνών (ι) διορά" 6 
Θουκυδίδης το κύριον αίτιον του πολέμου : «Τήν μεν γαρ άληθεστάτην πρόφασιν» 
λέγει ό Ιστορικός Ι3), «άφανεστάτην δε λόγω τους 'Αθηναίους ηγούμαι μεγάλους 
γιγνομένους καί φόβον παρέχοντας τοις Λακεδαιμονίοις άναγκάσαι εις το 
πολεμεΐν». Πόσον όλεθριώτερος καΐ διαφορώτερος των προηγουμένων έγένετο ό πό
λεμος οδτος, καταδεικνύει δ συγγραφεύς έν τφ προοιμίφ τοο ëpyou αύτου, έν ω" 
επάγεται επί τοΟ προκειμένου argumenta ex contrario (»). Έν τη παρεκβάσει ταύτη 
εξετάζονται, δοκιμάζονται καΐ δεόντως προσδιορίζονται και βεβαιούνται τα νέα κρι
τήρια (*), άτινα ρυθμίζουσι και διαμορφουσι τήν δλην του Ιστορικού ε*κθεσιν καί πε-
ριγραφήν : «καί ές μεν άκρόασιν», γράφει οδτος (Β), «ϊσως το μη μυθώδες αυτών 
άτερπέστερον φανεΐται' ©σοι δε βουλήσοντε ι των τε γενομένων το σαφές σκο-
πείν καί των μελλόντων ποτέ αύθις κατά το άνθρώπειον τοιούτων και πα-
ραπλησίων εαεσθαι, ωφέλιμα κρίνειν αυτά αρκούντως εξει, κτήμα τε ές άεΐ 
μάλλον ìì αγώνισμα ές το παραχρήμα άκοόειν ξύγκειται». Ή ασυνήθης αοτη 
διάγνωσις υπό τοΟ Ιστορικού, έκαΐμησις καί ερμηνεία των πραγμάτων προσαρμόζεται 
τφ Ιδίω χαρακτήρι του πρώτου τούτου μεγάλου έν τφ κόσμω τών ελληνικών πολι
τειών εμφυλίου πολέμου (β), δστις ήτο άμα ό τελευταίος του κόσμου τούτου, έφ* δσον 
μετά τήν πτώσιν τών 'Αθηνών κατήντησεν ό κόσμος οδτος τών ελληνικών πολιτειών 
είς διασπασμόν καί διάλυσιν καί περιήλθεν οοτως είς τήν κατάστασιν υποδούλου 
εξαρτήσεως έκ ξένης ηγεμονίας. 

Ή άπό εκατόν καί πλέον ετών περί τήν διασάφησαν του προβλήματος της γενέ
σεως καί συστάσεως της Ιστορίας του θουκυδίδου ασχολούμενη καί δεινώς μοχθούσα 
επιστήμη της κλασσικής φιλολογίας κλίνει σήμερον είς τήν άνάληψιν καί άποδοχήν της 
υποθέσεως κυρίως, δτι ή Ιστορία αοτη κατεγράφη μετά τό έτος 404 π.Χ. καί δτι δφεί· 
λομεν οοτως, δπως άντιληφθώμεν αυτής υπό τον προκείμενον αυτής τύπον ώς τίνος 
κεκλεισμένης καί συντελικής ένότητος, εΐ καί τώ συγγραφεί λόγω του θανάτου αύτου 
ουδαμώς συνεχωρήθη, δπως παράσχη τώ έργω αύτου τήν συντόνως τε καί επιμελώς 
έπιδιωκομένην τελείωσιν. "Εν τινι έκτενεΐ καί εμβριθέστατη εργασία αύτου συνάγει δ 
κ. Γεωργούλης τό συμπέρασμα (7), δτι δ Θουκυδίδης, δτε οδτος κατέγραφε τήν Ιστο-
ρικήν αύτου εκθεσιν, ήτο παντελώς κύριος τοο δλου περιεχομένου αυτής* τό οίκεΐον 
δλικόν, δπερ επιμελώς συνέλεξεν άόκνως ακολουθών τοίς γεγονόσι κατά τήν έξέλιξιν 
αυτών, δτοιμον πλέον εΐχεν οδτος προ αύτοΟ καί άπόνως οοτω, συμμέτρως δέ καί έπι-
τηδείως, έπεξειργάζετο. "Οτε οστερον δ Ιστορικός Ιλαβεν είς χείρας τήν γραφίδα, Ινα 
τφ έ*ργω αύτου παράσχη τήν τελικήν μορφήν, κατείχε πλέον μετ" εύρύτητος καί σαφη-
νείας πάντα τά οίκεΐα γεγονότα έν τώ συνόλφ αυτών θεωρούμενα. Έναντι τών γεγο
νότων τούτων Ιστατο οοτος, καθά δ "Όμηρος λέγει, στρέφων το διαγιγνώσκον καί 
κατανοούν βλέμμα αύτου συγχρόνως προς τε τά παρελθόντα καί τά μέλλοντα. 

Ό Θουκυδίδης αίσθάνεται καί εύστόχως συννοεί τε καί διορ§, δτι τά εξωτερικά 
γεγονότα είναι είδωλα Ιστορικής τών πραγμάτων επανόδου, ήτις θεμελιουται έν τη 
άνθρωπίνη φύσει. Τά «γενόμενα», δ φοβερότατος δηλαδή πάντων τών προηγουμένων 

1) Πρβλ. θοι>κ, Ι 19, 1* 97—99. 
2) θοοκ. Ι 23, 6. 
3) θοι>κ. Ι 2 — 19 : «Αρχαιολογία». 
4) θοοκ. Ι 20—22. 
δ) θουκ. Ι 22, 4. 
6) Πρβλ. θοοκ. ΙΠ 82, 1. 
7) Κ. Δ. Γ β ω ρ γ ο ύ λ η : «A.Ì περί τής δράσεως τοο Κλέωνος μαρτορίαι τοο θου-

κοδίδου καί τό γενετικον πρόβλημα xfjç θ-οι>κυδιδείοο συγγραφές* έν : «Πλάτων» 21, 1 (1959) 
190-201. 
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πόλεμος ootoç, θα επαναληφθώ ποτέ. Ή «κίνηοις αϋτη», ήτις, ώς âv άρχη του Spyou 
αύτοΟ λέγει 6 Θουκυδίδης, «μεγίστη δή τοις "Ελλησιν έ γ έ ν ε τ ο καί μέρει τ ινί τών 
βαρβάρων, ώς δε ε ιπείν, καΐ έτά πλείστον ανθρώπων» καί ήτις απαιτεί ίδιον τρό
πον διαγνώσεως καΐ μελέτης, δέον, οπως δια του νέου τούτου τρόπου εργασίας παν
ταχόθεν διασαφηθή καί διαλευκανθή έπ' ώφελία τον μελλουσών γενεών. Δι' εκείνων, 
ατινα ό Περικλής âv τω «Έπιταφίω» λέγει ί1) καΐ âv τη παραμυθητική περαιτέρω 
δημηγορία εκείνη (*), âv η «έβούλετ© θαρσΰναί τε (τους Αθηναίους) καΐ άπαγα-
γών τ© οργιζόμενον τής γνώμης προς Tè ήπιώτκρον καΐ άδεέστερον καταστή-
σαι» (•), κτάται ό Θουκυδίδης συγχρόνως το Ιδεώδες μέτρον της Ιστορικής αύτου 
έρεύνης. «Kai εγώ μεν», λέγει δ Περικλής (*), «ό αυτός είμι καΐ ©ύκ εξίσταμαι' 

ύμεΐς δέ μεταβάλλετε, επειδή ξυνεβη ύμΐν πεισθήναι μεν άκεραίοις, μεταμέ 
λ ε ι ν δέ κακουμένοις και τ ο ν έμον λ ό γ ο ν έ ν τω υμετέρω άοδενεϊ της γνώμης 
μη ορθόν φαίνεσθαι, διότι το μεν λ υ π ο ύ ν έχει ήδη τ η ν α'ίσθησιν έκάοτω, της 
δέ ώφελίας άπεστιν ετι ή δύλωσις άπασι καί μεταβολής μεγάλης και ταύτης 
έ§ ολίγου έμπεσοόσης ταπεινή υμών ή διάνοια έγκαρτερεΐν, à εγνωτε». "Εναντι 
του αρχαίου πνεύματος τής «πόλεως», δπερ εξόχως προσωποποιεί ή «αρχή» του 
«πρώτου» αυτής «ανδρός» (*), ίσταται ή «ΰβρις», ήτις tv τών αποτελεσμάτων του 
πολέμου οδσα προσβάλλει μέν πρώτον ώς λοιμική νόσος τό σώμα, διαφθείρει δ* 
είτα καί βαθέως λυμαίνεται καί τάς ψυχάς (β). Έν τη άδιασπάστω σειρά" αλλή
λους διαδεχόμενων πολιτών διορςί Ô Θουκυδίδης τήν περαιτέρω διατήρησιν καί 
οπαρξιν τής ελευθερίας τής χώρας* διορφ, δτι τά êK του παρελθόντος αναλη
φθέντα αγαθά, ατινα ηύξήθησαν εις είδος καί σχήμα του δλου κράτους, περιέρ
χονται εκάστοτε είς τήν περιοχήν âλευθέpaς αυτών χρήσεως καί καρπώσεως οπό τών 
συγχρόνων πολιτών ('). Τήν χώραν τών 'Αθηναίων ol πρόγονοι αυτών άεί ταύτην οί 
αυτοί οΙκοΟντες διαδοχή τών επιγενομένων έλευθέραν δι* άρετήν παρέδοσαν αύτοΐς 
μέχρι τών χρόνων τοΟ Περικλέους. Kai ol πρόγονοι τών 'Αθηναίων είναι άξιοι επαί
νου καί ëxt μάλλον ol πατέρες αυτών* κτησάμενοι οδτοι, προς οΤς παρά τών προγόνων 
έδέξαντο, δσην ol 'Αθηναίοι τών χρόνων του Περικλέους εΐχον αρχήν, ουχί άπόνως 
αύτοΐς προσκατέλιπον ταύτην. Τά πλείω τής αρχής αυτής αυτοί οδτοι ol 'Αθηναίοι τών 
χρόνωνηούτων δντες μάλιστα έν τη καθεστηκυία ηλικία έπηύξησαν καί τήν πόλιν τοίς 
πόίσι παρεσκεύασαν αύταρκεστάτην καί είς πόλεμον καί είς είρήνην. 

