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1  

 

w księdze czwartej Wojny Peloponeskiej  

Tukidydes opowiada dzieje swej nieudanej 

wyprawy  

 

pośród długich mów wodzów  

bitew oblężeń zarazy  

gęstej sieci intryg  

dyplomatycznych zabiegów  

epizod ten jest jak szpilka  

w lesie  

 

kolonia ateńska Amfipolis  

wpadła w ręce Brazydasa  

ponieważ Tukidydes spóźnił się z odsieczą  

 

zapłacił za to rodzinnemu miastu  

dozgonnym wygnaniem  

 

exulowie wszystkich czasów  

wiedzą jaka to cena  
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in the fourth book of the Peloponnesian War  

Thucydides tells among other things  

the story of his unsuccessful expedition  

among long speeches of chiefs  

battles sieges plague  

dense net of intrigues of diplomatic endeavours  

the episode is like a pin  

in a forest  

the Greek colony Amphipolis  

fell into the hands of Brasidos  

because Thucydides was late with relief  

for this he paid his native city  

with lifelong exile  

exiles of all times  

know what price that is  

 

 

 

 

 

 

 

2  

 



generałowie ostatnich wojen  

jeśli zdarzy się podobna afera  

skomlą na kolanach przed potomnością  

zachwalają swoje bohaterstwo  

i niewinność  

 

oskarżają podwładnych  

zawistnych kolegów  

nieprzyjazne wiatry  

 

Tucydydes mówi tylko  

że miał siedem okrętów  

była zima  

i płynął szybko  

 

3  

 

jeśli tematem sztuki  

będzie dzbanek rozbity  

mała rozbita dusza  

z wielkim żalem nad sobą  

 

to co po nas zostanie  

będzie jak płacz kochanków  

w małym brudnym hotelu  

kiedy świtają tapety  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

generals of the most recent wars  

if a similar affair happens to them  

whine on their knees before posterity  

praise their heroism and innocence  

they accuse their subordinates  

envious colleagues  

unfavourable winds  

Thucydides says only  

that he had seven ships  

it was winter  

and he sailed quickly  

 

 

 

3  

if art [the arts] for its subject  

will have a broken jar [pitcher] 

a small broken soul  

with a great self-pity  

what will remain after us  

will it be lovers' weeping  

in a small dirty hotel  

when wallpaper[S] dawns 


