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Acestă, operă
este dedicată

părintelui mei

| lon

Ghica

subt a cârui domnie la Samos am visitat în copilărie locul
de nascere al lui Erodot
+
si ruinele coloniilor eline din
Asia Mică,

În semn de respect, afecțiune şi
recunoscinții.

Introducere generală.
Când

am

mat

ântâiii pana în mână

.

ca să mă octip cu tră-

ducerea primelor 50 capitole din Cartea IV din Erodot, puse de
Academia n6stră la concurs pentru premiul Zappa, nu "hi ara
închipuit un moment că voii fi chemat 'să mă înisărcihez cu uă
lucrare imensă. și complicată cum este aceea pe 'care am întreprins'o. Literatura elină şi latină, studiul meii de predilectiuăt
pe bâncile scolii, aii exercitat tot dauna un farmec asupra rătă,

şi la intrare în Universitate m'am vedut cu regret nevoit de imprejurări să mă despart de autorii mei favoriţi ca să mă ocup în
special

cu alte studiură.

„deschis

scrierile vechilor

pusem

Uă dată ânsă acelea terminate, am remei amici de pe bâncile scolii şi înte:

chiar uă lucrare asupra Fastelor lui Ovidiu; când aflati.

că Academia

nâstră propune

un

concurs pentru

premiul

Zappă,

dând drept subiect primele 50 de capitole ale Cârţii IV din Erodot.
M'am

presintat atunci.și ei pîntre

concurenți

cu uă

traducere

însoțită de text şi complectată cu note critice și explicative.
Norocul m'â favorizat, și lucrarea mea a fost premiată de Academie, impuindumi-se obligaţiunea de a traduce întregele scrieri ale .

lui Erodot, începând dela început.

Complectarea, acestei lucrari pe

scara întinsă pe care'o concepusem cere uă viață de om, nu humai

lungă, dar âncă liniştită, şi liberă de ori şi ce alte preocupăţiuni.
Deși viaţa mea nu îndeplinia tocmai condiţiile acestea esenţiale,
am

început lucrarea

pe planul

ce "mi-l trasasem,

cu credinţa că

VI

Introducere generală,

daca n'aș trai so duc până în capăt, cel puţin voiit proceda
înainte cu dânsa până "'mi va cădea pana din mână, lăsând urmașilor mei în ramura studiilor literare misiunea de a termina şi de
a complecta ceea ce am început.
|
Studiile profunde făcute de savanți ca Dean Blakesley, Canon

Rawlinson, Sir Ilenry Rawlinson, Sir J. G. Wilkinson, Larcher,
Creutzer, Baehr, Schweighiuser şi alţii, atât asupra textului chiar
al lui Erodot cât şi asupra fondului materiilor tratate de el, dis-

certaţiile lor critice asupr
. istoriei,
a „asupra .cestiunilor filologice,
etnografice, geografice şi arheologice
cari decurg din studiul
acestor scrieri, ai aruncat în timpii mai moderni uă lumină vie
asupra „operilor părintelui istoriei şi aii stabilit veracitatea şi buna
lui credinţă,
des atacată .și pusă în suspiciune, :atât de succesorii
lui, geloşi ai Greciei decadenții cât şi de câţi va istoriografi mai
obscuri, ai: epocii bizantine.. În notele critice ce le am atașat la
text, am „fost în genere călăuzit de observaţiile și de opiniile emise
de ;acesti mari comentatori, editori şi. arheologi şi unde 'mi am

permis „să propun câte o idee: sait: câte ui ipotesă a: mea proprie, .
acesta o fac cu tâtă, reserva,
critică. competinți.. cari stati
trebue.să recunosc imensul
Cârţii II “în . bine voitorul:
Reginald Stuart “Poole dela
porană cea mai competentă
"Lucrarea mea

supuind'o apreciării luminate a altor
ocupat de aceeaşi materie. . Asemeni
ajutor ce Pam găsit pentru lucrarea
concurs şi în. scrierile. profesorului
Museul Britanic, autoritatea contimpâte în materie de egipteologie, .

fiind de ită mâre

dimensiune

Şi ocupând

un

lung spaţii de timp în elaborarea ci, e evident că multe din celg
scri
.și: observate
se
în cursul scrierii pot fi eșite .din memoria: mea;
mai "ales că, având alte și diverse ocupaţii,
am fost silit să
lucrez .la dânsa, ca să dic'“așa, în momente: libere sustrase dela
alte ocupaţii şi îndatoriri... Consecința naturală a unor asemenea,
împrejurări. este că se vor: găsi pote

repetiri

și pote

chiar conflicte :

de opinii provenind din descoperiri noui făcute în cursul “chiar al
lucrării, -de- câtre comentatori

şi arheologii. contimporani

cu noi:

acesta mai -ales în materie de cronologie și în cestiuni etnografice.“

A
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ce oferă âncă multă materie de controversă.
Pentru asemenea
lacune cer indulgenţa studentului şi cred că voii fi ajuns scopul
principal ce mi-l propun daca am aruncat, pentru tinerimea nâstră
clasică, 6re care lumină asupra serierilor atrăgătâre a acestui mare

autor istorie al antichităţii, familiarisând-o cu ideile și modul de
viaţă a epocii celei mai interesante pote din tâtă istoria omenirii,

a epocii dela care datâsă civilizația nâstră.
Un cuvânt âmi remăne de dis asupra textului elinesc în privinţa câruia 'mi am dat cea mai mare osteneală, şi pe care cred
că-l presint publicului român în forma Ini cea mai pură. Pentru
alegerea acestui text am consultat tâte variantele din manuscrisele
celebre şi acolo unde există vre un dubii, am cumpănit cu băgare
de seamă argumentele produse de cei mai competinţi comentatorii
în favârea diferitelor versiuni susţinute de ei. Am dat-tot d'auna
preferință autorității manuscrise asupra ipoteselor ingeni6se propuse pentru amendarea texturilor cari par obscure, negramaticale
saii- corupte. În modul acesta cred că textul ce-l ofer este cât
se pote de pur şi că am eliminat, pe cât e cu putinţă, tâte erorile“

introduse întrânsul de scholiastii şi de copistii evului de mijloc.
Topliceni 1693.

D. 1. Ghica.
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Dintre toţi scriitorii cari
ati lăsat urme neperitâre după
denșii pote că cei din Elada
antică ati fost acei cari ait repr
esintat
mai mult decât ori care alţii
epoca în care aiă trăit şi ideile
core
nte .
ale epocii lor. Un fii a] Elad
ei, din cea mai fragedă a
lui
copilărie, era imediat pus în
contact neîntrerupt cu concetăţ
enii
“Să.
Viaţa privată şi de familie
al fiilor Eladei nu juca rolul
însemnat ce'l. avea. la .alte
popore şi pe care 6] are
şi maj
mult astăqi în societatea nâst
ră, Individualitatea cra, ca
să dic
așa, sacrificată în virtejul cel
mare al vieţii publice. “Cetăţea
nul
era considerat, Chiar subt punc
tul 'de vedere intelectual, nu.
atât
ca uă personalitate deosebită
de restul concetăţenilor săi, Şi
având
originalitatea sa proprie, cât
ca făcând parte integrantă din
complectul social în care trăia,
Daca era orator, discursurile
luă
trebuiait să fie expresia fidelă
a opiniilor corente în sînul
com
uni
tăţii în care se afla;

daca era autor, scrierile lui treb
uiaă neapărat să fie însufleţite cu spiritul
secolului şi al mijlocului. în
care trăia, Originalitatea nu
se căuta în literatură cum se
caută
astădi: un vechii autor elin care
'Şar fi permis. să scrie sait să
„cugete altfel decât cugetaii
sorta puţin plăcutaa
lui evului de mijloc.
studiii asupra vieţii şi
a traduce, trebue mai

acei cu cari era în contact, ar
fi avut
unui liber cugetător în timpuril
e misticismuIată atâtea cuvinte puternice pent
ru cari un
asupra, scrierilor autorului ce
"mi am propus
ântâii de tote să se ocupe de
epocaşi de

mijlocul în care a trăit,
Me
Din nefericire nu scim în mod
direct și positiv decât fârte
puţin în privinţa vieţii lui Erod
ot. Mai tot ce scim este resultatul deducţiunilor

ce putem face din scrierile hi
şi presintă mai
mult caracterul unor suposiţiuni,
aproximative de adevtr, fără îndoidlă, dar lipsite
totuşi destul prin

de basa certă și prețiosă al positivi
tăţii.
mijlocul

deductiv

surselor de unde a cules Erodot

ca să fim

naraţiile lui,

luminaţi

asupra

Scim

asupra

modului

x:

|
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cum le a scris, și pentru a alege cu destulă siguranţă între ceea
ce e fundat și ceea ce e falş în afirmările autorilor cari s'aii ocupat
în special cu studiul lui.
Epoca care a precedat cu vruă 50 de ani nascereu lui Erodot
pote fi considerată ca începutul artei de u serie în prosă. Până
pe la. începutul secolului Gle: înaintea erei creştine, Elinii nu ai produs decât poeţi. Subt acest punct de vedere poporul elin nu
formâză “nici uă excepţie la regula generală în istoria literaturii
popârelor, aceea că primele efasiuni literare ale unui popor sunt
poetice, adică cântice populare în cari se transmit legendele teogoniei și ale eroilor naţionali. Osian, la poporelegalo-celtice, Omer și
„Esiod la: Elini, cântul Niebelungen la Germani, baladele nostre

culese de Alexandri, sunt atâtea exemple ale acestei legi generale
în literatura poporelor prin care prosa se nasce
fiind limbagiul mai puţin positiv. al imaginaţiei
limbagiul mai apt pentru consemnarea datinelor
şi ale istoriei.
Erodot dar. sta născut în momentul când
nevoia

de a transmite

după poesie, poesia
pe când prosa este
positive ale sciinţei
poporul elin simţia

generaţiilor viitore descrierea

faptelor ce se

săvărşiai înprejiurul lui întrun mod mai puţin abstract şi mai
precis. decât putea s'o facă prin limbagiul ritmic şi circumscris al
poesiei. EI avea nevoe să 'și consemneze sciinţa și opiniile cu
acea precisie ce o oferă numai limbagiul corent al prosci.
.. Pentru a, ajunge lu data nascerii lui Erodot, trebue să facem
uă comparaţie critică: între propriile-lui mărturisiri şi cele ce S'ail
scris de autorii antichităţii în privinţa lui.