Γινώσκει ό Θουκυδίδης τήν πόλιν τών Αθηνών, èv fj âγεvvήθη καί ήνδρώθη, 
«όνομα μέγιστον Ιχβυσαν έ ν άπασιν άνθρώποις» (8) καί «δύναμιν μεγίοτην κε-
κτημένην», «τοις πάαιν εύπορωτάτην» οδσαν «καί μεγίοτην» καί ακριβώς στα-
θμδται τήν «πολιτείαν» αυτής καί προθύμως ομολογεί τήν ορθότητα αυτής, εΐ καί 
συμπαθώς ενίοτε διάκειται έναντι êπιεικoGς τίνος καί σώφρονος ολιγαρχίας (9). Ό Πε
ρικλής πάντως ήτο ή ψυχή τής «δημοκρατίας» (,0), ήτις συνήπτεν άλλήλοις δργανικώς 
καθήκοντα καί δικαιώματα, πόνους καί άνάπαυλαν, κοινωνικόν φρόνημα καί πρόσω-

1) θουκ. II 36—42. 
2) θουκ. II 60—64. 
3) θουκ. II 59, 3. 
4) θουκ. II 61, 2. 
5) θουκ. II 65, 9. 
6) θουκ. II 53, 1—4. 
7) θουκ. II 36, 1—3. 
8) θουκ. II 64, 3. 
9) Πρβλ. θουκ. VIII 68, 1. 

10) Πρβλ Θουκ. II 65, 1—13. 
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πικήν εύφυΐαν, σεβασμον των νόμων καΐ έπιείκειαν Ιναντι τοο άτομου. ΟύχΙ «è«i-
jtóv&) ασκήσει» ('), άλλ" «άνειμέν«$ διαιτώμενοι > ουδέν ήσσον των πολεμίων χωροο-
σιν ol 'Αθηναίοι επί τους ίσοπαλείς κινδύνους. ΚαΙ έν άλλη τινί σφαίρα διαφόρω της 
σφαίρας της υπέρ της κοινής ευτυχίας ενεργούσης μερίμνης δρώσι προς δόξαν καΐ 
δπαινον της πόλεως πνεΟμά τε καΐ λογισμός των ωραίων τύπων υπό τάς εμπνεύσεις 
πάντοτε ευγενών κανόνων καΐ ευπρεπείας άμωμου. ΟΟτως ή πόλις των 'Αθηνών είναι 
παρά Θουκυδίδη «ffis 'Ελλάδος παίδευσις> (*). Πρόκειται ενταύθα περί τών 4χλ«σ· 
σικών* κυρίως 'Αθηνών ώς €κλασσικ*ν» θεωρείται συνήθως παν, δ,τι παρέχει ήμΐν 
τήν έννοιαν του μέτρου καΐ του όυθμοϋ, επειδή αυτό τοοτο μέτρον καΐ δυθμόν τηρεί 
καΐ ύψοΐ οοτως εαυτό είς περιωπήν σεπτού παραδείγματος καΐ υπέροχου τύπου αξίου 
ευλαβούς μιμήσεως καΐ λατρείας. Έν μέτρω καΐ ρΛ)θμώ έπαιδεύθη ό Θουκυδίδης έν 
τη πόλει της "Αθηνάς καΐ δμπλεως έγένετο τών μορφωτικών δυνάμεων ταύτης. 'Εκείνα 
κυρίως τών γεγονότων περιγράφει οδτος, άτινα άποτελουσιν έν τφ βίω διαρκή καΐ 
μόνιμον άποστροφήν καΐ άπομάκρυνσιν άπό του μέτρου, άρσιν πάσης συνεχείας τής 
συνετής καΐ υγιούς παραδόσεως, δλλειψιν εσωτερικής ένότητος, σχέσεως καΐ ακολου
θίας του ψυχικοΟ καΐ πνευματικού κόσμου toö άνθρωπου, πτώσιν τής «κλασσικής» 
πολιτείας καΐ τοο εσωτερικού άνθρωπου έν γένει (·). Ταύτα κατ' εξοχήν καρποφόρως 
£ν τινι αντιθέσει διδάσκουσι τον άνθρωπον τά καλά καΐ χρηστά καΐ παιδεύουσιν αυτόν 
έν αρετή καΐ δικαιοσύνη καΐ πολλή σωφροσύνη. 

Ή υψηλή τέχνη του θουκυδίδου ουδαμώς συνίσταται Ι ν τή απλή μόνον εκθέσει 
τών γεγονότων καΐ τή πανοραματική αυτών διηγήσει καΐ περιγραφή. Τοιαύτη τις πε
ριγραφή αρμόζει κυρίως τή έστερημένη αποφασιστικής κρίσεως καΐ ροπής καΐ παντο-
ειδώς καταπεπονημένη καΐ κεκμηκυία στρατηγία τοο Άρχιδαμείου πολέμου καΐ τοις 
έλάττονος σημασίας άγώσι τών 27 πολεμικών ετών* άλλως το μέγιστον μέρος του 
πέμπτου βιβλίου καΐ δλον το δγδοον βιβλίον έχουσι τόν τύπον χρονογραφίας, επειδή ό 
έπελθών θάνατος έκώλυσε τόν συγγραφέα μακράν του έφετου έργου τής είς πέρας 
αγωγής τής Ιστορικής αύτοο συγγραφής. Ζωηρότερος καθίσταται Ô Ρυθμός τής διηγή-
σεως κατά τήν περιγραφήν τών ναυμαχιών ιδιαιτέρα σημασία απονέμεται τοΐς προη. 
γουμένοις αυτών γεγονόσι μάλλον ή τοις άποτελέσμασιν αυτών. Ή μεταξύ Κερκυραίων 
και Κορινθίων έρις αποτελούσα πολιτικήν άφορμήν προς έκρηξιν μεγάλου πολέμου 
κορυφοΟται στρατιωτικώς έν τή νίκη τ ω ν Κερκυραίων παρά τή Λευκίμμη» άκρωτηρίω 
τής Κερκύρας (4), καΐ έν τή ναυμαχία περαιτέρω παρά τοις Συβότοις, λιμένι τής 
θεσπρωτίδος (6), ής ακριβώς μετέχουσι πλέον καΐ ol 'Αθηναίοι. Σπουδαία είναι τά 
αποτελέσματα τής υπό του Δημοσθένους κατά τήν έκστρατείαν αύτοΟ εναντίον τής Πύ
λου κατορθωθείσης κατά τών Σπαρτιατών ναυτικής νίκης (β). Ή αποκοπή τής φρουράς 
τής Σφακτηρίας αποτελεί το άμεσον στρατιωτικόν, ή δέ περί εΙρήνης πρότασις τής 
Σπάρτης αποτελεί τό έμμεσον πολιτικόν, έπακόλουθον του πολέμου. Ή περιγραφή τών 
νικών του Φορμίωνος κατά τών Πελοποννησίων καΐ τών συμμάχων αυτών παρά τή 
Στράτω καΐ του στόλου αυτών παρά τή Ναυπάκτω κατά τό θέρος τοο 429 (Τ) αποτελεί 
προβολήν κυρίως διδασκαλικών παραδειγμάτων τής κατά θάλασσαν σοβαρώς ύπερεχού» 
σης πολεμικής τακτικής τής αθηναϊκής δημοκρατίας. 

