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ДЕМОСТЕНОВ ЖИВОТ 

На крају најзнатнијега века пре Христова рођења, 
века петог, у коме је Милтијад за слободу побеђивао, 
а Перикле живео, био је онај несрећни тридесетого-
дишњи рати змеђу Атине и Спарте, који зада тежак 
удар Атини, уништив јој старешинство у Хелади. 
Силу пак и моћ Спарте скрха наскоро Епаминонда, 
најславнији војвода и грађанин тивски. А кад Епа-
минонду снађе смрт, паде с њиме у гроб и величина 
Тиве. Тако клонуше и ослабише све три главне др-
жаве Хелинске. Па и оних старих врлина хелинских, 
што једном учинише Хеладу великом и славном, 
неста из друштва хелинског; неста правичности, 
умерености, озбиљности, неподмитљивости. Место 
тих врлина одомаћише се у друштву хелинском 
они пороци, што после главе дођоше хелинству: са-
моживост, завист, лакомисленост, поткупљивост.

Усред овакве опште покварености народа једног 
шта може срцу и души већма годити него посма-
рање човека једног, који стоји као стена, о коју се од-
бијају таласи друштвених порока и непријатељске 
силе; шта може срцу и души већма годити, него по-
сматрање човека, који се једино у тој мисли изгубио, 
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како ће у народу свом успоставити врлине предака, 
како ли му повратити стару славу и величину.

Тај је човек чувени говорник старог света, Демо-
стен.

Демостен се родио године 383. пре Христова ро-
ђења у Атини. У седмој години својој остане без оца, 
коме је такође било име Демостен, и који је био 
човек имућан. Како по хелинским појмовима мати 
изван четири зида кућна скоро никакве важности 
не имађаше, то дође Демостен заједно са својом оче-
вином под управу тројици старатеља, које је отац у 
тестаменту био одредио, чим се разболео. Но тешко 
да је икад несавесније поступано према последњој 
вољи добра и брижљива оца, него овога пута. Који 
имадоше да буду место оца младоме Демостену, 
ти му се показаше као највећи непријатељи; бише 
тако себични и несавесни, да су му упропастили го-
тово сву очевину. Па како се год бринуше за његово 
имање, исто се тако бринуше и за његово васпитање 
и образовање. Имајући пред очима, да ће доћи јед-
ном време, кад ће имати рачун да даду о руковању 
његовим имањем, мало у чему га дадоше наставља-
ти, а још најмање у науци, која је тада била најглав-
нија, у науци о речитости. Но при свем том не оста 
он без обичне граматичке и реторичке наставе, и 
већ у младости својој заволи беседништво, за чије је 
силно дејство сасвим случајно сазнао. Опази једном, 
где силан свет врви на тржиште, па се и он придру-
жи светини, и дође у судницу, где баш Калистрат, 
најзнатнији беседник онога времена, имађаше про-
тив некакве тужбе да се брани. Том приликом виде, 
у каквом се мучном положају налажаше туженик, 
но како ипак бујном снагом говора свог све против-
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нике преокрену, како га затим слушаоци бурним 
усклицима поздрављају, како га у среду узимају, па 
као у триумфу чак и до куће његове прате. Допадне 
се то младом Демостену. Од овога часа остави он све 
остале науке и занимања, и само му се беседништво 
врзло по глави. Он узме сада за учитеља Исеја, који 
је тада сматран за најбољег говорника и адвоката, и 
који му је много помагао и при састављању беседа 
противу несавесних старатеља његових. У то исто 
време био је веома на гласу и философ Платон, који 
је имао ученика из свију крајева Хелинских, па је 
ишао и у његову школу. Уз то са највећом љубављу 
изучаваше дела најпризнатијих писаца народа сво-
га. Нарочито се задуби у Тукидидову историју рата 
пелопонеског. Тукидидов Перикле постане наско-
ро његовим идеалом. Но ма да се он на тај начин 
наоружа лепим знањем, ипак још много што шта 
не достајаше, па да може бити добар говорник; он 
имађаше да савлада још веће тегобе с погледом на 
спољне захтеве, што се стављаху ономе, који хоће 
са успехом да беседи пред народом. Глас беше му 
слаб, језик сплетен, дисање слабо, кретање неспрет-
но, а уз то још беше плашљив и лако се дазаше 
довести у забуну. Поред оваких недостатака искуси 
он једно понижење за другим, час по у скупштини 
га исмеју. Хтеде већ сасвим да се прође бесеђења. 
Но срећом нађе се пријатеља, који га храбрише, 
кад год би очајавао. Тако Еуном и још неки други 
стари грађани атински казивали би му, како су му 
беседе сличне беседама Перикловим, а Демостену 
је требало споменути само Перикла, његов идеал, 
па да се одважи на што год хоћеш. Други опет, као 
нпр. глумац Сатир, чинили би га пажљивим на не-
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достатке у декламацији и у гестикулацији. Тако би 
он уз пркос свима понижењима и неуспесима вра-
ћао се своме задатку, па даље радио на исправљању 
својих недостатака. Нечувена она вежбања његова у 
говору и у гестикулацији довољно су позната. Нај-
после савлада он беспримерним трудом природне 
своје недостатке тако, да је наскоро потпуно задово-
љио критичку скупштину, као што беше скупшти-
на атинска, те постигне оно, за чим је ишао. Једно 
само није могао себи да прибави, са шта међутим 
никако није постидан, већ му само на част служи. 
Није могао себи да прибави оне говорљивости, што 
у свако доба тера на говор и не марећи, да ли је оно 
добро што се говори, или није добро. Он сам радо 
признаје, да беседе своје није никада, штоно реч, 
истресао из рукава, већ да је свагда приправљен 
ступао на говорницу. Досетљивац неки у Атини 
по имену Питеа, да би му пребацио то, што пред 
публику само са оним излази, што најпре зрело 
расуди и дубоко промисли, рекне једном за беседе 
његове „да ударају на уље од лампе“. На то ће му 
одговорити Демостен: „Код тебе је наравно лампа 
сведок сасвим другим стварима него код мене.”