Mai ântâiii iată ce culege din propriile scrieri ale autorului |
nostru relativ la epoca în care a trăit. Capitolul 16 din Cartea IX
conține uă afirmaţiune preţiosă de. cea mai mare însemnătate.
Erodot se referă acolo la uă naraţiune pe care ar fi: audit-o din
gura Iui 'Tersandru din Orchomen.
Acest Tersmidru se scie că a
fost martor ocular al tutulor evenimentelor istorice ce ait precedat
de aprope marea bătălie dela Platea. Data âcestei victorii. repurtate.
de Elini în contra lui Mardoniit, generalul Perșilor, este. un punct .
istoric fix şi necontestat: este anul 479 înainte de era nostră.

Iată dar deja ui dată pe care. ne putem întemeia cu siguranță.
La Capitolul 137 din Cartea VII şi la Capitolul 73 din Cartea IĂ,
Erodot face menţiune

despre nisce evenimente întemplate în primii

doi ani al resbelului peloponesiac:
că a

apucat anii 431

şi 480

în alte cuvinte el arată acolo

înainte

de

Christos.

Tot

aşa la

Biografie.
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Capitolul: 233. din Cartea VII: avem uă niențiune despre atacul
Tebanilor în .contra Plateii, atac care avu loc la anul 431: înainte
de Christos şi care fu primul act de ostilitate ce deschise lungul
şi desastrosul: resbel pentru - supremație între Sparta şi " Atena.
Astfel dar, numai din propriile mărturisiri ale lui Erodot; putem fixa
deja aproximativ epoca în care el a vicțuit ca coprinsă între anii cei
dintâi al secolului Vie şi. anul 429 suii 428 înainte de era. nostră.
Pentru a ajunge la uă precisiune şi mai : mare să vedem ce
informaţii putem culege din scrierile altor autori: cu privire lu
acâstă

cestiune,.

D'intre toţi scriitorii antichităţii cari s'ati ocupat cu Erodot,
fără îndoislă că Dion din Alicarnas este acel care merită mai
mult a fi pus în primul rând. În tratatul seris de acest istoriograf
asupra lui Tucidide, (Cap. V) el afirmă că Erodot s'a născut puţin
timp înaintea isbucnirii resbelului cu Perşii: »: “llohânzos “evbuswns
him zpbrepovy sv [lpotzâve. Prin acest resbel cu Perșii trebue
să înţelegem nu cel Vântâiă, subt comanda lui Dariu, dar cel d'al
doilea, când Perşii trecură în Europa subt comanda lui Xerxe, şi
acesta pentru că "Pamfila (apud Aul Gell. Noct. Attic XV, 23), singurul autor

al antichităţii care fixeză în mod

precis data

nuscerii

lui Erodot, ne spune că el era de 53 de ani (tres ct quinquaginti
annos natus) la epoca când începu resbelul peloponesiac.
Se scie că acest resbel începu la anul 431 înainte de era nostra, aşa dar,

daca

urmăm

afirmaţia

lui Pamfila, Erodot

trebue ssă fi fost născut,

Ja anul 484 înainte de Christos.
Data acesta se potrivesce tocmai
și cu: mărturisirea Ini Dion daca prin »zâv Ileporzâvye din pasagiul
sus citat, înţelegem cel d'al doilea! resbel cu Perșii; 'câci acel
resbel începu la anul 480 înainte erei creştine și daca anul 484
represintă data nascerii autorului nostru, resultă că Erodot .era de |
4 ani când Xerxe atacâ pe Elini, în alte cuvinte că sa născut,
cum dice Dion, »puţin .timp înaintea resbelului cu Perșii. Tată
cuvinte destul de puternice cari militeză în favorea anului 484, ca
dată a nascerii lui Erodot și pentru cari acei dată este în general
admisă astădi.
În privinţa locului natal al părintelui istoriei nu există nici
uă controversă. EI: însuşi spune că cra! originar din Alicarnas,
uă colonie doriană de pe costa Asiei mici. “Peebue cu totul în-

lăturată opinia emisă de un autor antic obscur care "Şi a însuşit

numele de Plutareh, cu care era contimporan, şi care e cunoscut
în bibliografia clasică subt numele : de Pscudo-Plutarch.
Acest

xXu

autor,

Si

care a îndreptat

Biografie.

tâte calomniile

și

acusaţiile

posibile

în

contra pârintelui istoriei în scrierea pe care a intitulat'o »de malignitate Herodoti«, afirmă că Erodot nu era orginar din Alicarnas

ci din Thurium.
Asemenea nu trebue să luăm drept basă în
sustinerea, acestei teorii, pasagiul cunoscut din Aristotele (Retoric.
„III, 9) unde aceste filosof, citând primele cuvinte ale scrierii lui
Erodot, substitue, din pură erore, “epitetul »ovpipu« acelui de
» Ahxapvaotos« întrebuințat de autorul nostru. (Vedi nota 1, pag. 1,
vol. 1.) Probele că Erodot s'a născut la Alicarnas sunt prea sdro-

bitâre pentru ca să pâtă un moment fi sdruncinate prin afirmarea,

unui autor plastograf saii printruă erdre de citaţie a unui
care nici uă dată nu a fost pus în ' suspiciune.

text

Oraşul Alicarnas fu dar leagănul lui Erodot. La anul 484
înaintea erei nostre, acea colonie avea uă importanță mare. Ea:

forma parte din liga defensivă, numită Hexapolis, a celor şese
„colonii eline din Asia. Corentul ideilor patriotice şi liberale
era,
puternic la Elinii de pe câsta Asiei, d'abia scăpaţi din primejdia

cu care fuseseră ameninţaţi în timpul invasiei ui Dariu. ' Bătălia

dela Maraton, înfrângerea armatei lui Dariu, victoria de subt muntele

Mical, erai amintiri prospete în mintea fie cârui Elin, amintiri
menite ca-s'aprindă imaginaţia lui patriotică.

Fără îndoislă gene-

rația născândă asculta dela martori” oculari naraţiunea unor fapte

așa de glorise pentru neamul elinesc. Pârinţii lui Erodot par a
fi fost persone forte considerate în orașul lor natal şi a se fi bucurat
de uă bună situaţie, precum putem deduce din starea ce o posedaii,
stare care a înlesnit lui Erodot călătoriile întreprinse în. tinereţe
„Si chiar 6i a permis “să joce un rol important în evenimentele
politice ale patriei lui. Numele tatălui lui Erodot a fost: Lixe.
Acestao scim din inscripţia care se afla pe mormântul lui Erodot
la Thurium şi pe care ne o transmite Stefan bizantinul, autor care
a trăit la finele secolului al Vie: al erei creștine. Iată,textul acestei
inscripții interesante precum o avem dela istoricul susmenţionat.
» Hpdâozov Abtsw upănzet xâws Xe bavâvra
»'Iddos dpyatzs iozopins zpăzawt
|
>Anptioy adzpns Bhaozăva dn, zâv ăp' dzhrizov
>Mâurv Sezzpopurțâv, Qobpwv Zoye TĂTBIjVe«
Afară de Stefan bizantinul, care ne indică numele tatălui lui
Erodot, avem și autoritatea confirmantă a lui Suidas caâre mai
adaogă şi numele mumei sale Drio sait Rio, (după cum preferim
a citi textul, din: nenorocire corupt tocmai în acel pasagiii).

Biografie.
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Eii unul cred că familia lui Erodot exercita profesiunea de
comersanţi şi că tatăl săi, ca mulți coloni de pe acestă costă, âşi
făcuse starea cu negoțul: el pâte chiar să fi fost proprietar” de

vruă navă saii două cu care făcea comerțul de cabotagiii, cum
fac astădi principalii notabili din insula Samos şi din vecinătatea

litoralului archipelagic al Anatoliei, cari 'mai toţi sunt mîndri dacă
€şi pot da titlul de zhotapyos (proprietar de corabie). Cine scie
daca, primele excursiunii ale lui Erodot nu ai fost întreprinse cu
navele tatălui sei şi. daca el nu a căpătat în modul acesta gustul
călătoriilor. Ceea ce pare a milita în favârea teoriei ce &mi per
„mit a emite aci este că Erodot a avut uă rudă în insula cea inâi

comersantă a mârii Egee, adică ln Chio..

Pe ruda acesta el o!

menţioneză în Cartea VIII, Cap. 132, subt numele de Erodot, fiul
lui Basileide. Faptul că autorul nostru vorbesce. despre 'ruda
acesta fără a prepune vre un articol, ca cum ar fi fost uă persână bine cunoscută, și acesta fără nici un motiv aparent,dă loc
la. presupunerea că. acea. rudă era uă persână influentă şi bine
cunoscută atât în Chio cât şi în localităţile vecine. . În tote casurile presupunerea că părinţii lui Erodot .eraii comersanți. și că
posedaii nave e forte legitimă și forte conformi cu moravurile
locale, ea mai explică cunoşcinţele intime ce le avea autorul
nostru cu locurile vecine de patria lui, cu itinerariile urmate de
acei.ce ficeaii comerţul interior în Asia și în Africa,.și mai explică în fine numerâsele relaţii personale ce le a contractat cu
bărbaţi cară prin vada lor de lume erait în posiţie să i dea informaţii despre cele ce aii vădut şi audit. Pe timpurile acelea nu
se călătoria, ca astădi, pentru plăcere şi pentru a culege informaţii: omul nu se deplasa decât pentru scopuri comerciale saii

în vederea unor expediţii militare şi Erodot este primul. elin
despre care scim că ar fi călătorit cu scopuri mai înalte și mai

scientifice,

|

|

Astfel se formă fără îndoiclă Erodot la Alicarnas.