1) θοι>κ. II 39, 1. 
2) θουκ. II 41, 1. 
3) Πρδλ. θοι»κ. II 65, 1—18. 
4) θουκ. Ι 29—80. 
5) θοακ. Ι 49-55. 
6) θοοκ. IV 2—15. 
7) θοϋκ. II 80-92. 
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Ή Ισχύς καί ή δύναμις των "Αθηναίων, ή τόλμη καΐ ή ευστροφία αυτών υπο
βάλλονται οψηλαΐς καΐ δειναΐς δοκιμασίαις êv τφ Σικελικφ κυρίως πολέμφ, αίς έν 
τέλει οίκτρώς υποκύπτει το αμάχη τον ολίγον πρότερον καΐ Ικλαμπρον μεγαλεΐον της 
δημοκρατίας εκείνης, ήν κατά τήν ε*ναρξιν του πολέμου ΰπερόχως περιέγραψε καϊ 
έξύμνησεν έν τφ άθανάτφ «Έπιταφίω» αυτού Ô δαιμόνιος αυτής ήγεμών, Περικλής ô 
Ξανθίππου. Έ ν τφ Σικελικφ τούτφ πολέμφ ή περιγραφή τών γεγονότων ύψουται είς 
σφαίρας πυκνής καϊ ασύλληπτου δραματικότητος. Ό πόλεμος οδτος όμου μετά του 
ανωτάτου οψους καϊ της εύρυ:άτης εκτάσεως της δυνάμεως τών 'Αθηνών ύποδηλοί 
συγχρόνως καϊ προοιωνίζεται τήν πτώσιν της δυνάμεως ταύτης. Τον πόλεμον τοοτον 
υπαινίσσεται καί—φευ Ι—ματαίως πλέον προλαμβάνει καϊ αποτρέπει ή σώφρων εκείνη 
συμβουλή, ήν ό εμβριθής καί βαθυγνώμων Ιστορικός ύστερογενώς μέν, δμως μετά πά
σης διδακτικής έπιτηδειότητος εκφέρει δια στόματος του Περικλέους έν τη προς πόλε
μον παρακελευστικη εκείνη δημηγορία αυτοί) έν τη κατά τάς παραμονάς του Πελο-
ποννησιακου πολέμου γενομένη έκκληση τών 'Αθηναίων (*) : 

« π ο λ λ ά δέ καί ά λ λ α εχω ές ε λ π ί δ α τοΰ περιέσεσδαι, ην έθέλητε α ρ χ ή ν 
τ ε μη έπικτασθαι άμα ηολεμοΰντες καί κ ι ν δ ύ ν ο υ ς αυθαιρέτως μή προστίοεσθαι-
μ ά λ λ ο ν γαρ πεφόβημαι τάς οίκείας ημών αμαρτίας η τάς των ε ν α ν τ ί ω ν διανοίας». 

Κατά τήν τίμησιν καί άξίωσιν της υπέροχου προσωπικότητος του νεκρού πλέον 
Περικλέους διαπτόσσει ό ιστορικός προ τών οφθαλμών ημών τήν είς Σικελίαν έκστρα-
τείαν δια τών ζοφερών χρωμάτων ακριβούς, εύσταθοΟς καί άμειλίκτου προσδιορισμού 
τών πραγμάτων (*). "Ισοι πλέον οντες προς αλλήλους ol διάδοχοι του Περικλέους καί 
όρεγόμενοι πρωτείων παρέσχον τφ δήμω τήν διοίκησιν τών πολιτικών υποθέσεων προς 
άπόσπασιν οοτω της εύνοίας αύτοΟ. Οϋτω μικρόν πλέον βήμα ύπελείπετο εντεύθεν 
προς τό παράτολμον εκείνο εγχείρημα του είς Σικελίαν πλου, καθ' δ οί έκπέμψαντες 
τον στόλον ούδεμίαν πλέον μέριμναν περί αύτου είχον, τα δέ περί τήν πόλιν πρά
γματα περιήλθον είς σύγχυσιν καί ταραχήν έν μέσω πάντοτε παντοειδών πλεκτανών 
καί διαβολών Ιδιοτελείας καί φιλαρχίας (•) : 

*έξ ων ά λ λ α τ ε π ο λ λ ά , ως έν μ ε γ ά λ η π ό λ ε ι καί α ρ χ ή ν έχούση, ήμαρ« 
τήθη καί ό ές Σ ι κ ε λ ί α ν πλους, ©ς ού τοσούτον γνώμης αμάρτημα ήν, προς 
ους έπησαν, όσον οί έ κ π έ μ ψ α ν τ ε ς ού τ α πρόσφορα τοις ο ί χ ο μ έ ν ο ι ς έπι-
γ ι γ ν ώ ο κ ο ν τ ε ς , ά λ λ α κ α τ ά τ ά ς Ιδίας διαβολάς περί της τ ο ΰ δήμου προστασίας 
τ ά τ ε έ ν τω στρατοπέδω «μβλύτερα έ π ο ί ο υ ν καί τ ά περί τ ή ν π ό λ ι ν πρώτον 
έ ν ά λ λ ή λ ο ι ς έταράχθησαν» («). 

Τήν έπικειμένην πτώσιν τών 'Αθηναίων μακράν τοΟ ύψηλου πολιτικού καί ηθι
κού παραδείγματος της εποχής του Περικλέους ύπεδήλωσεν ήδη δ Θουκυδίδης ολίγον 
ανωτέρω (8), ε*νθα τφ σώφρονι πολιτικφ καί πολεμικφ προγράμματι τοΟ υπέροχου τού
του ήγέτου αντιτίθεται ή κουφός έλαφρότης καί ή επιπόλαια αστάθεια τών διαδόχων 
αύτου, ή ραδιοοργος φιλοδοξία καί ή άμετρος πλεονεξία καί φιλοχρηματία αυτών, το 
πάθος τέλος καί ή σπουδή αχαλίνωτου νεανικού σφρίγους. Ό μέν Περικλής δλεγεν, 
δτι οί 'Αθηναίοι θα καταβάλωσι τους αντιπάλους, αν ήσυχάζωσι καί τό ναυτικόν θε-
ραπεύωσι καί μή κτώνται επί πλέον κατά τον πόλεμον νέαν τινά χώραν οίανδήποτε ή 
ώθώσί πως τήν πόλιν είς κίνδυνον" «οί δέ τ α ΰ τ ά τ ε πάντα», ίνα ενταύθα κατ' εξο
χήν αυτών τούτων τών λόγων του Ιστορικού μετά της πυκνής αυτών βραχύτητος καί 
της βαθυβούλου κοινωνικής καί πολιτικής εμπειρίας ποιήσωμαι χρήσιν, «ές τ ο υ ν α ν τ ί ο ν 

1) θουκ. Ι 144, 1. 
2) θοοκ. II 65, 1—13. 
3) θοοκ. II 65, 10. 
4) θοοκ II 65, 11. 
5) θοοκ. II 65, 7. 

y 
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έπραξαν και άλλα εςω τοϋ πολέμου δοκοΰντα είναι κατά τας Ιδίας φιλοτι
μίας καί ίδια κέρδη κακδς ες τε σφάς αυτούς καί τους ξυμμάχους έπολίτευ 
σαν>. Ενταύθα νοείται κυρίως ό 'Αλκιβιάδης. Παρά τφ 'Αλκιβιάδη κτάται μετά τον 
Κλέωνα ή Ιλλειψ.ς έν τφ κοινωνικφ καί πολιτικφ βίω τών 'Αθηνών ένότητος καί ακο
λουθίας νέον έδαφος επικινδύνως ολισθηρός κλίσεως προς περιπετείας, αΐτινες âv ού-
δεμι§ σχέσει καί συναφεία διατελοΰσι μετά τοϋ* κατά των Σπαρτιατών διεξαγόμενου 
πολέμου, νέον επικλινές καί όλισθηράν έδαφος προς ταχεϊαν πτώσιν είς ψυχρούς καί 
άδοξους χώρους φθοράς καί καταστροφής. "Αμετρος ών δ νεανίας οδτος έν τοις φίλο-
δόξοις σχεδίοις αυτού, δαπανηρός καί πολυτελής, κερδοσκόπος καί αρχομανής, εΐ καί 
μεστός παραλλήλως σπουδαίων πλεονεκτημάτων ευγενούς Ιξεως καί αριστοκρατικής· 
κάλλους, φιλοδώρου έλευθεριότητος καί ευφυΐας σπανίας, καθίσταται βαθμηδόν τοίς 
"Αθηναίοις, οίτινες έθαύμαζον αυτόν κατ' αρχάς, επαχθής καί μισητός έτι δια τήν μετά 
προοδευτικής έναργείας ύποφαινομένην παρ' αύτφ έφεσιν καί σπουδήν προς κτήσιν 
απεριορίστου εξουσίας τυράννου" ούτως άλλοις οδτοι επέτρεψαν τήν διοΐκησιν της πό· 
λεως καί ώθησαν ταυτην είς θλιβεράν καί άμετάθετον συμφοράν. Μετά σπανίας επί 
του προκειμένου συγγραφικής ακριβείας καί τέχνης εκφέρει δ εμβριθής Ιστορικός τήν 
αοστηράν αύτοΰ καί δφυκτον κρίσιν ('). 