Што је Демостен научио идући у школу код нај-
знатнијих ондашњих људи и учећи дању и ноћу код 
своје куће, то употреби у јавном животу најпре и нај-
пре као адвокат. Адвокатури се он ода које с тога, да 
колико толико накнади упропашћену очевину и да 
обезбеди живљење својој матери и сестри, које стога 
опет, да уђе у све односе живота, те да се тако при-
прави за политичку позорницу. Овом приликом да 
напоменемо, да се положај атинског адвоката у јед-
ној тачци сасвим разликовао од положаја данашњег 
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адвоката. Атински адвокат обично не заступаше 
своје клијенте лично пред судом. Ови морадоше то 
сами чинити по праву атичкоме, а адвокат писаше 
за њих тужбе и одбране, те се с тога и зваше лого-
граф (λογογραφος) или писац беседа (судских). Но 
како то занимање лотографско или адвокатско није 
баш у најбољем гласу било у Атини, а то стога, што 
се код тог посла догађало највише прљавштине, то 
Демостен не могне за дуго задовољити се тим зани-
мањем. Одлучи млади адвокат, да остави адвокат-
ску канцеларију, па да сгупи на политичку позор-
ницу. Пут на политичку позорницу беше у старо 
доба много краћи него што је данас. Није се морао 
најпре претурити преко главе избор, па тек онда да 
се дође до говорнице. У Атини могаше сваки грађа-
нин ступити на говорницу па говорити, пошто би 
викач при отварању јавне какве скупштине запитао: 
„Који од грађана жели да говори?”