Ajuns la

vîrsta, de 30 de ani, călătoriile ce le făcuse din când în când, desvoltaseră într'ânsul setea de a vedea şi mai multe şi de a culege informaţii maă precise asupra, localităţilor interesante, de a le visita
singur și de a scrie. resultatul experienţelor şi investigaţiunilor

sale. El se familiarisase deja cu autoriiși cu poeţii cei mâi
celebri cară ai făcut gloria ţârii lui din timpurile cele mai antice
și până

la epoca

lui Pericle. - Dovadă

că el cunoscea

bine

pe

acesti autori şi pe acesti poeti, mai ales pe Omer;pe Esiod, pe

XIV

. Biografie,

Pindar. şi pe Ecateu din Milet,

este 'că. acestia sunt des men-

ționaţi sai citați în scrierile lui: întălnim . des chiar pasagiuri
în operile lui cară indică că: în momentul când le scria, autorul

nostru: avea în minte pasagiuri analoge din poeţii lui favoriti.
Sist- emul
de: educaţie când era Erodot copil cerea imperios : ca
junii „elini să cunoscă bine şi să potă recita pe din afară cântecele,

pare

odele

sait rapsodiile marilor

poeţi

ai

Greciei,

și Erodot

a fi avut uă :predilecţiune specială pentru: Omer şi pentru

Ecateu: pe acest din urmă, €l numesce »6 hoyozotăs« și 6] 'citâză
nu „mai puţin de patru. ori textual.
Afară -de acesti. autori
Erodot mai cunoscea bine scrierile lui Oleniu (IV, 35), lui Museu

(VII, 6. VIII, 9%.'IX, 43), lui Archiloch (I, 12), lui Alceu, lui

Sato, lui Eschil, lui Simonide, lui Aristea, lui Frinicu, şi lui Esop:
înalte cuvinte era cu totul în corentul literaturii celine când
începu si adune materialură pentru marea operă ce ne a lăsat-o
moștenire.
o
aa

„Pe la virsta de 25 de ani! se hotărâ Erodot să "Și ia în serios
misiunea, de istoriograf şi începu atunci să întreprindă seria de

călătorii

cari Vaii pus în posiţie să afirme cu autoritate cele ce a

scris. Între primele lui călătorii “trebue să punem pe cea mai
importantă şi mai consciincidsă diu tâte, câreia Gi datorim Cartea II
a scrierilor lui: călătoria în Egipt, care ocupă cel puţin trei ani.

Există

cuvinte

puternice pentru a presupune

că acea cilătorie fu

întreprinsă cam pe la anul 459 înainte de era creștină, şi aceste
cuvinte sunt mai ales basate pe faptul că ea fu începută în 'urma

rescdlei lui Inaru în contra Perşilor, rescâlă care avu loc la anul 460

înainte

de Christos.

Acâsta'0

scim

pentru

că Erodot

singur

afirmă în Cartea III, Cap. 12, că a vădut cu ochii lui în Egipt
craniurile Egiptenilorşi ale Perşilor cari aă luat parte la bătălia
dela Papremis, graţie câreia Inaru putu să pue mâna
pe putere.
La anul 455 înainte de Christos forţele ateniene evacuasstă deja
Egiptul, Inaru fusese ucis de Artaxerxe și Egiptul căduse din noi
sub jugul Perșiloi, așa încât Erodot, care natural trebue să fi visitat
Egiptul în condițiuni favorabile pentru a căpata informaţiile
' ce

doria să le aibă, probabil că s'a dus acolo în timpul ocupaţia eline,
iar nu după. data încetării acelei ocupaţii: astfel dar anii 459

şi 456 înainte de Christos fixeză limitele extreme între caii Erodot

ar fi putut visita în mod profitabil: ţârmurile Nilului. A presupune
că el sar fi dus acolo înaintea anul
459ui
-nu' sar potrivi cu -

afirmaţia

conținută

în pasagiul

suscitat din.. Cartea III, Cap. 12,

: Biografie,
1

,

,

XV

relativ.la revolta lui Inaru;. pe de altă parte a crede.că Erodot
ar. fi visitat Egiptul după anul 455 este a admite un ce improbabil
cu totul, adică că autorul nostru ar fi ales uă epocă forte defavorabilă, daca nu imposibilă şi periculosă pentru un Elin, după evenimentele recente petrecute acolo. . Daca Erodot sar fi presentat în
Egiptla uă asemenea epocă el nu putea fi bine primit de autoritățile tocmai pe cari el compta pentru a fi pus în corentul faptelor
ce, doria să le cundscă. Intervalul dar între 459 și 456 ca marcând data la care Erodot a visitat Egiptul nu ridică: cea mai

mică obiecţiune şi trebue priinit ca represintând epoca exacti a
acestei importante călătorii. “:
a
„Pe la anul 456 Erodot s'a reîntors din Egipt în. patria lui.
La acea epocă tirania lui Ligdamis, nepotul
devenise nesuferită Alicarnasenilor.. Erodot, al
că atunci murise, fiind că nu-l vedem nicăiri
cu acele evenimente, a luat ui parte activă în

da tirania acestui om.

celebrei Artemisia,
cârui tată probabil
menţionat în raport
mişcarea provocătă

Jevolta &nsă nu. avu nici un succes. şi

Erodot, ca să scape de furia resbunării lui Ligdamis, se expatriă
în anul următor, Suidas afirmă că el &și alese domiciliul''in insula
Samos: În tote casurile a călătorit un an întreg prin insulele de
pe costa Asiei, visitând des insula, Samos, cea mai civilisată din
tote, unde se familiarisă cu dialectul ionian, limbagiul preferit „de
literatori. Un an mai târdiii, adică ln 454, uă nouă mişcare revo-

luţionară în Alicarnas scăpă în fine acea colonie de tirania lui

Ligdamis şi Erodot se reîntorse în patria lui unde şi “stabili
„domiciliul în timp 7(i ani, adică până la anul 447, când.o părăsi

pentru tot dauna.

În acest interval de7 ani trebue să punem uă

mulţime de călătorii întreprinse de Erodot.

Acestea sunt:

1* Călătoria la Cirene, cu ocasia câreia a împins şi 'mai departe spre apus d'a lungyl costei africane (Cartea II, Cap. 32 şi 181).

2*

Călătoria prin Elespont, Propontidă, Bosfor, d'a luogul
câsteă occidentale aPontului Euxin până în Crimea şi pote chiar
mai departe spre răsărit până la gura Fasuluiîn Colchida (Car-

tea II, Cap. 104). , Cu ocasia acestei călătorii Erodota trecut pe

dinnaintea, gurilor Dunării: cine scie daca chiar n'a intrat atunci
în apele țării nostre? Daca &nsă a navigat în Dunăre, ma urmat

departe cursul acestui fluvii câci cunoscinţele lui se arată confuse

şi inexacte în ceea ce se atinge de interiorul țeriişi de cursul
Istrului. (Veqi descrierile geografice din Cartea IV.)
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3 Uă călătorie d'a lungul câstei de sud a
Asiei mică până
la Tira, trecând de acolo pe uscat în valea Eufrat
ului şi al Tigrului, adică la Babilona, (Cartea I,. Cap. 181, 182
şi 183) Egbatana,

Arderica şi Susa (Cartea V, Cap. 52, 54, şi Cartea VI,
Cap. 119).

4* Uă călătorie în care Erodota urmărit pas
cu pas itinerarul
armatelor lui Xerxe dela trecerea lor peste Elespo
nt, până în Atica,

şi la care face des alusie,

|

a

o Aceste călătorii şi excursiuni ocupară dar
periodul de 7.âni
între 454 și 447 înainte de Christos pe când Erodo
t era cu reşedinţa
în patria lui. La acea dată părăsi orașul săii
natal, pentru tot
dW'auna.
Ei
.
a

„E greii să determinăm causele cari at decis pe Erodo
t 'să se

expatrieze. Suidas afirmă că turburări politice Paii
silit să fugă din
Alicarnas și să caute un refugiu pe continentul europ
ean." Biografii
moderni €nsă cari ai studiat mai de: aprope viaţa.
acestui mare

istorian al antichității şi în cap ! +! * trebue să pune
m pe emi-

„nentul traducător şi critic Rawliv- 2 "'sunt de
părere :că adevâratul
motiv al acestui exil voluntar nu + altul decât
acel indicat pe in:
scripţia săpatăpe mormântul lui, inscripţie pe
care am citat'o mai
sus: »ăzhrjov uâbuov Drerzpopuyăva. Prin 'expre
sia »uâpove Raw-

linson înţelege, cu drept cuvânt;

vridicole iarinu persecuție poli-

tică, cum s'a interpretat de unii: sens pe care nu-l
pote avea nici
uă dată acest cuvânt. 'Trebue dar: să “suposăm
că Erodot simţia,
că devenise victima eriticelor puţin binevoitâre
ale concetiţenilor

săi.

Faptul se explică de sine daca examinăm puțin starea
spiri-

telor Dorienilor
mijlocul lor.
mai înaintate,
“atât din Asia
elementul liber

zate de atunci.

din Asia mică la epoca când Erodot a trăit
în
Dorienii acestia profesaii idei religiose și filoso
fice
comparat cu credințele consângenilor lor de rasă,
cât şi din. muma patrie: în alte cuvinte formată
cugetător, ba, chiar âncă sceptic, al. societăţii civili-

Vecinii lor, Ionieni, cu cari am vădut că Erodot

avea, strînse relaţii, erai, din contra, mult nai
simpli în credințele
lor, mult mai religioşi, și Erodot, al cârui mumă
chiar pote să fi
fost Ioniană, dar care în tote casurile a fost aşa
de mult în con-

tact. cu dânşii, încât a scris în limba lor, adopt
ase ideile lor
religiose și aceste -idei răsbesc pretutindeni
prin
” scrierile. lui. Era

dar natural ca simplicitatea, profundul respec
t pentru religie, și
credința în Destin şi în Nemesis, cari formeză
nota caracteristică
a scrierilor lui Erodot,nu numai să nu fi avut trecer
e în spiritul concetățenilor lui din Alicarnas, dar âncă să-l fi expus
la neajunsuri

Biografie:
de tot felul.
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traduce
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dar cuvântul

»uâpose

prin

»persecuţie!

politicăc ar fi a comite uă erdre în care ai cădut numai acei cari
ai fost împinși de zelul lor ca să concilieze uă tradiţie înrădăcinată, datorită lui Suidas, cu. textul inscripției monumentale
dela Thurium,. transmisă de Stefan bizantinul.
Prefer cu: mult

teoria lui Rawlinson cum că Erodot ar fi părăsit patria lui numai
- şi numai pentru că amorul

puținei

lui propriii se simţia atins din causa

stime și consideraţii ce o aveai concetățenii
lui pentru

opiniile şi teoriile religi6se şi “filosofice ce le emitea.
Ca -mulță
bărbată distinşi el a început să simță că nu era profetîn ţera
lui şi a căutat să "și facă uă patrie nouă într'un centru

de acţiune

mai simpatic şi mai capabil - de a-l aprecia.
Nu scim bine în cotro "şi a îndreptat paşii Erodot când a părăsit astfel amărit patria lui; e probabil că a pribegit câteva luni

prin insulele lui favorite, Samos,
anului 447. dăm i iarăși de țări

"i

Chio şi Lesbos,

dar la finele

Şi €L găsim stabilit la Atena,

atunci ajunsă la apogeul strici sale.