Μετά τεταμένης καί άμερίστου προσοχής χωρεί δ Ιστορικός Θουκυδίδης είς τήν 
βαθείαν καί κριτικωτάτην έρευναν τών διαφόρων τούτων παρά τοις άνθρώποις ηθικών 
δυνάμεων καί τρόπων συμπεριφοράς. Πδσα πραγματική καί θετική έρευνα ώδήγει αυ
τόν έν τέλει είς τον άνθρωπον, είς τον πνευματικόν καί ψυχικόν κόσμον αύτοΰ, είς 
τους λογισμούς καί τα πάθη ή τάς ορμάς αύτοΰ. "Οπισθεν της «μεγίστης» εκείνης 
«κινήσεως» τών χρόνων αύτοΰ διορδ εκάστοτε δ Θουκυδίδης καί οξύτατα διακρίνε! 
καί μελετά τον μακράν κυρίως τοΰ μέτρου καί τοΰ φυθμοΰ, της ευπρεπείας καί τής 
σωφροσύνης χωροΰντα άνθρωπον. Δεινώς οδτος αγωνίζεται εκάστοτε κα παλαίει περί 
τήν ακριβή καί εϋστοχον έκλογήν καί χρήσιν τραχειών πολλάκις καί σκληρών λέξεων 
καί λεκτικών έν γένει συνδυασμών, Ινα οϋτω τα παντοειδώς συμπεφυρμένα καί περι
πεπλεγμένα πορίσματα τών Ιστορικών αύτοΰ διαγνώσεων καί κρίσεων τόσον σαφή καί 
καθαρά καταστήση παρά τφ αναγνώστη, δσον ταΰτα σαφή καί καθαρά εμφανίζονται 
προ τοΰ πνεύματος αύτοΰ. Ουδέν μέσον περιφρονεί ή απορρίπτει δ Ιστορικός, δπερ θα 
έβοήθει πως αύτφ, δπως μέχρι θεμελίων χωρήση κατά τήν έρευναν τών σχέσεων καί 
συναφειών τών πραγμάτων καί δή καί ουδέ τόδε δτι, δπως δηλαδή σκοτεινός καί στρυφ
νός καί δύσκολος έμφανίζηται, δσάκις ούτως εναργεστέρα καί καθαρωτέρα ανακύπτει 
καί διαλάμπει ή ύπ* αύτοΰ έπιπόνως αναζητούμενη αλήθεια. Ή «δημηγορία» αποτελεί 
παρ" αύτφ επί τοΰ προκειμένου τον σπουδαιότερον τρόπον δηλώσεως κρίσεων καί γνω
μών. Έν αύτη συμπληροί, πυκνοί καί βαθύνει δ Ιστορικός τάς εΙκόνας τών γεγονότων 
δια τών αρμοδίως τοίς πράγμασι σχηματιζόμενων εκάστοτε λογισμών τών πρωταγω
νιστών αύτοΰ, οος οΰτος δι' εναλλασσομένων μέσων εκφράσεως, κατ' εξοχήν δια τών 
δίς καί τρίς προσαγομένων, πολλάκις μάλιστα ακολούθως τφ άριθμφ τών συλλαβών 
δυθμιζομένων αντιθέσεων έγχαράττει καί έναποτυποί έν τφ έργω αύτοΰ δια τής δαιμο-
νίας αύτοΰ γραφίδος. Έν τφ «Έπιταφί«» αύτοΰ λέγει ό Περικλής περί τών υπέρ πα
τρίδος πεσόντων ('): «κοινή γαρ τα σώματα δίδοντες Ιδία τον άγήρων Επαινον 
ελάμβαναν και τον τάφον έπισημότατον». 

ΑΙ δημηγορίαι τοΰ Περικλέους διατελοΰσιν έν βαθυτάτω καί μυστηριώδει συνδυα-
σμφ μετά τών δημηγοριών τοΰ Κλέωνος καί τοΰ Άλκιβιάδου. Εκεί, ένθα Κλέων τε 
καί 'Αλκιβιάδης έκφράζουσι γνώμας καί πεποιθήσεις τοΰ Περικλέους, δχομεν τήν έντύ-

1) θοοκ. VI 15, 2-4. 
2) θ5ΐ>κ. II 43, 2. 
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πωσιν, δτι ô συγγραφεύς υποχωρεί αθορύβως καΐ αποσύρεται εϊς τίνα σφαΐραν κειμέ-
νην πέρα της περιοχής άμεσου δράσεως του λόγου, εις την σφαΐραν παγερδς μονώ. 
σεως καί τραγικής είρωνείας. Ουδαμώς Ô Ιστορικός κατηγορεί" παραμένει πάντοτε 
πραγματικός καί αληθής, άνευ πίστεως, άνευ φόβου, άνευ ελπίδος. Γινώσκει καλώς, 
δτι ή «ύβρις» θα έπανέλθη έν τώ βίω των ανθρώπων ή αυτή ή όμοια πως τη «ΐίβρει> 
των χρόνων του Πελοποννησιακού πολέμου, δμως ουδαμώς θα έπανέλθη έν τφ ßicp 
τούτφ καί ή έξαιρέτως διαφέρουσα e πολιτεία» εκείνη του Περικλέους μετά του σεμνοΰ 
καί αγέρωχου αυτής μεγαλείου' τήν φύσιν καί τον χαρακτήρα της «πολιτείας» ταύτης 
επί μακρόν χρόνον ύπό τήν σκέπην διατελούσαν του υπέροχου νου του «πρώτου αν
δρός» διά δεξιωτάτων καί εύτεχνοτάτων γραμμών βαθεΐας πολιτικής εμπειρίας καί 
άμωμου ηθικής αίσθήσεως περιέγραψεν δ δαιμόνιος εκείνος Ιστορικός του Πελοποννη. 
σιακοο πολέμου, Θουκυδίδης δ Αθηναίος. 

I I . 

Τό νέον πνεύμα, δπερ διά του Καίσαρος είσέδυσεν είς τήν όωμαΐκήν ίστορίαν, 
έναποτυποΟται έν τοις «άπομνημονεύμαοι* (commentarli) της ρωμαϊκής Ιστοριογρα
φίας. Ή Ιστοριογραφία αύτη έξειλίχθη καί ε*λαβε τον τύπον έρεύνης ορμώμενη ουχί έκ 
τής περιοχής τής χρονογραφίας, εί καί έπί του προκειμένου ουδαμώς έλλείπουσιν οΙ· 
κεϊαι άπόπειραι. ΟΙ σημαντικότεροι τών προσυλλανείων χρονογράφων, ως ό Goelius 
Antipater καί δ Sempronius Asellio, μιμούνται ελληνιστικά πρότυπα. Ή ακολουθούσα 
εποχή τών τελευταίων δεκαετηρίδων τής δημοκρατίας προσφέρει καί αύτη ταύτη =τι τη 
χρονογραφία μόνον ξηρόν τι καί άγονον πεδίον Ιστορικής απασχολήσεως καί δράσεως. 
Ό Ιστορικός τής εποχής ταύτης αναζητεί έν τφ παρελθόντι παραδείγματα υψηλά προς 
ήθικήν άνανέωσιν καί άνασυγκρότησιν τών συγχρόνων αυτού ανθρώπων ή περιγράφει 
τό Ιδιον αύτοο παρόν 2χων προ οφθαλμών τό είδωλον τής ύπ" αύτοΟ εκπροσωπούμενης 
πολιτικής κατευθύνσεως. Ή θεμελιώδης καί κυρία αυτού σπουδή έστρέφετο προς εκείνο, 
δπερ αυτός ώς ώραίαν συγγραφήν έθεώρει, ουχί δέ προς τό δργον τής άποκαλύψεως 
καί γνώσεως τής αληθείας. Ούτως ή ύπό του Καίσαρος συντελούμενη περιγραφή γεγο
νότων καί πράξεων εμφανίζεται ήμΐν ώς τις εύθαλής καί υγιής φυτεία, ήτις ευθύς αμέ
σως ύψούται έκ τοΰ ξηρού εδάφους. "Η Ιστορική δκθεσις του Καίσαρος είναι ουχί histo-
ria ύπό τήν δννοιαν τής εποχής αύτοο' τό ύφος αποτελεί παρ' αύτφ ουχί τον κύριον 
σκοπόν, εί καί έν μεγάλω βαθμφ εύτέχνως ούτος ρυθμίζει καί διαμορφοί τούτο Ό 
Α. Hirtius, ού ή ε*κθεσις κατακλείει τό μεταξύ τοΰ «Γαλατικοΰ? καί του «Εμφυλίου» 
πολέμου κενόν, εξαίρει τήν γνησίαν Ιστορικήν άξίαν τών Commentarli de bello Gallico 
(Proemium Β. G. Vili 5). Έκ τής αντιπάλου παρατάξεως λέγει ό Κικέρων περί τών 
Commentarli τούτων (Brutus 75> 262) : 

Nudi enim sunt, recti et venusti, omni ornatu orationis tamquam veste detra-
cta. . . sanos quidem homines a scribendo deterruit. nihil est enim in historia pura 
et inlustri brevitate dulcius. 

Άποτελοΰσιν ol λόγοι ούτοι τοΰ Κικέρωνος τήν ρήσιν του είδότος, τοΰ γνωστού 
τών πραγμάτων καί τοΰ εμπείρου έπιστήμονος, όστις τοις «* Απομνημόνευμα«» τού· 
τοις καί εμμέσως τή συνεχεία αυτών, τοις ομοίως, δμως." ύπό τίνα συναισθηματικώτερον 
τόπον, συνταχθεΐσι καί διαμορφωθείσι, Commentarli de bello civili καθορίζει τήν οίκείαν 
χώραν καί τάξιν, τήν οίκείαν άξίαν καί τιμήν. 