Па каква беше слика онога времена, када ће Демо-
стен да започне своју политичку каријеру? Напред 
већ унеколико напоменусмо, да та слика не беше 
никако ружичаста. Атињани не беху више они 
Атињани из времена Темистоклова, Кимонова и 
Периклова, који су с радошћу били свагда готови 
на личне жртве. Сада гледаше сваки само своју лич-
ну корист и своју личну безбедност. „Атина“ — да 
се послужим речима даровитог једног говорника 
онога времена — „не беше више делија девојка ма-
ратонска, већ стара баба што по мало пијуцка и у 
папучама се вуче.“ Па ни колевка термопилских 
јунака, Спарта, не понашаше се својом старом сна-
гом и старим врлинама својим; некадање чистоте 
нарави беше и из ње нестало. Трећа опет главна 
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држава Хелинска, Тива, беше својим ситничарским 
интересима тако заслепљена, да је у свако доба била 
готова отворити врата душманину хелинском, само 
ако јој овај припомогне, да се може осветити своме 
суседу Атини.

Хелада стајаше дакле поцепана и растројена, и 
само што не викаше: Треба ми господар!

И овај није имао дуго ни изостати. Јер већ на севе-
ру указује се страховити македонски краљ Филип. 
То је онај лукави краљ, што само оног није прева-
рио, с киме није посла имао; то је онај краљ, коме 
никад није требало веровати, који се са заклетвама 
играо као са коцкама. Најнижа средства употребио 
би, да оне задобије, који му ма у чему сметаху. Свуда 
би куповао издајице, па се ни нај мање не би стидео 
то и признати. Врло радо би се хвалио, да је више 
градова сребром и златом него гвожђем освојио. А 
пошто би тако издајством проданих душа задобио 
овај или онај град, први би му посао био, да погуби 
оне несрећнике, који су могли отаџбину своју изда-
ти. Његове су речи: „Који ће тек да учине издајство, 
оне највећма волим; а који су га већ учинили, оне 
највећма мрзим.“ Нарочито је опет био искусан у 
тој вештини, да непријатеље своје поцепа, да са-
вез међу њима склопљен поквари, па пошто би то 
учинио, преговарао би затим са јачим о миру, а са 
слабијим би водио рат, и напослетку, пошто би му 
се војска тако и сувише охрабрила и на тегобе ратне 
навикла, он би затим једне и друге савладао. Пре две 
хиљаде и толико година беше дакле потпуно схва-
тио истину оне изреке: „divide et impera“ (завади па 
владај). Уз то био је усталац у највећој мери; ни духу 
ни телу своме није никада одмора давао.
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Чим је дакле дошао био на престо, одмах је за 
тим ишао, да према југу и истоку рашири границе 
држави македонској, те стане бацати очи на полуо-
стрво Халкидику и на трачки Херсонез. Халкидика 
са лепим пристаништем и дугачка обала Херсонеза 
чињаху му се особито згодне за унапређење тргови-
не у земљи његовој. Стога, које преваром, које ору-
жаном силом, заузме пре свега атинске насеобине 
Амфипољ, Пидну, Потидеју и Метону. Наскоро 
затим нападне сасвим изненада на полуострво Хал-
кидику, не би ли се како докопао богатог и знаме-
нитог града Олинта. Кад стигне глас о томе у Ати-
ну, сазове се народна скупштина и дође на дневни 
ред македонско питање. Питање је то истина и пре 
више пута претресано од оног доба, како је Филип 
освојио Амфипољ, али државници, што бише на 
влади, без престанка забашуриваху и претрпаваху 
опасност, која од Македонаца прећаше, не би ли 
само себе на влади одржали и свој сјајан положај 
сачували. Уз то им иђаху на руку у томе сви лакоми-
слени и кратковиди Атињани, којима је благовање 
било највећи идеал, а још највише иђаху им на руку 
они људи у Атини, које Филип беше потплатио, да 
потхрањују равнодушност и мирољубље својих су-
грађана, да их, штоно реч, успављују. Када дакле, 
као што напоменусмо, грађанство атинско почне 
опет саветовати се о македонском питању на глас 
о напрасном Филиповом нападу на Халкидику (с 
пролећа год. 351. пре Хр.), устане млади Демостен 
сасвим изненада пре свију других говорника, који 
обично о тој ствари пређе говорише, да би спречио 
једном за свагда понављање свега оног, што је већ 
хиљаду пута речено. Устане Демостен, те је сад го-
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ворио беседу којом је започео своју светско-историј-
ску улогу, говорио прву беседу своју против Филипа 
— такозвану прву филипику. Од тог доба настаје 
она навек знаменита борба, у коју се Демостен упу-
стио за слободу хелинску против онога чудовишта 
људскога — краља Филипа, — и којој има свет да 
захвали читав низ најдивнијих беседа, што су ика-
да говорене; настаје борба, коју је Демостен водио 
једним јединим оружјем, слободном речју, но ипак 
тако силно и снажно, да је сам Филип имао обичај 
више пута да рече: он води рат само са Демостеном, 
а не са Атињанима. У првој филипици баца Демо-
стен кривицу због тадањег рђавог положаја не само 
на пређашње саветнике и војводе народне, већ и на 
сам народ.