Acolo în timp de patru

ani, dela 447 până la 443 îşinte de Christos, el sa pus în
contact; direct cu toță bărbaţii eminenți cari ai ficut gloria secolu-.
lui lui Pericles, profitând de amiciția lor ca să se inspire la focarul care respândia departe în tote direcţiile razele culturii şi al
gustului. În acest interval a visitat orașele cele mai: celebre ale
Greciei ca Delfi, “Teba, Olimpia şi altele şi a făcut cunoscut

scrierile sale în societatea cultă şi literară, citind fragmente din ele
în cercurile
mai intime şi mai alese pe cari le frecuenta; câci în
viața intimă a societâții culte din Atena, după cina convivială,
(Guuz6owoy), lecturile filosofice şi literare serviaii drept petrecere.. Cu
ocasia unei astfel de lecturi s'a întâmplat fără indoielă interesantul
incident pe care uă tradiţie, datorită panci lui Lucian, €l-transferă
pe arena jocurilor olimpice. Se spune că un tânăr în etate de
25 de ani, fiii al lui Oloru, ar fi fost atât de mişcat când a auit
acestă citire încât ochii lui se umplură cu lacrimi. Erodot atunci
sar fi întors câtre bătrânul Oloru şi &ă ar fi dis »Olore, fiul tăi

are, s'o scii, mare sete de învăţăturăe!

Acest june mai târdiii

deveni nemuritorul istorie Tucidid, emulul lui Erodot.
Relatarea acestui incident ne aduce la mult desbiituta cestiune

a recitării scrierilor lui Erodot înaintea Elinilor adunaţila Olimpia.
Precum am dis mal sus, legenda că pârintele istoriei ar fi citit;

cu ocasia celebrării jocurilor olimpice,

cele! nouă cârţi

cari ai

.. primit numele muselor, se datoresce lui Lucian, carele a fost urmat

n

VP

„
7

de Suidas

Bioprafior,

în acestă materie.

Sunt &nsă consideraţiuni seri6se, carj

ipilițeșă puterpic în contra probabilității . chiar, a unei aseme
nea
întemplări; Mai ântâiă, ca considerant obiectiv, trebu
e să. stabilim
Premisa că yeracitatea istorică-a ambilor acestor aptori-sa
găsiț
în mai mulțe ocasii defectudsă;. pe urmă, ca
considerante subiective,

există mpi multe cari” tâțe tind 19 respingerea

Lucian. ne represință: pe Erodot „ca venind direct legendei, „Antâii,
, din Alicarnas cu, |
tote

scrierile. Îni complecțe.
spre a.le citi înaintea juriului olimpic,

Aepsta deja nu e exact,

le dre ce Brodot nu

era-de curând veniţ
în Atena Ja anul 444 îngintea lui Christos; data
avură „loc
sipgnrele «jocuri olimpice Ia cari ar fi putut el;asigând
sta; .pe urmă

scim

că scrierile

lui Erodot. nu at fosţ complectaţe. decât. după

plecareani,” definitivă din Grecia și stabil

lux, în Tidlia, În
ng-nu e poşibilca Brodotsă fi ficut, uă irea.
lecturi
i atdeiâi
lingă,
cum ar fi fost aceea a Muselor

neceșar

ca. să facă uă asemenea

Iui, câci. chiar timpul. mațeri Il

citire într'uă serbare. olimpică,

fi lipit. _Un-alţ argument care trebue inyocat
este acela că Mar-

E

celin, mă autoritate seriâsă, carele relațează, şi dânsul
incidentul cu

jupele Tugidid, nici nu pomenesce

despre jocurile olimpice.

Dai

„Aşadar legenda acesta, deși forte' frumâsă şi
poetică; trebue
a

discreditată. : Ea trebue să. cedeze locul opiniei
mai bine fundâte
că Erodot: a făcut cunoscute. scrierile
: lu -în' lumea. literară. din

Atena prin lecturi. fragmentare.în cercuri
- inai. intime,. Era. şi
mai natural să 'și fi ales el singur auditorul dintre
Atenicni decât să
citâscă. opera lui înaintea unei adunări mari cala
Olimpia,:unde
era represintată tâtă suflarea elină, mai ales că inulte
din cele: scrise
în aceste cârți puteait fi forte plăcute -unor cititori
sai unui audi=
torii compus din Atenieni, dar sigur -că nu -puteaii
fi: de gustul
nici a Eolienilor nici a Dorienilor nici a altor
Elini a căror purtare politică este des criticată cu severitate meritată
Și chiar cu
amărăciune.

. Atenienii apreciară scrierile lui Erodot forte
mult și
manifestară aprobarea lor votându-i uă recompensă
de .10 talenţi;
adică: de vre. uă 60,000 de lei. Cu acestă
sumă Erodot trii âncă

câț va timp în Atena continuând relaţiile lui cu:
bărbaţii cei emi:

nenți din acea cetate. De la epoca acâstă dateză
de sigur intimi=
tatea Îni cu Sofocle, Acest mare poet i dedică
chiar uă odă la

anul 440

înainte :de Christos,

adică trei ani. după ce

părăsi Atena

pentru a se stabili la Thurium. Acestă odă sa
perdut: mulțumită

îpsă, Iu; Plutare, care ni le a transmis, cunâscen cele două versuri
astfel:
|

cu cari începea; ele suna
1

Pare
d

!
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"Dă * Bodu «e zj ZoozNis zi) by
[ze > Zi sorcipeirae,
înde vedem că data lor e fixată prin declararea anilor lui Erodot.
* În timpul şederii sale la Atena, Erodot începu acei compiectare şi fevisiiire a scricrilor lui, operă de revisuire pe care'b
continuă lă 'Thuriurh și care în realitate nu încetă decât eu viața
lui, Avem uriri6 de interealără făcute la Atena, mai ales în Cartea],
vinde! arii atrăs atenţie asugra lor în: notele mele.
Cu aibul 443 intrătn îi fasa finală a acestei jieți atât de vărie
Şi atât de interesante: În âcel an porniră diri Atend nisce culorii
'cii destiniţie peritru Thuriiri în Italia de sud, şi Erddot, profitând
de' avanitaziurile mari acordate prin legile dteniene icâstor coluiii,

părăsi, nu fără mult regret de sigur, centiul de lumină ind se
alla; pentriu a 'se stabili definitiv iîn nota, ii jătrie,
„Sigur că numai interese personale, pâte chiar necesitătb abs

“ul, aii putut îndemna pe Erodot să părăsească iubita lui Atoă,
“unde avea atâță amică, „și unde era atât.de apreciat, penitrii & se
: jetrage înteiă localitate considerată atuiici că forte dăpiirtată de
lame.
Avut el nu era de sigur, şi aceasta reese! diiă faptul că« bu
"vedem să fi ţinut casă deschisă li Atena cuin țineiit amicii Lui, şi
“di faptul că drept încurajate pentru scrierile lui, Atenienii &i. ii

oferit 'donătiuineii în biini despre care s'a făcut meiițiuitie miti &tis.
Acest ajutor nui putea dura mult, mai ales că viaţă la Atari era
scuinipă comparit cu viaţă din provincie:

Ui ocasie buiă i se pte-

'sintă acum de a se înscrie în: rândurile colonilor dispuși a părăsi
pătria lot peritru ă forma ui stat noii în regiuni depărtată: Unor
'Asenieni coloni statiil oferia avantagiuri mari, câcă fără asemenea
“atâbtagiuri ru se ihcurăjesă colonii să-și părăsâscă patrii ; căini-

nele şi moruiintele pârintesci. De asenienea avantagiuii; Erodot,
mai ales îni condiţiile binesci în cari se află, trebuia; ca om cu
“ininte, să profită: mâi ântaiii el căpăta drepturi de cetăţean pe. bară
nu le: puitea obţine după lege îii Atenă, chiar, fiihd că era vrigihar
di: “Alicarhas, pe urină 6i se aloca gratuit uă întinderă ta dăatia-“Tătoară - de pământ pentru a. ptiteii trăi cu produsul; în. fint âşi

“asigură printr! acesta un traii lihiştit,. lipsit de ori ce grijă şi oterin„diiti tâte înleshirile pentru coiiplectarea, şi terminarea ojierei “lui
şi pentru întreprinderea pe urmă a istoriei Asie, pe: eate '0
“proiectase,

ra!

"Acestea fută, nu mă îndoiesc,: motivele "cară îndemnară. pe
“Erodot

să "părăsească

Atena

cu

colonii

destinați

pentru

Italia.
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nu fu

singurul

bărbat însemnat „carele

profită

de

acestă

ocasie pentru a emigra: cunscem. din.:scrierile. lui Fotin,
lui Plutare şi lui Dionisie numele a câtor va bărbați eminenți cari. plecară
uă dată cu Erodot din muma patrie: Ipodain; filosoful şi architectul

Pireului, carele chiar se însărcinâ cu facerea planului noniă colonii;

Lisias oratorul, la acea epocă un copil; Polemarch, fratele acestui
din urmă, unul din amicii cei mai intimi ai lui Socrat. „Nu trecu

mult

timp

dup
pornirea
ă

colonilor

și sosi: la 'Thurium

goras despre carele se dice că ar fi aședat

riane

(Eraclid

din

Pont,

apud

Diogen

Prota-

basele legislaţiei thu-

Laert. IX, „50)..

In

fine, Empedocle filosoful se aședă și el în noua colonie -puţin timp

după

fundarea

ei

şi

e

probabil

chiar

că sar

fi. murit

„acolo.

(Rawlinson, Vol. I, pag.24, şi Glaucu Fragm. 6.) Așa dar în
perioda finală -a vieţii sale, Erodot nu a fost lipsit de societatea
„unor bărbaţi instruiți, capabili de a aprecia lucrările primului mare

istorian al Greciei; există chiar uă tradiţie asupra _vericităţii
câreia ar fi greii să ne pronunţim (câci autoritatea pe care ea
este basată e nesuficientă) cum ci Tucidid &nsuşi ar fi visitat pe.
Erodot în Italia.
Se
Din nefericire speranțele ce le întreţinuse Erodot că sar
bucura de liniște perfectă în patria lui adoptivă, fari înşelate. Din

„primul moment al stabilirii lor la Thurium, nouii coloni avură
a
lupta cu mari dificultăţi provenind din atacurile continue la cari fară
expuşi din partea, vecinilor. Adversarii lor ânsă cei maj înverşunaţi fură locuitorii din Sibarisși din Tarent, jeloși de a vedea

consolidânduse uă nouă rivală în partea de sud a Italiei. D'abia
se mă limpeţi &nsă orizontul despre partea aceea, când un eveniment
neaşteptat veni şi sfășiă în două pe nenorociţii coloni. Acel eveniment desastros fu isbucnirea resbelului peloponesiac.
Ambele
state rivale din muma patrie aveai partisani numeroși. în
noua
colonie, așa încât antagonismul de morte între „Atena și Sparta, €şi

găsi. echoul chiar în interiorul noului aședământ.