Αμφότερα τα ëpya ταΰτα τοΰ Καίσαρος καταλείπουσι πράγματι πολύ όπισθεν 
αυτών παν, δπερ ύπό τό δνομα τοΰτο : Commentarli ή ύπό τό άντίστοιχον έλληνικόν 
δνομα: «υπομνήματα» έγένετο ήμΐν γνωστόν άπα τής εποχής τοΰ Μεγάλου Άλεξάν. 
δρου καί τών διαδόχων αύτοΰ. Κύριοι καί ουσιώδεις χαρακτήρες προσπελάζουσι ταΰτα 
πέρα τής ελληνιστικής εποχής τφ μεγάλω παραδείγματι ιστοριογραφίας τών αττικών 
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χρόνων. Πάλιν ανευρίσκει τις έν τοις «Άπομνημονεύμασι» του Καίσαρος άκομψον καΐ 
άπλήν, άδιακόσμητον καΐ σώφρονα, ΰψηλήν καΐ οπερέχουσαν τήν άλήθειαν των πρα
γμάτων, γνώσιν των γεγονότων οπό τίνα έλλογον καΐ έναρνή αυτών περιορισμό ν έν 
τώ* χώρω είδικοο τίνος θέματος, πράξεων καΐ συμβάντων εκτιθεμένων δια της φιλοκά-
λου αίσθήσεως καΐ της τέχνης τοο κάλλιστα πεπαιδευμένου ανδρός. Πάντα ταύτα ανα
καλούσαν είς τήν μνήμην ημών τήν συγγραφικήν τέχνην του θουκυδίδου, δστις έδίωκε 
κυρίως τό «μή μυθωδες», έσκόπει τό «σαφές των γενομένων», δπερ οοχΐ οπόθεσιν 
άπετέλει τών *άπομνημ©νευμάτων». Άντικείμενον τών «Απομνημονευμάτων» 
τούτων τοο Καίσαρος είναι κυρίως αϊ res gestae όωμαΐκής θεωρίας, αΐτινες άπα μα-
κροΟ ήδη συνυφάνθησαν μετά του προσώπου του περιγράφοντος τα γεγονότα, δστις 
θέλει, δπως άνακαλέση είς τήν μνήμην τοΟ άναγνώστου τάς ύπ" αύτου τη πολιτεία 
προσενεχθείσας υπηρεσίας' τούτου ένεκα διασαφεί οδτος καΐ ερμηνεύει τα πράγματα 
καΐ περιγράφει ταΟτα χάριν του παρόντος μάλλον, ουχί δέ τοο μέλλοντος. Δικαιολο
γεί εαυτόν ό Καίσαρ είτε ώς άνθύπατον έν Γαλλία είτε ώς hostem publicum είτε ώς 
μέλλοντα ηγεμόνα καΐ αυτοκράτορα. Δια της εσκεμμένης υπαναχωρήσεως τοΟ προσώ
που δπισθεν του έργου έναργώς εξαίρεται ή διαρκής καΐ αδιάκοπος, ή υψηλή καΐ έ*κ-
τακτός δρδσις καΐ υπηρεσία του συγγραφέως. Ή σύγκλητος ήδύνατο, δπως προβαίνη 
εκάστοτε είς ουσιώδεις καΐ τελεσιδίκους αποφάσεις άναφερομένας είς τό έργον καΐ τήν 
ύπηρεσίαν αυτού' τη συγκλήτω λοιπόν, ήτις σταθερώς ύπώπτευε παρά τφ Καίσαρι κατά· 
χρησιν της ακουσίως πως χορηγηθείσης σύτφ απεριορίστου εξουσίας, έπεδίωκεν δ Καί
σαρ, δπως βέβαια καΐ πιστά καταστήση τα αντικειμενικά δεδομένα τών πολλάκις αυθαι
ρέτως ύπ' αότου λαμβανομένων μέτρων. Μετά τόν έν Γαλλία θρίαμβον ουδαμώς Ô νικη
τής ήδύνατο, δπως έκλεγη τό δεύτερον δπατος. Νυν Ιστατο οδτος έναντι της πλειονοψη· 
φίας της συγκλήτου ώς εχθρός. Τα ύπ* αύτοΟ επί του προκειμένου λεγόμενα (Β. C. Ι 1—7) 
έχουσι τόν τύπον κατηγορίας. Ό Καίσαρ έπεκαλείτο τό πρωταρχικόν δίκαιον, τόν νόμον 
τών δημάρχων καΐ τήν ύπό του Πομπηίου γενομένην βελτίωσιν καΐ μεταρρύθμισιν 
αύτου* ή πλειονοψηφία της συγκλήτου τουναντίον ώχυροΟτο δπισθεν της ύπ' αύτοΟ τού
του του Πομπηίου δημιουργηθείσης καταστάσεως δικαιοσύνης καΐ ουδαμώς άνεγνώριζε 
τό αύθαίρετον αύτου εγχείρημα. Έν τώ άποφασιστικφ άγώνι, δν Ô Καίσαρ χάριν της 
dignitas αύτου μετά κινδύνου της ζωής αύτοΟ διεξάγει, διαχωρίζονται αλλήλων τα μέ
τωπα σαφώς τε καί ευκρινώς. Ελεύθερος τοΟ προτέρου υπολογισμού παντοειδών κύ
κλων αναγνωστών στρέφεται ό Καίσαρ ώς νικηφόρος imperator bene de re publica 
meritus προς ευμενείς άναγνώστας καί προς πρωταγωνιστάς. Τα «Απομνημονεύ
ματα» (Commentarli) του Καίσαρος παρέχουσιν ήμΐν σκοτεινά τίνα καί ασαφή σημεία 
άναφορικώς προς τήν έρμηνείαν του κειμένου καί του οφους αυτών, της μεθόδου καί 
του χρόνου της συστάσεως αυτών. 'Ορθότερα φαίνεται ήμΐν ή άντίληψις εκείνη, καθ' ήν 
δ Καίσαρ προς σύνθεσιν καί συγκρότησιν τών «Απομνημονευμάτων» αύτου έποιή-
σατο χρησιν τριμήνου ησυχίας καί άναπαύλης κειμένης μεταξύ τοο τέλους του «Γα-
λαττκοΰ πολέμου» καί της κατά τό τέλος του Δεκεμβρίου του 52 αρχομένης εκστρα
τείας κατά τών Βιτουρίγων. Ό Καίσαρ, οδ ή έν τη επαρχία εξουσία μετά παρέλευσιν 
ολίγων μηνών έληγεν, είχε λόγον, όπως έμφανισθη ενώπιον της συγκλήτου καί ένερ 
γήση εναντίον τών αναμφισβητήτως γνωστών αύτφ γενομένων διαδόσεων περί βαρέων 
δήθεν στρατιωτικών πληγμάτων αύτου έν Γαλλία (πρβλ. Cic. ad fam. Vili ι, 4). Άνα
φορικώς προς τό bellum civile, δπερ ό Καίσαρ έπϊ τό ήπιώτερον δηλοϊ δια της φράσεως : 
civilis dissensio, ρητέον, δτι ό πόλεμος οδτος έγένετο έπ' άγαθώ" του Καίσαρος καί δή 
καί κατά τόν χρόνον τόν προ της νίκης, ουχί δέ τόν μετ' αυτήν, κείμενον. Τα βιβλία Ι 
καί II τών «Απομνημονευμάτων» εγράφησαν προ της μάχης τών Φαρσάλων (48 π. Χ.). 
Άναφορικώς προς τήν έκβασιν της αποφασιστικής καί κρισίμου ταύτης μάχης ουδέν 
πλέον ήδύνατο, δπως μεταβάλη καί αλλοίωση ή έν τω" βιβλίφ III περιεχόμενη δηκτική 
περί τών έχθρων κρίσις. Ό Καίσαρ έγραψε τό βιβλίον, δτε οδτος κατενόησεν, δτι κατά 
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τήν τελευταίαν στιγμήν ακριβώς ένίκησεν. Τα e Απομνημονεύματα» του Καίσαρος 
άποτελοοσι κυρίως εκθέσεις περί μαχών καΐ αϊ αναφορικός προς τήν Βρεταννίαν, 
Γαλλίαν καΐ Γερμανίαν έν τοις βιβλίοις V καΐ VI τοΟ «Γαλατικοΰ πολέμου» περιε
χόμενοι κατά παρέκβασιν περιγραφαΐ εΙκόνων πολιτισμού, καθά καΐ ή βραχεία περί 
Σουηβών παρέκβασις έν τω βιβλίφ IV του πολέμου τούτου, υπηρετοΟσι στρατιωτικοΐς 
κυρίως σκοποΐς. Ουδέποτε έν τη Ιστορία έταύτισεν άνήρ τις εαυτόν μετά του έργου 
αυτού τελειότερον ή Ô Καίσαρ έν ταύταις ταϊς res gestae, έν τη μυστηριώδει, θά έλεγε 
τις, συμφωνία εκείνη τοΟ στρατιωτικού καΐ συγγραφικού αύτοΟ έργου. Ώς οδτος πάν
τοτε σχεδόν facile et celeriter τήν σύνθετον καΐ πολλάκις έχθράν αύτώ πραγματικότητα 
υποτάσσει τη δράσει καΐ τη ενεργεί? αυτού, οοτω περιγράφει οδτος πάλιν καΐ δή καΐ 
ενίοτε προληπτικώς τήν τη δράσει αύτοο ύποτασσομένην πραγματικότητα ταύτην. 

