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Ein attischer Redner spricht über die Entwicklung der Redekunst in 

Athen: 
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Σόλων τε γὰρ προστάτης τοῦ δήμου καταστὰς οὕτως ἐνομοθέτησεν καὶ 

τὰ πράγματα διέταξεν καὶ τὴν πόλιν κατεσκεύασεν, ὥστ᾿ ἔτι καὶ νῦν 

ἀγαπᾶσθαι τὴν διοίκησιν τὴν ὑπ᾿ ἐκείνου συνταχθεῖσαν· μετὰ δὲ ταῦτα 

Κλεισθένης ἐκπεσὼν ἐκ τῆς πόλεως ὑπὸ τῶν τυράννων, λόγῳ πείσας     

τοὺς Ἀμφικτύονας δανεῖσαι τῶν τοῦ θεοῦ χρημάτων αὑτῷ, τόν τε δῆμον 

κατήγαγεν καὶ τοὺς τυράννους ἐξέβαλεν καὶ τὴν δημοκρατίαν ἐκείνην 

κατέστησεν τὴν αἰτίαν τοῖς  Ἕλλησιν τῶν μεγίστων ἀγαθῶν γενομένην· 

ἐπὶ δὲ τούτῳ Θεμιστοκλῆς ἡγεμὼν ἐν τῷ πολέμῳ τῷ Περσικῷ γενόμενος, 

συμβουλεύσας τοῖς προγόνοις ἡμῶν ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν, εἰς τοῦτ᾿ αὐτῶν 

τὰ πράγματα προήγαγεν, ὥστ᾿ ὀλίγας ἡμέρας ἀνάστατοι γενόμενοι 

πολὺν χρόνον δεσπόται τῶν Ἑλλήνων κατέστησαν· τὸ δὲ τελευταῖον 

Περικλῆς καὶ δημαγωγὸς ὢν ἀγαθὸς καὶ ῥήτωρ ἄριστος οὕτως ἐκόσμησε 

τὴν πόλιν καὶ τοῖς ἱεροῖς καὶ τοῖς ἀναθήμασιν καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, ὥστ᾿ 

ἔτι καὶ νῦν τοὺς εἰσαφικνουμένους εἰς αὐτὴν νομίζειν μὴ μόνον ἄρχειν 

ἀξίαν εἶναι τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων· καὶ πρὸς τούτοις 

εἰς τὴν ἀκρόπολιν οὐκ ἐλάττω μυρίων ταλάντων ἀνήνεγκεν. Καὶ τούτων 

τῶν ἀνδρῶν τῶν τηλικαῦτα διαπραξαμένων οὐδεὶς λόγων ἠμέλησεν, 

ἀλλὰ τοσούτῳ μᾶλλον τῶν ἄλλων προσέσχον αὐτοῖς τὸν νοῦν, ὥστε 

Σόλων μὲν τῶν ἑπτὰ σοφιστῶν ἐκλήθη, Περικλῆς δὲ δυοῖν σοφισταῖν 

ἐγένετο μαθητής;        (194 Wörter) 
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Zeile   

1/11 καθίσταμαι (Aor. κατέστην; καταστάς Part. Aor.): antreten, eingesetzt werden 

2/3 ὥστ᾿ ... ἀγαπᾶσθαι: Fügen Sie als Subjektsakkusativ τὴν πόλιν ein. 

5 οἱ Ἀμφικτύονες: die Amphktyonen (Berater des delphischen Orakels) 

 δανείζομαι: sich leihen, sich borgen 

7 καθίστημι: hinstellen, einrichten 

 τήν: schließt γενομένην  als Partizip an τὴν δημοκρατίαν ἐκείνην an. 

9/10 εἰς τοῦτo τὰ πράγματα πρόαγω: die Angelegenheiten soweit voranbringen 

11 τὸ τελευταῖον: schließlich, zuletzt 

13-16 Lesen Sie: ὥστ᾿  ἔτι καὶ νῦν τοὺς εἰσαφικομένους εἰς αὐτὴν νομίζειν (τὴν πόλιν) ἀξίαν 

εἶναι μὴ μόνον ἄρχειν τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων  

16/17 οὗτοι οἱ ἄνδρες οἱ τηλικαῦτα διαπραξάμενοι:  

diese Männer, die so Bedeutendes durchgesetzt haben 

17 λόγων ἀμελέω: die Redekunst vernachlässigen 

18 μᾶλλον τῶν ἄλλων: mehr als die anderen 

19/20 δυοῖν σοφισταῖν ... μαθητής: Schüler zweier Sophisten 

 

 
 