Această luptă

desastrâsă trebue să fi sfăşiat în două inima lui Erodot,. împârțită
între propriile lui simpatii ioniane şi vocea sângelui săii dorian;
deci el probabil.nu a luat nici uă parte la turburările intestine

ce agitau spiritele concetăţenilor săi, ci a rămas retras la uă parte,
ocupânduse cu revisuirea operilor lui.
|
Uă dată cu revisuirea acâsta, Erodot s'a mai ocupat în ultimii

"doi, trei ani ai vieţii lui cu istoria imperiului Asiriei, istorie
pe
care o proiectase de atâta timp şi o promisese chiar cititorilor lui.
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(Cartea 1; Cap.-106)....E evident că acestă operă-nu a'putut fi
scrisă în prima periodă a vieţii lui, câci altfel ar fi menţionat-o
în cursul istoriei nu ca un proiect, dar ca uă operă terminată;
prin urmare el.uu a putut realisa, acel proiect decât la Thurium.
Mulţi biografi ai lui Erodot și mulți comentatori ai tăgăduit
existența chiara unei asemenea scrieri și ai susținut ca: Erodot
nu "și a realisat nici uă dată, proiectul, fiind surprins de morte
înâinte de a se putea apuca de acea lucrare. La nota3 de pe
pagina 190 al Vol.I, am arătat tote argumentele puternice ce ai
fost produse militând în favorea complectării (cel puţin în parte a)

acestei lucrări. Ea din nenorocire a dispărut pentru lumea literară,
afară numai daca vre uă întâmplare neprevădută ar da o la lumină
cum stati dat fragmente din »republicac lui Cicerone, găsite pe un
palimpsest.

Lucrarea trebue să fi fost destul de voluminâsă îîn sine

pentru a fi format uă carte a parte, câcă altfel, „daca ar fi fost numai
uă simplă episodă sait uă schiță istorică, ea ar fi fost intercalată în
mod incidental în una din musele lui, cum ait fost intercalate atâtea
alte episode cu cari Erodot des întrerupe cursul naraţiunei principale.

Un lucru care pare a indica că acâstă operă a fost scrisă forte târdiii, pâte chiar neterminată, este că autorul nu a
visuscă în scrierea lui principală pasagiurile cari
cu uă cunoscință mai exactă a istoriei asiriane,
trebue-să o fi căpătat neapărat. dintr'un studiu
istorică. „acestui

popor

avut timpul să resunt incompatibile
cunoscință pe care
mai amănunţit al

şi fără de care nici nu ar fi putut întreprinde

lucrarea.
(Vedi, în privința acesta, observaţia făcută la nota 5,
pag. 358, Vol. I, asupra naturii imperfecte a cunoscinţelor . lui
Erodot întru cât se atinge de luptele între Asirieni și Babilonieni.)

„Autorul nostru a avut dar destul ca să-l ocupe cât timp a
mai trăit la Thurium. În acestă ultimă periodă a vieţii. lui el
a călătorit forte puţin; a visitat Crotona și Metapontul şi în fine a

fost la Atena pentru ultima 6ră, câci el singur ne spune (Cartea V,
Cap. 17) că a vădut cu ochii Propileele. Acest edificiu superb nu

a fost început de Pericle decât la anul 436 înainte de Christos şi

nu a fost terminat decât la anul 431, dată la care a.isbucnit

"resbelul - peloponesiac.

Există

cuvinte

seriâse pentru

a. crede

că

'acâstă călătorie la Atena fu întreprinsă la anul 429 înaintea erei
creştine, câci în Cartea VII, Cap. 23 și 137, precum şi în Cartea IX,
Cap. 13, vedem relatate nisce incidente întâmplate în primii doi ani
al resbelului peloponesiao, pe cari de sigur nu le a putut afla decât

de la centru şi a câror faimă cu greii putea ajunge așa curând în
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: Bioirafie,

locuri depărtat
ca Thuriumș
ă”
iai ales daca hiăin în consideraţie
mijlâcele rare şi imperfecte de cointinicaţie de pe acele timpuri.
„Incidentele la cari mă refer aci sunt cele de pe urmă con-

sâmnate:îni scrierile lui Erodot.

-Nu

găsim. nicăiri

relatat vre

un

fapt posterior aniului 429,: așa încât autorul nostru, după
ce îmbrățiseză, în firal principa
al' istoriilor
l lut uă periodă 'de 68 de ani,

cedeză locul marelui 'istorian al resbelului Peloponesului, acelui
scriitor celebru al cârui geniii fusese desceptat prin audirea citirii
unor fragniente din. scrierile lui;
A
Da

„Din făptul că 'nici'nu eveiiimeiit posterior ariului 429 nu se
află” consemnat în scrierile lui Erodot, 'conclusia iaturaălă este
că în

acel an el s'a reîntors I4-Thuriiiin tiided murit itiediat li virâta
de 55 de ani. "Daca 'ar fi trăit, cum susţin uiiii până mă târdiă,

sigur

că evehimentele
”
cele

tări ale resbelului, care a sfăşiat în

două Elada și a sfărămat puterea iteniahă,
rece încât să hii producă măcâr un sthoă
conclusia legitimă: a tiicefii aceştia este că:
din viaţă pe când se desfizuii crisă teribilă
Potăimos.

nu Par fi lăsat ăşa de
în scrierile lui. Deci
autorul nostri încetase
ce s'ă curmat la Aegos-

Prin încetarea lui din viațăîii momentul tână îliitepea

să apubă dstrul siiptemației politie a Ateiiienilor, Erodot a fost

seiitit amărăciiinca de a: vedea iubita lui Atena iimilită subt jiitul
rasei doriane și de ia fi mâttor al trădării! patriei sale adoptive
Thurium, care; vădend causa Atenicilor perdută, Suii devotat trup

ȘI suflet causci: Lucedeinidhiane: Pârintele istoriei d fost
înbiormentat chiar la Thurium unde adinirzitorii şi contetățenii
liii €i

„ridicară moiiiiihentul
: căi inscripţiipă catene a traiisinis'o Stefzi

bizătitinul.

Ace ihscripţie; pe la secolul al Vlei sii al VII'ei,

dispăruse deja, fără îndodlă împărtăşind,
sorta a multor construcții
măreţe als câror ruine culcate la pământ indică drumul ce
'și Pai:
croit vijeliile pornite din nord și din orient şi cară aii năpustit
asupra
Europei civilizate.în timpul evului de mijloc. .... a

“Daca 6nsă acele vijelii:aă distrus mormântul: lui Erodot,. daca

aii împrăștiat cenușa lui Şi daca ai nimicit una

din. scrierile lui,

totuşi cele nouă cârţi de Istorie; lucrarea lui principală şi opera
vieţii” lui: ai ajuns până lă noi. şi constitue un monunient mai
neperitor câ marmura sait ca bronzul, un monumeni care; cât timp
va niai există, cultură intelectuală. pe 'acest păinânt, va lasa.neuitat
pentru -omenire numele pârintelui istorici.
A
„Despre viață privată a -acestiii mare bărbat ave: forte puţine
de "Qis; câci, precinii am vădut- mai sus,tot ce se seie despre

,

Biografie.

XXIII

biografia lui este' resultatul unor deducțiună ce sai putut trage
din câte va pasagiuri rare din scrierile lui, aruncând puţină lumină

asupra cestiunii şi din compararea lor cu alte pasagiuri, mai. rare
âncă, trase din alță autori, așa încât putem dice că nu scim mai
nimic despre viaţa lui ca om privat. E probabil că el era prea
absorbit cu lucrările şi' cu călătoriile lui pentru a se supune îndatoririlor multiple ale societăţii în care a trăit sait chiar a vieţii
de familie: de aceea probabilitatea este că el nu s'a însurat nici.
uă dată. Daca ar fi fost însurat, şi mai ales daca ar fi avut copii,
familia lui nu ar fi fost trecută în tăcere de toţi autorii cari s'aii

ocupat cu biografia lui.

Afară de acesta se vede că opiniile lui

despre femei în genere nu eraii prea măgulitâre pentru sexul
frumos precum se pote citi pîntre rânduri în mai multe pasagiuri
din scrierile lui (veqi Cartea ], 4 şi 8, Cartea III, Cap. 3 şi altele).
lată tot ce scim şi tot ce putem conchide despre viaţa acestui
mare autor ale cârui scrieri ne încântă prin naivitatea şi simplicitatea stilului lor. EI nareză și descrie cele ce a audit cu uă
sinceritate aprope copilarescă. Tot ce, aude, tot ce vede, €l interesează, şi el caută a interesa şi pe cititor.
Nu găsim în
scrierile lui adâncile apreciări filosofice şi politice cari ai ridicat
astădi istoria la rangul unei sciinţe filosofice în care cercetarea causelor ce aii îndemnat pe om la acţiune în cursul veacurilor împing
pe istoricul modern pe terenul psichologiei. Nu trebue să uitim
că cele ce scrie Erodot sunt relatarea pură a evenimentelor și
descrierea fidelă a lucrurilor ce le a vădut; lucrarea lui este pur
obiectivă şi mintea lui, menţinând rolul ei pasiv, nu face alt decât
a da uă seamă fidelă de impresiile ce le primesce din afară. Nu
trebue să căutâm Ja el nici uă acţiune reflexă a minţii asupra acelor

impresiuni:
mare

wi asemenea acţiune ar reduce mult din valdrea cea

a scrierilor lui care constă

tocmai

în faptul

purității

nestu-

diate a naraţiunilor.
Erodot ne intereseză cum ne ar interesa
narațiunea sinceră, simplă și spontanee a unui copil care ne ar
descrie cele ce a vădut și cele ce a audit în tâtă întregimea inimii

sale celei neatinse de artificii şi de silogistică.

De un lucru putem

fi siguri, de buna lui credinţă. Ceea ce el descrie a şi vâdut; el
relateză ce i s'a spus, şi chiar când se înșeală, (ceea ce se întâmplă
une oră, dar nu așa des cum aii pretins inamicii lui,) el se înselă

de bună credinţă şi nici uă dată nu caută să 'și ascundă gândul

saii să inducă pe cititor în erdre exagerând un fapt pentru a excita
interesul lui,

D. 1. Ghica,

Tabla

de

materii
ui

Cârţii |.
Cap.

l—5.

Causele luptelor între Elini şi Asiatici,.

Istoria Lidiei.
6—25.
26—98.
29—33,
- 84—45,
46—55,
56.