Μεταξύ των δύο <'Απομνημονευμάτων» εξαιρουμένης της ουχί Ισως οπό του 
Καίσαρος εκτιθέμενης εκστρατείας εκείνης του Curio είς 'Αφρικήν μετά του τραγικού 
αυτής τέλους (Β. C. II 23—44) υπάρχει γενικώς τοΟ πράγματος θεωρουμένου παραλλη
λισμός τις της ακολουθίας καΐ του ρυθμού των γεγονότων παρατηρητέον μάλιστα εν
ταύθα, 8τι Οψη καΐ βάθη του «Γαλατικοΰ πολέμου» επαναλαμβάνονται έν άλλοις 
εκάστοτε θεάτροις πολέμου συνεπτυγμένα έν τφ χρονικφ διαστήματι ενός καΐ ήμίσεος 
έτους ή καΐ έν άνώνι έτι μιας ημέρας, δστις κρίνει τελεσιδίκως τά πάντα. Κατά τήν 
διάρκειαν των τεσσάρων πρώτων έν Γαλλία πολεμικών ετών (58—55 π. Χ.), άτινα έγέ-
νοντο μεστά υπέρ τοΟ Καίσαρος αγαθών αποτελεσμάτων, μόνον άπαξ εμφανίζονται 
ήμίν αϊ επιχειρήσεις αυτού περιελθουσαι είς στάδιον σοβαρού τίνος κινδύνου : έν τω 
άγώνι έκείνφ προς τους Νερβίους περιέπεσον ol στρατιώται τών λεγεωνών αυτού είς 
δεινόν καΐ θανάσιμον κίνδυνον φθοράς καΐ ανάγκης (Β. G. II 18 κέέ.). Κατά τους πρώ
τους δέκα σχεδόν μήνας του e'Εμφυλίου πολέμου» (άπό τών άρχων του 'Ιανουαρίου 
μέχρι τέλους 'Οκτωβρίου τοΟ 49 π. Χ.) κατορθοί δ Καίσαρ τά πάντα εξαιρουμένης μό
νον της εκστρατείας εκείνης είς Άφρικήν, ής ουχί αυτός ήγειτο* παρατηρητέον μόνον 
ενταύθα τόδε τό ατύχημα, δτι δηλαδή κατά τήν πρώτην φάσιν τοΟ πολέμου έν 'Ισπανία 
περιεκλείσθη ή μεταξύ δύο ποταμών στρατοπεδεύουσα στρατιά αότου τον Ίούνιον του 
49 π. Χ. υπό τίνος καταστρεπτικής πλημμύρας καΐ άπεκόπη μακράν πάσης δδου προς 
ένίσχυσιν καΐ άνεφοδιασμόν (Β. C. 1 52, 3' 53, 1). 

ΜεσταΙ παντοειδών μεταβολών, αΐτινες χωροΟσιν ενίοτε λίαν εγγύς της φθοράς 
καΐ της καταστροφής, Ινα πάλιν έν τινι άνάντει στροφή δδηγήσωσιν είς τήν νίκην, είναι 
αί έν τοϊς βιβλίοις V—VII του «Γαλατικοΰ» καΐ έν τφ βιβλίω III τοΟ «Εμφυλίου» 
πολέμου περιεχόμενοι διηγήσεις. Τό βιβλίον III του «'Εμφυλίου πολέμου» άφιεροΰται 
τφ άγώνι κατά του Πομπηίου. ΑΙ πολεμικοί επιχειρήσεις άρχονται έν συνδυασμώ προς 
τήν άπόβασιν τοΟ Καίσαρος είς "Ηπειρον (κατά τήν αρχήν του'Ιανουαρίου τοΟ 48 π. Χ.) 
καΐ διακόπτονται άμεσιτεύτως κατά τά μέσα του Σεπτεμβρίου διά τίνος επεισοδίου του 
'Αλεξανδρινού πολέμου. 

Τά πράγματα ήδη κατά τήν αρχήν του Αυγούστου εκρίθησαν τελεσιδίκως κατά του 
Πομπηίου" τη άκολουθούση διηγήσει, ήτις εκτείνεται είς τους υπολοίπους μήνας, προσπο
ρίζει Ιδιαιτέραν τινά σημασίαν τό υπόμνημα τοΟ Hirtius : Μετά τήν ήτταν του εχθρού 
στρέφεται ό Καίσαρ προς έργα ήττονος σημασίας. Έν τοις βιβλίοις V—VII του «Γαλα
τικοΰ πολέμου» γίνεται λόγος περί ανταρσίας τινός εξελισσόμενης είς λαΐκήν έπανά-
στασιν" έν τφ βιβλίω III του «'Εμφυλίου πολέμου» γίνεται λόγος περί τοΟ επί μάλ
λον καί μάλλον στενότερου γινομένου αποκλεισμού του Καίσαρος κατά θάλασσαν ύπό 
του Πομπηίου* θάρρος καί δεξιότης, ευφυής εμπειρία καί εομήχανος δεινότης, άτινα 
πάντα άπετέλουν τους θεμελιώδεις χαρακτήρας της φύσεως του Καίσαρος, επικινδύνως 
δοκιμάζονται διά του αποκλεισμού τούτου. Ή λαμπρά παρά τά Φάρσαλα νίκη, ής ή 
ύπό του Καίσαρος περιγραφή αποτελεί έν τη περιοχή της αρχαίας Ιστοριογραφίας έν 
γένει άνέφικτον κατόρθωμα συγγραφικής τέχνης, έξαιρέτως στέφει τους στρατιωτικούς 
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μόχθους του μεγάλου τούτου ήγέτου καΐ παρέχει αοτοϊς Ιδιαιτέραν δννοιαν καΐ σήμα« 
σίαν. Δια της νίκης ταύτης ήρθη πλέον το σπουδαιότατον έμπόδιον έν τη δδφ της άνα-
συντάξεως καΐ άναμορφώσεως της res publica, ώς ταύτην εΐχεν έν τφ λογισμφ αύτοΰ δ 
Καίσαρ. Παρά ταύτα δμως προς κόλασιν καΐ δάμασιν, προς ήμέρωσιν καΐ τιθασείαν της 
δωμαΐκής «ϋβρεως> ώφειλεν ούτος πρώτον, δπως κρείττων γένηται καί επικράτηση της 
γαλατικής €Οβρεως». Ή σπουδή αοτη του Καίσαρος δηλουται ομοίως έν δυσΐ παραλ· 
λήλως ύπομνήμασιν έν τφ δευτέρω των υπομνημάτων τούτων δηλουται ή σπουδή 
αοτη του Καίσαρος δια ταχέος βυθμου. Έν τφ «Γαλατικφ πολέμα» αποτελεί ή 
cüßpig» το κύριον έμπόδιον της κατακτήσεως καί υποταγής της πολεμουμένης χώρας, 
της Gallia pacata. Ό Καίσαρ εΐχεν αναντιρρήτως προ οφθαλμών τήν καθυπόχαξιν της 
Γαλλίας άπάσης ευθύς μετά τήν ήτταν των "Ελβετών καί του Άριοβίστου. Ή δεινή 
άντίστασις μικρού τίνος λάου κατέστησε τφ Καίσαρι εναργές, πόσον μακράν ήτο οΰ 
τος του σκοπού αύτοΟ. TÒ 28ον κεφάλαιον του δευτέρου βιβλίου άρχεται δια τών λέ
ξεων : Hoc proelio facto et prope ad internecionem gente ac nomine Nerviorum reda-
cto . . . = «Τούτου του αγώνος γενομένου καί σχεδόν φυλής τε καί ονόματος 
των ΝερβίΜν άφανιοθέντων . . . >. Τή σκληρότητι της βεβαιώσεως του προγράμματος 
τούτου ανταποκρίνεται το μέγεθος τοΟ κινδύνου, δν διέτρεξαν τα ρωμαϊκά στρατεύ
ματα. Αυτή αοτη ή βεβαίωσις τοΟ προγράμματος αποτελεί παρά τφ Καίσαρι έπιθυμίαν, 
δπως το έμπόδιον τούτο, ol Νέρβιοι δηλαδή, οϊτινες ουδαμώς είσέτι έξωλοθρεύθησαν 
(Β. G. V 39ι 3)> άρθή έκ της οδού της άγούσης είς τίνα Gallia pacata, ήν ό Καίσαρ, 
επειδή επιθυμεί ταύτην, ολίγα κεφάλαια άργότερον (Β. G. II 35» ι) ώς γεγονός έκ τών 
προτέρων θεωρεί. Ή πίστις αύτη καθίσταται έν τφ τρίτω βιβλίω έκπληξις καί δεινή 
ταραχή. "Οτε ακριβώς δ Καίσαρ έπίστευεν, δτι ύπετάγη ή Γαλλία, εξερράγη έκεΐ αίφνης 
πόλεμος (Β. G. Ill η, ι)' at φυλαΐ τών ακτών, μάλιστα δέ ol Ενετοί, ών τήν ύπο-
ταγήν άνήγγειλεν ό P. Grassus (Β. G. II 34)ι έξηγέρθησαν. Μετά τήν επιτυχή καί νι· 
κηφόρον έν Βρεταννία συμπλοκήν κατά τήν πρώτην είς τήν χώραν ταύτην άπόβασιν 
διήγειρβ παρά τφ Καίσαρι ή ύπό τών ήττηθέντων ελλιπής παράδοσις ομήρων ύπόνοιαν 
άναφορικώς προς τήν είλικρίνειαν τών αίτούντων είρήνην. Παρά ταύτα λέγει ούτος 
(Β. G. IV 28, ι), δτι ή εΙρήνη ήδραιώθη' τοιούτον τι ευτυχές γεγονός θα εΐχεν δντως 
σπουδαίος μειώσει τον χρόνον της εκστρατείας. Ή βαρεία βλάβη οστερον τών πολε
μικών πλοίων έγένετο αύτφ βάσανος καί κριτήριον τών πραγμάτων. Αίφνης ουδείς 
πλέον δμηρος παρέχεται: At Caesar, etsi nondum eorum Consilia cognoverat, tarnen 
et ex eventu navium suarum et ex eo, quod obsides dare intermiserant, fore id, 
quod accidit, suspicabatur (Β. G. IV 31, ι). Έν τφ πέμπτω βιβλίω άρχονται 
at πρώται σκιαΐ περιβάλλουσαι τήν μέχρι τούδε εύτυχίαν τοΰ Καίσαρος. 'Εξαι
ρουμένης μιας μόνης περιστάσεως (Β. G. VII ι, ι) άφωνος καθίσταται ή τών γε
γονότων προτρέχουσα βραχεία ύπόδειξις τών πραγμάτων, ή ήδη ώς έκπληρω· 
θεΐσα θεωρούμενη ευχή. Ή ευχή αύτη, ήτις νυν επιτακτικότερα καθίσταται, δηλουται 
ύπό τόν άρνητικόν αυτής τόπον, δια τής μερίμνης δηλαδή προς διατήρησιν τής γάλα-
τικής υποθήκης, τών Γάλλων ομήρων. Μόνον διστάζων καί σχεδόν έναντιούμενος καί 
άντιτείνων ομολογεί ό Καίσαρ τήν μέριμναν ταύτην έκεΐ, ένθα ούτος άρχεται διηγού-
μενος τήν προΐστορίαν τής στάσεως τών Έβουρώνων (Β. G. V 24), μεθ' ής αυξάνεται 
ή μέριμνα αύτη μέχρι τής απελευθερώσεως τοΰ Κοΐντου Κικέρωνος* έχει τις αΐσθησιν 
ταύτης έν τφ τέλει τοΰ βιβλίου (Β. G. V 58. 7) μετά τοΰ αντικειμενικού αυτής χα-
ρακτήρος' εΙσάγει αύτη έκεΐ άπειλητικώς το νέον (Β. G. VI ι, ι), έν φ ουδαμώς μειοΰ· 
ται ή ε*ξαψις καί ή ταραχή' ό Καίσαρ μέμφεται καί αΐτιδται semper paulum ad summam 
felicitatem defuisse (B. G. VI 43, 4). Δια τών δύο πρώτων λέξεων τοΰ έβδομου βιβλίου 
άπαξ δτι προκαταλαμβάνει ό Καίσαρ τα γεγονότα : Quieta Gallia. 'Αντιτίθενται ταΰτα 
έξ έπόψεως αξίας τη έν τέλει τοΰ πέμπτου βιβλίου μετά προσοχής καί αγωνίας σταθμω-
μένη τα πράγματα εΐκόνι : Galliam quietiorem. Τότε ό Καίσαρ μόλις διέφυγε 