Док је Демостен — човек тек од тридесет година — 
младић у политичком животу — овако разборито 
опомињао своје суграђане на енергичан рад за част 
и достојанство Атине; док је овако одлучно војевао 
против старијих државника, што бише на влади, 
против Еубула и другова му, чији политички про-
грам беше, да се по што по то мир одржи — Филип 
је међутим био у Тракији, онде што је хтео по својој 
вољи удесио, па после опет се у Халкидику вратио, 
те стао све већма и већма приближавати се Олинту. 
У овој големој невољи пошљу Олинћани депутаци-
ју у Атину зарад тога, да од ове траже помоћи. У 
Атини буде сазвана народна скупштина, а у скуп-
штини ко ће са већом озбиљношћу да прихвати 
ствар олинтску, него честити и неуморни Демостен. 
Он је говорио сада тако звани први олинтски гово-
ру којим је живо и разложно саветовао Атињанима 
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заједницу у рату, који не могу избећи, а да не метну 
на коцку част и независност своју.

После говора овог закључе Атињани да треба 
помоћи Олинћанима. Али како је у Атини било и 
таквих говорника, који су Филипа ковали у звезде, 
који су говорили, да је сваки покушај против њега 
узалудан, да је он у свачему срећан, и да је пуста 
клевета називати га вероломним: Атињани, који су 
и иначе били малодушни и готово веровали у све-
могућност Филипову, клону духом сасвим. Стога је 
сада говорио Демостен пред народом други олинт-
ски говор свој, не би ли Атињанима избио из главе 
претерани страх од Филипа.

Неко време после овог говора пошљу Атињани 
у јесен год. 350. пре Хр. Олинћанима помоћ саста-
вљену из самих најамника. Војска ова потисне мало 
натраг Филипа, а у Атини направе од тог малог 
успеха велику победу. Помисле сад Атињани, да је 
већ све добијено, да су Олинћани изван сваке опа-
сности, и да сад само треба мислити о начину, на 
који ће казнити Филипа за зла, која им је до тог вре-
мена учинио. У тај занос уљуљкиваху их нарочито 
неки говорници, који су умели само ласкати својим 
суграђанима. Но Демостен беше толико увиђајан 
и одлучан, да изјави, да поменутим успехом није 
никако рат решен, да ће шта више пресести Атиња-
нима тај успех, ако због њега они себи уобразе да је 
постигнуто оно, за чим се ишло. Да би дакле испра-
вио ово погрешно мишљење својих суграђана, као 
да је већ доста учињено; да би их излечио од оне 
њихове болести, због које они часком нађу изговора 
за немарност и за нерад; најпосле, да би их наново 
уверио о томе, да они још нису одужили дуг, што су 