Istoria Lidiei anteriori. domniei

lui Cresu.

Cuceririle lui Cresu,
Visita lui Solon la curtea lui Cresu.
Episoda lui Adraste şi Atis,

„

Cresu consulti oracole pentru a, face expediţie îîn contra Perşilor.
Cresu caută aliați în Elada.

(Istoria Lidiei întreruptă.)
- Istoria
57—5$,
59—64,
65—68,

69—10,
11—83,
S4—86.
87.
S$8—89.
90—92.
93—94.

anteridră

a Elinilor.

Elini şi Pelasgi,
Atena subt Pisistrate,
Istoria, antică a Spartei.

Istoria Lidiei reluată,
Cresu se aliezii cu Sparta în contra lui Ciru,
Resbel între Ciru şi Cresu.
Luarea Sardei şi distrugerea imperiului Lidiei,

Ciru graţieză pe Oresu.
'
Consiliile lui Cresu câtre Ciru,
Relaţii între Cresu şi oracolul dela Delfi.
Descrierea Lidiei şi a moravurilor Lidienilor,

3

9

YI

vs

vs

sv

Istoria lui Ciru.
95,
96—107.
105—122.
123—130.
181—140,
141.

Imperiul asirian.
Istoria antică a Medilor,

Crescerea lui Ciru,
Ciru se pune în capul Perșilor'şi se scuturi de subt jugul Medilor.
Descrierea moravurilor Perșilor.
Coloniile eline din Ionia sunt amenințate de Ciru.

Tabla de materii.

XXVI

(Istoria Perşilor întreruptă.)

Cap. 142—151:

Istoria, coloniilor eline din Asia.

yu

y

Istoria Perşilor

153—157.
158—160.

Ii

9

161—170.
171—176.
177.
118—187.
188—190.
191.
192—193.
194—200.
201.
202—904.
205 —206,
207—208.
_209—210.
“911—914,
215,

5
su
5
5
9
SSV
SS
bă

y

152.

reluată.

Lacedemonienii vin în ajutorul coloniilor eline,
Cercare de revoltă a Sardei. — Distrugerea, ei.
Istoria lui Pactias.

Coloniile eline din Asia se supun Perşilor,
Ciru supune pe Carieni, pe Cauni şi pe Licieni.
Cuceririle lui Ciru în pârţile de sus ale Asiei,
Deserierea oraşului Babilona.

Ciru atacă Babilona.
Căderea, Babilonci.
Descrierea regiunii Babiloniei.

Moravuri ale Babilonienilor.
Ciru atacă pe Masaoeţi,
Descrierea, regiunii basinului mârii Caspie.
Regina Tomiris face propuneri lui Ciru.
Ciru urmeazi consiliul lui Cresu.
Visul lui Ciru.

Înfrângerea şi moartea lui Ciru.
Moravurile Masageţilor.
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Acesta este expunerea, istoriei
lui Erodot din Alicarnas: (făcută cu scop) ca nu cumva

1 Adzapvacîjos.
Nenumărate sunt variantele care există în diferitele manuserise si în diferitele ediți moderne in privința acostui cuvânt. Va fi de ajuns
a cita numai pe cele principale, — Manuscrisul din Florenţa, pe care
il adoptă
Gaisford şi Schweighâuser, are 'Aapurjastps, Bekker, Dindorf şi Creutzer
serii Aduzapurostos şi 'ADrzaţerjatoc. Manuscrisul lui Wesseling şi edița
Aldiii
precum şi Blakesley adoptă textul admis de noi care pare a avea
maioritatea autoritiţilor in favorea lui. — Este de observat cil Aristotele (Rhet.
III. 9)

citezi. primele cuvinte ale lui Frodot astfel: » Ipoâtzoo Bop îjă' iszoplris daddectș.e Se vede că şi in timpul lui Plutarch exista acesti variant!
căcă el ne spune (De Exsil. 13) »z6 88 “Ilpoddzov Ahuxapyacatus modelsîn manuscrise
7de,
peraypăzowsot “Ilpotdzo Bovploy. Se pâte forte bine ca acestă. subsituire amodel
nu-

melui oraşului ande işi a terminat scrierile şi unde a şi murit autorul
nostru, in
locul numelui oraşului seii natal, si fi fost chiar făcută do însuși
Erodot cu
ocasia revisujrei lucriirii sale la Turiu, unde a şi seris cea mai mare
parte a
narațiunei

sale insii acâstii corectare nu se mai giisesce in nici un manuscris
existent. — Citarea pe nume a autorului la inceputul scrierii sale era, in antichitate un obiceiii destul de râspindit, vedi modul cum incepe opera lui Tucidid;
asemenea și Ecateii incepe scrierile sale cu cuvintele x Exazaioz Motiaos Gâs
pw-

fjziza«, de aceea nu pot fi de piirerea lui Blakesley ci aceste cuvinte aii fost
introduse aci de ună âlta persână şi ci nu sunt proprie ale autorului.
2 dz05etis Prefer forma ionicii formei dzdăertis adoptate de unele manuscrise
.
3 ad vevâpeva E du fipuzuvy,
Sunt doui moduri de a traduce acâsti

frasi:

saii luiind ză jevluzva ca termen general şi absolut, sai referindu'l la 25
in particular,
În casul dintii am traduce »ca nu cumva cveni
mentele să se stergii cu timpul din mintea Gmenilore, iar in casul
d'al doilea »ea
dfipbzov

nu cumva

evenimentele produse prin acțiunea &menilor sii so stergă din mintec.

Prefer modul dintăiii pentru că £ exprimi

aceea sar exprima mai bine prin 5z6.

mai mult cşirea decăt causalitatea:

E insă adevtrat că Frodot intrebuințeză ciite

„uă dată îș în loc de ut, ceea ce legitimeză modul d'al doilea de a traduce
aceste
cuvinte. Modul pe care Pam adoptat mi se pare mai natural şi mai in acord
cu
cei mai buni comentatori, — -Trebue să distingem bine intro yevluzva şi intre
îpya de mai jos,
»L'ewbpevaa exprimă efecte produse indirect prin acţiunea
&menilor, adică »evenimentec resultănd din acţiunile umane, iar Epya exprimă
efectul imediat al voinţei sau a acţiunei umane, în alte cuvinte
»faptec.
Erodot, 1. |
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evenimentele (petrecute) să se
stârgă cu timpul din (memoria)
Omenilor şi ca nu cumva faptele
cele mari şi minunate, atît ale
Elinilor căt şi ale barbarilor, să

dispară in loc să fie expuse (la
lumină), și iarăşi în fine (ca să se
dea semă) de causa pentru care

S'aii luptat intre dânşii.
! Buwwpagză, Aşa serie Gaisford şi Schweighăuser; în unele ediţii
giisim
fiaopuxozd,
2 dmoâeybityra, „Ediţiile care scrii mai sus dz6âeris în loc
de dates
scrii şi aci daoterbtsaîn loe de droeyljtvza,
.

3 at dv îv 'ateigy îzohtumoav dhhfhocat.
Autorul
în acâstii
mică frasa stabilesce in mod general programa pe care o va nostru
urma in cursul
scriereă sale. El nu numai, va, consemna generaţiilor viitore eveniment
ele istorice
ale poporelor şi faptele lor cele mari, dar incă va relata, şi causele
pentru care
s'aii incins resbele intre ele.
.
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1. Imvăţaţii Perșilor afirmă
că Fenicienii fură causa nein- telegerii.
Că acesti din urmă,

=

venind dela marea numită Eritree, sosiră pe costele mării
nostre, şi aşedăndu-se in părțile
unde locuiesc şi astădi, șe apucară indată de navigaţii de-

-

părtate: incărcănd mărfuri Egip-

2oaztavteolar

i Q6i) 045 25 "Apyos* d

tenc şi Asiriene, că sosiră în mai
multe (părti ale câstelor nâstre)

08 "Ap

1 oi ddytot. În latinesco sar putea
materie. Imi pare că Blakesley greşesce
transmit oral tradiţia, dela dos; prefer
iusuși materia, decit la simplul agent
cuvânt.

traduce »periti rerume: cei docți in
ciind dice că dy insemneză aceia co
teoria, căi )dyos se referi mai mult la
de transmitere a materiei, adică la

liahdaams.

Erodot nu înţelege prin acost termen

? 'Epwbpîjs zadeoutums

numai marea pe care o numim astiqi »Mare Roşie« si pe care o numesce el in
special »aâzos Apidose.
EL ințeleze Oceanul Îndic cu golful Persie pe care
"le confunda inpreună din nesciinţa formelor acestor miri,
Numele acesta

dat oceanului Indian nu cred sii fi provenit cum dice Creutzer din causa reflecțiilor

radelor sârelui răsăritor, vădut din parţile lumci civilizate de atunci, dar mai
mult, după cum dice Rawlinson, din causa rasei semitice care, r&spăndindu-se din
valea Mesopotamiei, se stabilise pe acele câste, şi al ciirui caracter special cra
rostța, pielei. — Cuvântul »Fenician« insemnâza, asemenea »roşiie,
Fenicienii,
de origini turaniani, se semitizarii si se uniri cu marea, familie semitică care se

intindea se dela valea Eufratelui spre apus şi spre miadiinâpte, miăturănd inaintea

că marea, familie turanianii ale carii urme so văd aștidi in Laponi, Turcomani,
“Turci, Unguri cte.: po urmi ci se stabilirii atit pe câstele golfului Persic: căt
şi pe ale mirii Mediterane, dela muntele Carmel pănă la câsta Egiptului. Etnologii cei mai insemnați cred că aceste instalaţii pe golful Persic şi pe câstele

Mediteranei furi simultane şi că Erodot se: inştli cind dice ci Fenicienii,
merseră intiiit la golful Persic şi cii pe urmă de acolo colonizarii câstele Medi-

teranei. Analogia intre aceste douii instalații e probatii clar prin existenţa oraşelor
Tur, Sidodona şi Arad po golful Persic, care aduc aminte Sidonul și Tirul,

Fenicei.
ME
,
3 «due zhy Dahdosav »Marea nâstriie, adici Mediterana,
4 zij d ze dh se subtințelege pm care desemnă Grecia și coloniile in
special.

o

za 63) zal, Actstă locuţiune în gura lui Erodot insemnăzi tot d'auna
ajungerea, la, scopul șirului ideii sale. Astfel cl voesce -aci sii aduci po Fenicieni în contact cu Argos şi acest at 5i) za exprimă ajungerea la punctul unde
voesce si aducă pe cititor; de aceea am tradus prin »in fine« ca exprimănd mai
bine totii puterea acestei expresii,
.
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şi în fine și la Argos; acest oraș
Argos,

pe timpul acela, ocupa

primul rang intre tote cele lalte: oraşe ale ţării cunoscute astădi
subt numele de Elada. In acest

Argos dar sosind Fenicienii, expuseră marfa lor (spre vândare).