— 217 ~ 

τήν καταστροφήν καί δή καί ήδύνατο êv τέλει, δπως άνακοινώσηται §ν §τι εοτυχές 
αποτέλεσμα (Β. G. V 58, 6). ΝΟν θα περιπέση οδτος ταχέως έκ της περιοχής της ρω
μαϊκής Χαρύβδεως είς τήν eu μάλλον έπικίνδυνον περιοχήν της γαλατικής Σκύλλης. 
Επειδή ή Γαλλία ήτο ήσυχος, άνεχώρησεν ό Καίσαρ συμφώνως τφ προδιαγεγραμμένφ 
σχεδίφ αυτού είς Ίταλίαν, ίνα έκεΐ άποκωλύση τας δικασίμους ήαέρας (B.G. VII ι, ι). 
Έκεΐ £μαθε τήν δολοφονίαν του Clodìus. Έπεκράτει πιθανότατα έν Γαλλία ησυχία» 
επειδή δ Καίσαρ οφείλει, δπως πάλιν στερέωση τήν θέσιν αύτου âv τη ανησυχώ Ιταλία. 
Ή έ"φεσις αοτη δμως ώθεΐ είς τήν λήθην τήν ταχέως χωρούσαν δκθεσιν τής ταχέως 
αυξανομένης στάσεως, ήτις άνευ γνώσεως νυν τοΟ Καίσαρος ένερθεΐσα ήπείλει, δπως 
καταστρέψη τα Spyov εξαετών αύτου μόχθων. Ή τελική στροφή προς τήν νίκην εξαγ
γέλλεται δια προτάσεων, αίτινες ήχοοσιν οίονεΐ ώς τόνοι σάλπιγγος (Β. G. VII 88, 3 
κέέ.)' μόνον ή έ"ντασις καΐ δξαψις τών γεγονότων γίνεται αίσθητή" ή δκθεσις των πρα
γμάτων παραμένει πιστή τφ Ιδίφ αοτοΟ 2θει μέχρι τέλους. Λακωνικός πραγματισμός 
καθίσταται ένταΟθα δξοχος καΐ συνταρακτικός, επειδή Ô συγγραφεύς χωρεί περαιτέρω 
προς άναγραφήν γεγονότων, 2νθα άλλος τις τύπος όήσεως θά άπητεΐτο : ipse in 
munitione pro castris consedit ; eo duces producuntur. Vercingetorix deditur, arma 
proiciuntur . . . (B. G. VII 89, 4). ΟύχΙ ό Καίσαρ, άλλ' δ υπαρχηγός καΐ φίλος αύτου 
Α. Hirtius διέγραψε τήν συνολικήν είκόνα τοΟ cTaXarinoó πολέμου». Τό ύπό τό 
£5φος του Καίσαρος λεγόμενον : omni Gallia devicta (Β. G. Vili ι, ι) αποτελεί βε
βαίως είκόνα επίσης ευχής, δμως έν τη υποθέσει αυτής ταύτης τής νίκης ουδέν πλέον 
ήδύνατο, δπως μεταβάλη ή άνάφλεξις τής δύο §τη εΙσέτι διαρκεσάσης γαλατικής 
αντιστάσεως. 

Έν τφ «Γαλαΐΐκφ πολεμώ» εμφανίζεται ήμΐν ή τάσις καΐ σπουδή προς σώ
φρονα χείρωσιν τής <ϋβρεως» εμμέσως μέν ύπό τήν δννοιαν τής αναμενόμενης πλη
ρώσεως καΐ ευτυχούς τών πραγμάτων έκβάσεως, συγκεκαλυμμένος δέ ύπό τήν δννοιαν 
σοβαρδς μερίμνης καΐ φροντίδος' τέλος εμφανίζεται ή τάσις καΐ ή σπουδή αοτη ύπό 
τήν £ννοιαν τής τετελειωμένης άποπληρώσεως έν τφ γοργφ έκείνφ όυθμφ τών προτά
σεων, αίτινες προαγορεύουσι καΐ άναγγέλλουσι τήν νίκην. Έν τφ «έμφυλίω πολεμώ» 
(Ι—III) ανακύπτει ενώπιον ημών ή τάσις καΐ ή σπουδή προς σώφρονα χείρωσιν τής 
€Οβρε«§> σαφώς τε καΐ εμφανώς καΐ μετά τίνος άμα όξύτητος ύπό τόν τύπον άπαύ-
στου εφέσεως καΐ βουλήσεως προς είρήνην πρώτον, νίκην δ' ϋστερον καΐ θρίαμβον. 
Τήν έ*φεσιν τής νίκης μαρτυρεί κυρίως ή συχνή χρήσις του Ιστορικού ένεστώτος έν τοις 
κεφαλαίοις έκείνοις, έν οίς περιγράφονται at άσχολίαι καΐ at μελέται, δ πόνος καΐ 
ή πραγματεία του Καίσαρος, όπως μετά τήν διάβασιν τοΟ 'Ρουβί κώνος καταβάλη καΐ 
ύποτάξη τήν Ίταλίαν ή καΐ άποκόψη 8τι, εί δυνατόν, τήν ύποχώρησιν του Πομπηίου. 
ΟύχΙ ή δφεσις καί επιθυμία προς έπιτυχίαν Ρητορικών εντυπώσεων κατηύθυνε καΐ ώδή-
γει τόν Καίσαρα, άλλ* ή αφανής καί απροσδιόριστος σπουδή καί άξίωσις προς ταχειαν 
κατάπαυσιν καί διάλυσιν του πολέμου δι* αποτελεσματικού τίνος καί τελεσιδίκου πλή
γματος, θέλει ό Καίσαρ, δπως εαυτόν τε καί τήν 'Ρώμην ελευθέρωση τής tößpewc», 
τής ύπό παλαιούς πολιτικούς τύπους βαρυνομένης αναρχίας εκείνης, ήτις δια τών πο
λιτικών νεωτερισμών μειονότητας τίνος—factione paucorum (Β. C. Ι 22, 5)—άσβεστος 
πάντοτε διετηρείτο. 

Του ΐίργου τής ανασυγκροτήσεως ήρξατο ήδη ό Καίσαρ κατά τήν διάρκειαν τής 
δευτέρας αύτου έν 'Ρώμη παραμονής (Β. C. I l l ι, 1—5)' τα νομοθετικά αύτοΟ μέτρα 
μαρτυρουσι τήν είς τό μέλλον βαθέως χωρούσαν σπουδήν καί μελέτην αύτου, δπως 
δια τής έξισώσεως καί τής Ισορροπίας τών αντιθέσεων δεόντως προανάγη καί αύξηση 
τήν πρόοδον τής res publica. Ουδαμώς γινώσκομεν, πώς ό Καίσαρ θά είχε συλλάβει 
έν τφ λογισμφ αύτου τό δργον τής ανασυγκροτήσεως τής πολιτείας, εί δ Πομπήιος 
πρόθυμον εαυτόν κατεδείκνυε προς είρήνην καί εί περαιτέρω αναπόφευκτος καθίστατο 
συνεργασία τις μετ' αύτου. Πάντως θά ύπήρχεν επί του προκειμένου χρεία ομολογίας 
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τινός, συμβάσεως ή συνθήκης, ήν άπ^τει ή μετά τον €Γαλατικον πόλεμο ν» υπό της 
συγκλήτου, του Πομπηίου καΐ τον οπαδών αύτου ύβρισθείσα dignitas του Καίσαρος, 
συνθήκη τις, ήτις διησφάλιζεν αύτφ πλεονεκτήματα έναντι των παλαιών αύτου συμμά
χων. Αοτη ή reservatio mentalis ουδαμώς μειοΐ παρά τφ Καίσαρι τήν είλικρίνειαν αΰ· 
του êv τη επιθυμία καΐ τη επιδιώξει της εΙρήνης. Έν τφ πρώτω βιβλίω έν τφ χρονικφ 
διαστήματι τω έκτεινομένω άπό πρώτης 'Ιανουαρίου, δθεν άπό του χρόνου του κειμένου 
προ της αρχής δτι τοΟ πολέμου, μέχρι της αρχής τοΟ "Απριλίου του 49 π. Χ. δηλουται 
παρά τφ Καίσαρι ή επιθυμία αοτη της εΙρήνης έν ουχί έλάττοσι τών τεσσάρων πρεσβειών 
προς τον Πομπήιον καΐ τους υπάτους. Προσεπέρχεται έτι καΐ πέμπτη τις, δμως προφορική 
νυν, απόπειρα, δπως πεισθή ή σύγκλητος, Ινα άποστείλη τφ Πομπηίφ πρέσβεις. Πάντες 
ol μόχθοι οδτοι απέβησαν μάταιοι. Ό Πομπήιος παραμένει ανένδοτος, αμείλικτος καί 
αδυσώπητος* ούδεμίαν οδτος σχέσιν καί συνάφειαν μετά τοΟ Καίσαρος επιθυμεί, δπερ 
magnani pacis desperationem adferebat (Β. C. Ι 11, 3)· Τή μεμψιμοιρία ταύτη του 
Καίσαρος δια τήν άπολεσθεΐσαν είρήνην ακολουθεί ή ανάγκη της πολεμικής 
δράσεως. 

Έν τη περιγραφή της πολιορκίας του Βρινδησίου λέγει Ô Καίσαρ, δτι ol αγώνες 
έκ μέρους αύτου διεξήχθησαν οοτω πως, ώστε οδτος κατά τήν διάρκειαν αυτών ουδέ
ποτε νά παρίδη τάς ένδεχομένας ευμενείς συνθήκας καί προϋποθέσεις προς σύναψιν 
εΙρήνης (Β. C. Ι 26, 2). Έν τφ τρίτω βιβλίφ τρίς οδτος ματαίως πειράται προς έπίτευ-
ξιν συνεννοήσεως τίνος μετά τοΟ Πομπηίου. Έκτος τούτου 6ν τινι χρόνω παύσεως 
τοΰ αγώνος κατά τον έν τφ ποταμφ "Αψφ διεξαγόμενον πόλεμον χαρακωμάτων στέλ
λει οδτος προς τους Πομπηιανούς τον πρεσβευτήν αύτου P. Vatinium, qui ea, quae 
maxime ad pacem pertinere viderentur, ageret (Β. C. Ill 19, 2). Tò έδαφος της πρωτο
βουλίας ταύτης προς είρήνην καλώς παρεσκευάσθη διά πολυαρίθμων συνομιλιών διεξ-
αχθεισών μεταξύ στρατιωτών, οίτινες είς ταύτην ή έκείνην τήν παράταξιν ανήκον. Ή 
πρωτοβουλία αοτη έληνεν έν τέλει διά τίνος πλήθους βαλλομένων λίθων, δπερ διέτα-
ξεν ϊσως ό τελευταίος ομιλητής, δ T. Labienus, Ô άριστος ποτέ αξιωματικός του Καί
σαρος καί vöv χαλεπώτατος καί πικρότατος αύτοΰ ανταγωνιστής καί αντίπαλος. Έκτος 
τών πόνων καί τών μερίμνων προς είρήνην μαρτυρεί ή επιθυμία του Καίσαρος προς 
έπιτυχίαν αυτής καί δή καί έν τη προς τον στρατόν προ τής αποφασιστικής μάχης 
άπευθυνθείση έκκλήσει αύτου τήν τιμιότητα καί τήν είλικρίνειαν τής προαιρέσεως καί 
τών διαθέσεων αυτού. Τήν προς διαλλαγήν έκτεινομένην χείρα έρρύθμιζε καί κατηύθυνε 
τό αυτό πνεύμα, οδτινος ol λογισμοί καί αϊ ύποθήκαι τήν άντίπαλον rationem belli καί 
έκεΐ έτι, ένθα ταύτη Ινευεν ή νίκη, ad absurdum ώδήγουν. Ol ΠομπηιανοΙ έξεδικούντο 
κυνικώς άοπλους καί αφύλακτους αιχμαλώτους. Ό Καίσαρ ουδαμώς έδίσταζεν, δπως 
εναντίον τών Ιδίων αύτου συμφερόντων δωρήται αύτοΐς τήν έλευθερίαν τό δεύτερον. 
Παρά ταύτα τφ Vercingetorix, τφ Ικανωτάτω πάντων τών αντιπάλων του Καίσαρος, 
φτινι οδτος ΰψηλάς τιμάς άπένειμεν, έπεφυλάσσετο τό όνειδος, δπως κόσμηση τον 
θρίαμβον του νικητοΰ αύτου, του Καίσαρος, καί πέση ύστερον ύπό τό ξίφος του 
δημίου. 

Ό μέλλων ήγεμών( δστις έχώρησε τά πρώτα βήματα προς νέαν διαμόρφωσιν καί 
συγκρότησιν τής res publica, δέον, δπως είναι ανθρωπιστής. Μεγαλοφροσύνη καί δι
καιοσύνη είναι ουχί τόσον πολύ πλεονεκτήματα τοΰ στρατηγού, δσον άρεταΐ πολλφ 
μάλλον τοΟ ηγεμόνας. Προ τών αρετών τούτων υποχωρεί τό μίσος, δπερ τρέφει τήν 
«ΰβριν». Έν τφ άγώνι αύτου κατά τής αναρχίας φαίνεται, δτι ουδέν κάλλιον παρελ
θόν ύψούτο προ τών οφθαλμών του Καίσαρος, έν φ οδτος θά εύρισκε κανόνα τινά τής 
εαυτού δράσεως καί συμπεριφοράς. Έστρεφεν ό Καίσαρ τά βλέμματα αυτού προς τό 
μέλλον μετ' εμπιστοσύνης είς τήν Ιδίαν αύτοΟ εύτυχίαν, Caesaris fortuna Έφερεν έν 
έαυτφ τον κανόνα τοΰ μέλλοντος τούτου. Έξ έπόψεως ύφους Ισταται οδτος εγγύς του 
αττικού προτύπου, άλλ* δ,τι οδτος γράφει καί λογίζεται, εϊναι φωμαΐκόν. Ή κίνησις 
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καΐ ή δρδσις ανθρωπίνων δυνάμεων έν τη σφαίρα της ελευθερίας καΐ της αμοιβαίας 
υπομονής καΐ κατανοήσεως απετέλεσαν ποτέ τους θεμελιώδεις χαρακτήρας τής αττι
κής πολιτικής σοφίας. Ot χαρακτήρες οδτοι ήσαν ουχί χρήσιμοι καΐ επιτήδειοι έν 
*Ρώμη, εί καΐ πάντοτε 6 Καίσαρ εΐχεν έν νφ τήν άναγεννησιν τής res publica. 