Cinci saii şese dile după ce
sosiră, cănd o vănduseră mai
tâtă, veniră uă mulțime de femei
la malul- mării, intre. care şi
fiica,

regelui:

numele

acesteia,

după

dănşii,

precum

şi după

tradiţia elină fu Io (fiica) lui
Inachu. Aceste (femei) se puseră
lingă partea anteridră a navei
spre a examina mărfurile care le
ar conveni mai bine; Fenicienii,
la un semnal dat, se aruncară

asupra lor.

Cea mai mare parte

din femei scăpară cu fuga, dar Io
fu răpită inpreună cu altele din
ele; (Fenicienii) atunci imbarcăn-

du-le pe navă, plutiră de acolo
spre Egipt.
1 Apyos. Supremaţia acestui oraş asupra tutulor celor lalte
oraşe ale Grecici
in timpurile cele mai antice reese bine din posiţia ce
o ocupa Agamemnon
fația cu cei lalti regi ai Greciei in resbelul cu Troia, şi din
faptul că Omer în
Iliada numeşce pe Greci adese ori Argei.
26v. Se sabtinţelege zl)ewv,
y. În timpurile ciind nu oxista acest nume țera a 3 ni văv EXdâe xadeoutv
EOpEvT
pu
acest
acesta nucă avea nume generice;
a
de aceea atitpurile
Erodot aci cit„OXIStaşi Tucidid
(1. 3) ai
recurs la acest nume mai modern ca s i denote intrâga târă.
'Tucidid
se
servi
de aceeași expresie ca şi Erodot aci; el dico: »i vw Es amonte
,

1 5

denotă un subicet familiar despre care s'a vorbit mai
5 dvazibealat a expune spre a vinde.

traduce
5

forte bine prin curântul romiinesc »dare.

inainte, şi se

6 <hvlvdyov.
Aceste cuvinte sunt necesare pentru a distinge pe acâsti
Io de altele purtiind acest nume fârte comun femeelor. de siinge
regesc. *
7 casă mpăuvriv

echivalâzii cn zhrjalov ij zppers. — Partea dinainte a navei
era intorsi spre mare gata de plecare, cică nava se impingea in mare
de pe uscat pe
la spate.

În timpurile acelea navele stititâre în port se triigeait
mal ca bireile
moderne și nu staii ancorate saii legate de chei ca navele nostrela moderne.
8

îtazedevoautvowe. — Puterea preposiţiunei este de a exprima
aci un
apel treciind prin tot echipagiul Fenician; cred că traducind
astfel exprim mai
bine idea autorului deciit traducând ca Rawlinson »dănd
un ţipet maree saii
ca nn traduciitor frances »ințeleși intro densiie.
” dzopurtary.
E mai conform cu dialectul ionic decit forma. contractatii

dnopuțet, adoptată de cați va, editoră,

Clio 1, 2.
2. O0ozw uăv 'Io5y 26 AWuntoy
izolat hEovat Iltpoatl, pda fs
Pniyeaes2* ai zâv dâturjudzwy 70570
dpâau zpibzov* pară BE caza, Be
hiv wwăs (00 “țăp Erauat z0ăvoua darți sasa) cas zis Dow
275 25 Tâpnv zpooyâyzas5, ăprdoa
<n5 Baotost zi Uvyaripa Edpozy5* etnoav î'ăy6 cbr Kpises?-
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2, Astfel dic Perşii că a venit
Io în Egipt, şi în acesta ci diferă de Fenicieni; acesta fu inceputul asupririlor; după acâsta,

ei dic că un număr 6re care de
Elini (al căror nume nu pot ei
să '] spue) ar fi sosit la Tir din
Fenicia, şi că ar fi răpit pe
Europa, fiica regelui: (nu sciii,

i deEgovat [ltpsar.
E grei de admis cum Perșii propriă dişi, cari in
timpurile mitologice şi pre-istorice căror aparţine legenda despre Io, puteai să o

cunâsci,

căci pe

atunci triburile

ariane, din cari ci cşiră mai

tărdii,

erati

inci stabilite pe malurile rîului Indus.
Chiar relaţiile, dice Rawlinson, între
Asirii şi Babilonii cu Grecii aparţin unci epoce mai puțin antice. — Cea dintai
menţiune fiicută de Greci despre poporele orientale este aceea giisiti intr ui
inscripţie cuneiformă a regelui Sargon din Babilon pe la anul 708 inainte.de
Christos, in care se face menţiune de tributul plătit Babilonilor de citre
Grecii din Cipru, pe care i numesce »Yahac.
Acum scim cii Grecii com-

parară călătoriile Joci cu calea eratici a lunci; luna in limbagiul asiriac
și egiptean se numea a saii Yah şi Rawlinson vede ui analogie intre numele

To, intre numele lunci şi între numele dat piraţilor greci din Cipru. Legenda
despre Io, dice el, fu pe urmă culesii de Perşi din gura predecesorilor
lor de pe malurile Eufratelui.
Perșii nu avurii cunosciinţii de legenda acâsta,
decit după venirea lor din India.
Ea e uă legendă de origini pur asiriacii şi
egipteană.
.
!
2 Doivruec.
Astfel scrie manuscrisul aldin precum şi cel din Veneţia.

Alte manuscrise pe care le urmezi Gaisford și Schweighâuser ai “Eres.
E mai logic şi mai natural insă să adoptăm Dolwues, care este şi in perfect :
acord cu ceea ce dice Capitolul 5, unde se mai repetă aserţiunea cii Fenicicniă
aveau

uă

tradiţie

diferită

de 'a Perşilor întru

căt privesce pe lo.

3 poopdvzas.
Subt Air
cuvântul
ci acest particip este compus
Ati
e
Zparm Schweighăusor, cu alți ciiţi va, propune ortografia zposoydvras.
nu se autorisă de nici un manuscris şi de nici un autor elin.

din azpts șie
Acâsta însii

4 Baaitos. Diferitele manuscrise varicză in modul cel mai arbitrar intro
formele fazdtos, Bastus și fasutos. De 6re ce insă nu existi nici uii reguli
absolutii pentru priimirea unia, saii altia din aceste forme ale genitivului acestuia
dupii

diferitele

dialecte eline,

e cu totul indiferent pe care o adoptim.

Forma

adoptată aci pare a avea maioritatea manuscriselor in favârea că,
5 Lbpwzryv. Versiunea mitologiei
grece şi latine era -cii Europa fu riipitii
din Fenicia:de către Joe

sub forma

unui

taur

şi dusă in Creta.

Fiiră nică uii

indoilă acestă fabulă este tipicii a colonisării
Cretei de citre Fenicieni.
yo.
menea

și fabula

despre Io trebue să” şiDă aibă

origina în faptul

unor

— Asc-

colonisiiră

sati emigratii eline pe costele Egiptului.
6 cimsav G'âv. Să notim usul optativului care dă frasci sensul »nu pot:
să vă spun daca saii nu acesti elină erait din Creta« s'ar putea adiioga ca acest
optativ cu 4 implică şi uă presumţiune în favârea ipoteseă, astfel incăt se subt-

inţelege »dar cit sunt dispus a o credee,
7 Kpăzes,
Elinii din Creta ai fost primii navigatoră elini şi singurii
care aveau o flotă in timpurile acelea de mare anticitate: aptitudinea lor.pentru
navigaţie îi dedese şi supremaţia pe mare »(jadaszozpaziave,
Exista chiar proverbul >5 Kgs 3E zâv [lozove. — In fine şi Tucidid (|. 4) ice: »Miuws zahai12705 (ov doi, lspevy VaYtaăv ExTizazoe,

6

„Clio |, 2,

zadra

uăv

vevtola*

îi

teal

apt mpăs tea

dar sunt dispus a crede că)
aceştia . erai din Creta; astfel
asuprirea, fu plătită cu asuprire.
(EX mai die că) după acesta
Flinii ar fi fost autorii unei a
doa asupriri: căci intreprindănd

ueză 83 zaâza "EXhryas

alrlovs zis Beuripne dâtatrs jeviola:=: xazazhboavzas Yăp uaxpi

vii? îs Ali se zi Kohytâa wa)

îmi Dâow moraudv, 2vdedzay îtapntaytvovs xal zâa zâv etexey

ei uă expediţie intr uă, navă de
resbel spre Aia din Colchida, şi

dninaro, dpndoa rod Baothtos zi
Buyarepa Mrâstavi- mzuvayra. îi
1ây Kâhyov5 îs zi 'ENdâa6 fo

spre rîul Fasis, după ce terminară lucrul pentru care merse-

puxa, airterw ze tzas sîis dprarţiie
mal dmourtewv ziy Buyaripa, Tobe

dă moxpbastui,

seră acolo, răpiră pe Medea fiica
regelui; (regele) Colchidei _tri-

îs 008 Euetou

mise un sol in Elada ca să
ceră,
atît satisfacţie
pentru

"lods ris 'Apryene Eânody opt das
1 toa.

Este forma atici,

forma ionică ar f iza, dar nu se sancţio
ntzii de
_elinism forte comun şi usitat in limbagiul
familiar pentru a exprima represalii,
i egalitate de uii parte şi de alta. —
Vedi Sofocle (Antigona 146, şi Filoct. 69
5).

manuscrise.

pazpii

“loa zpâs lasa era un
vmi.

Navele lungi eraă intrebuințate ca,

navo de resbel, de ore
ce navele de comereiii erai mai scurte, adică mai
rotunde.
După tradiţia !
antică prima navi lungă sai navii de resbel
fu acesta în caro plecarii Argonauţii,
numită »Argo«, la construirea, ciireia, presida
se chiar Minerva, Pornirea, acestei
expediţii intr uă navă do resbel e probă
ci ea fu întreprinsă cu scopuri ofensive
şi nu pacnice,
3 îl Aldy ze av KRodytăa. Acest oraş
Aia, capitala Colehidei, era, situat,
so dice, pe ui îns i la gura rîului Fasis.
Numele cetății insemna »Terraa
sau Yyaiz; ea esto descrisă î Apoloniu Rodiu
(III. 213).
Acolo so conserva, celebra linii de aur, — Despre insula Aia
ne vorbesee Omer în Odisea (XI.70
şi XII. 3). Alți autoră daii numele de Sibari
comentatori s'aii mirat deco regele Colchi y s capitalei Colchidei, — Mulţi
de i a fost tras de Elini la respun>
dere pentru un fapt fiicut de Fenici
eni şi dece cârta cu Fenicieniăi a provoc
at
RI
expediția Argonauţilor,
AI
La acesta se pâte răspun
Fenicieniă, parte din familiile popârelor asiatico cude cii Colehideniă făceaii, ca, și
care intrase Grecia în luptă.
Nu numai atita, dar exista. intre aceste
dou popâre asiatice ui mare afinitate
_
etnică.
In timpul Argonauţilor Colchida era,
dico Rawlinson, locuiti de aceeași rasă cușită sai etiopică care se stabili
se
pe
câstele
Fenici
ci
inaint
ea invasiei senitice în Siria. Medii primitivi
erai ramura principală a acestei familii
cuşite, etiopică sai scite.
Rawlin

son vede uă afinitate intre numirile
»Medea« și »Andromedac,
* Mijdetav,
Cite va manuscrise aă Mâty, altele pe
care le
Gaisford aii Mrăeby.
5 md K6hygov. Mai scurt in loc d o zi Kdhzo
v Basa — avem
do acâsta in scrierile lui Xenofon und e
6 Xadfims, 6 păi insemniză
Sciţilor« —
CI

.

-

»Mede,

urmeză

exemple

»regele
»regele Tracilore,
5 6 rw Edd dâa. Intrebuințar
numelui acestuia aci este uii probă palpabili do origina mai recenta a acesteeai fabule,
-ciici in timpurile in care se presupune că avu loc expediţia Argonauţilor
numele de Elas ca termen general
insemniind Grecia, nu era incă cunosc
ut.
4
î

=

70ds îi ynozplvasbae.
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Sa subtințelege tot dauna »lltpsa eovste,
N

Clio I, 2. 3.
is aprayie,
Zustyntot.
„

e

acestă răpire căt şi restituirea
fiicei sale. Elinii respunseră, că
de 6re ce nu priimiseră nici uă
satisfacție pentru răpirea argianci
Io, nici ei nu le vor da lor
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3. (Perșii) mai spun că după
trecerea unei generaţii, Alexandru fiul lui Priam, audind de

tâte acestea, voi să şi ia uă ncvastă din Elada prin răpire, convins fiind că nu va avea a da
nică uă satisfacție de ore ce nici
ci nu dedesera. Astfel după ce

răpi el pe Elena, Elinii deciseră
mai intăiii să trimită soli și să
ceră . inapoi atit pe Elena căt

şi satisfacție pentrit răpire.
1

Că

acestia (adică Troianii) pe cănd
(Elinii) expuneaii (obiectul mi-

sici lor) ripostară plăngăndu-se
de răpirea Medeii, şi (răspunserii)
că precum ci (Elinii) nu le dedeseră lor (Colchidenilor) nici uă

satisfacție

și

nu

inapoiaseră

(persâna) cerută, nici ci nu mai

“trebuia să se aştepte din partea
celor-laltă la vre! uă satisfacţie.
1 Acvztpn dă dEyovat Yeveii. Larcher fixeazi data expediției Argonauţilor la anul 1363 inainte de Christos, inceputul resbelului cu Troia la 1989
şi căderea Troiei la anul 1270.
,
2 Adetzavâpoy zâv Ilptipov. Transferarea motivelor de pliingere alo Fe_nicienilor şi a le Colehidenilor acum Ja Troiani confirmă ceea ce s'a dis mai sus
la nota 3 p. 6, că trebua să consideriim certa, ca existind intre Grecia şi poporele
Asici în genere.
ode.
În cite va ediţii 653.
:

4 z05ş 88, mpoicyoutvwy zadra mpoptpetv cot Mrdelns zi pzaiv,

we od îbuzes avzol Glzas 055t tuhdvzes

ddhwv dluas vivesfar

dratreduzwy, Bovholard

ot ap”

Construcţie fârte obseurii din causa participiilor şi a pro-

numelor țesute in frasii. Creutzer ne o traduce forto bine in latinesce: »Mos
vero (Troianos), cum hi (Greci) ea proferrent, iisdem exprobare Medez raptum,

cum, qui ipsi (Greci) non pro jure satisfecissent, neque exponentibns illam (Ae-

dram) reddidissent, nunc ab aliis sibi satisfieri vellente. Blakesloy obserră forte
just ca familiaritatea acestei legende este scusa obscuritaţii frasci lui Erodot. —
Manuscrisele Saneroftiane (din Cambridge) şi Wesselingiane (din Vienna) au Aris,
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4. Până aci nu fuseseră decăt

răpiri

de uă parte şi de alta:

de aci insă inainte, (Perșii qic)
că Elinii deveniri, provocatorii
principali: ei fură cei dintăi

care trimiseră uă forță armată
in Asia, cu mult inainte dea se

trimite una (de către Asiatici)
| in . Europa.
In opinia (Perşilor) a răpi femei este actul

unor Omeni

buna

piri

nedrepți; a' şi răs-

insă pentru

(este

actul)

asemenea, ră-

unor

lipsiţi:

(actul) celor cu minte este dea

nu face cas de răpirea, femeelor:

căci este evident că daca nu
voiait chiar ele, nu s' ar răpi.

De aceea şi qic Perșii că Asiaticii

nici nu făcură vre uă dată vorbă
despre femeele ce li se ră-

piseră.
Elinii insă, din causa
unei femei lacedemoniene adu-

cele lalte aă Mrâetrs. — Aristofan (Acha
rnan 488—494) pariodiczii cu mult
acost inceput al istoriei lui Erodot:
spirit
subt cuvânt că face istoria causelor
resboiului
Peloponesului el ice:
»Rai saăza pây în Gutapă O arTzt pipa
*
»llipyrv îi Seuatbay tdvzes
Meyăpate

»Neayiat ziatovat peusoz-zafor,
»RaP ot Meyapije dâbvats Tepoayyoutvot
»âvre
i tez)eny Agrnasia 3 26pva 850*
»R'avre5fev dpi 205 zohtuo» zazebbgn
*
»EDDst năatv Ea zpiv )atznszptăiv.e
1 vevesbat. Sii nu perdem din
ci tot ce se spune aci este versiunea,
Porşilor şi cii se subtințelege »)zyovc+ vedere
[lipaae.
3 î. Gptas
pi
Es zijv E5 poz,
Prima. expediţie din Asia in Europa fu aceea
a lui Dariu in contra Sciţilor,
3 <6 88 prăeulav priv Ejewy dpnasbet
atuy, Gwppovuv. Acâstii frasi
este identici în sensul ei cn cea
preced
Tutwoptety, dotztwve, Ea se află in adevărenti »ză ît iprasfetaty 97053), zatisaabiat
in tâte manuscrisele, dar e greii de credut
că autorul a voit să figureze ambele
frase inpreună. Avem ui antitesii retori
forte clară daca eliminiim una din ele,
că
insă cu amindouii acestea, figura este
stricată, caci atunci avom traiy frase

Blakesley crede că ai fost doui versiudin care cele douii din urmă sunt identice.
ni și că in unele din manuscrisele
vechi se
afla una din aceste doui frase și
că altel e aveaii pe cea laltii, aşa incit
copiştii
manuscriselor existente le au pus pe ami
ndoui
in
text.
Manuscrisul de care se
servea Plutarch avea frasa cea dintiii
a (Vedi »de malignitater Herodotia pag.
556).
î €Boultazo in cite va ediţii 2305)ovzo.
.
5 dn zobzav se subtinţelege -pdve
»,

Clio |, 4.5.
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nară uă armată mare, şi trecănd
in Asia distrusera puterea lui
Priam. . De atunci ci privira tot
dauna
naţia elină ca ostilă
lor, căci Perşii consideră că Asia
intregi cu'tâte popârele barbare

care locuese intr &nsa este a
lor, şi că Europa cu naţia Elină
este cu totul altceva.
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5. Astfel

|

die Perșii că sai

petrecut lucrurile, şi in cucerirea
Troiei, văd ei inceputul urei lor
in contra Elinilor. In ceea ce
privesce pe Io insă, Fenicienii
nu spun ca Perșii. Ei spun că
nu prin mijlocul răpirii o duse-

seră pe dănsa in Egipt dar că
Chiar la Argos fiind, ea avuse
relaţii

cu

căpitanul năii;

cănd

1 "Acirv zal ză îvotatovza Ebvea Băphapa olxetedvzat oi [ltpoat,
Actstă pretenţie a Perilor de a fi stăpini asupra Asici întregă fn ui sorginti
fertilă în pretexte ca sii faci expediții in contra, poporelor afară din Asia. Drept

exempli avem pretextul de care se servi Darii ca sii atace pe Sciţi: »drept
pedepsii« dicea el »pentri că atacaseră pe Medie, şi acâsta intr un timp ciind

chiar Perșii erai supușii Medilor!
2 05zw uiv [ldpoat dtrovgt yevtsliat

Blakesley, in textul lui, omite cu-

vântul de [ltpza+ pe care il subtinţelege numai: cele mai multe manuscrise insă
il posedă, de aceea, Pam conservat. — Rawlinson, in privinţa acestui pasagiii aro

uă notă
forte importantă care aruncă multă lumină peste interpretirilo
€
frumâselor legende ale mitologiei Eline, de ciitre popârele de alto rase.

date

Iatii
traducţia acestei note interesante: »Este curios, dice Rawlinson, sii observim
modul cum striiinii tratait legendele Grecilor,
Spiritul oriental, incapabil de
a apreţia ui poesie aşa de inaltă, extrăgea, din aceste legende tâtă poesia lor şi
le trata, astfel vulgarisate, ca simple fapte de istorie: Jo, preotesa virginii,
iubită de Joe, victima Jelosiei vindicative a Junonci, metamorfosată, piizitii de
Argus, urminitii de tiiun din loe în loc, giisind in fine un asil pe malurile sacre
ale Nilului
şi devenind acolo muma unei rase de regi eroi, devine amanta simplă
JI
a unui neguţiator Fenician, fuge cu dânsul ca să 'Și ascundă sarcina, şi soseşco
in Egipt, destinaţia navei cu care fugise. — Fenicienii şi Perşii sunt şi unii şi
alţii de ui potrivi prosaică în modu lor de a, interpreta legenda, astfel incăt
se vede că rasa semitică și cea arian nu eraii in stare si apreţieze 'spiritul

poesii Grecilor., Tot aşa putem compara sublima poesie a legendei luiirii Troici
cu versiunea sâcă şi prosaici pe care ne o transmite Erodot ca find a Perşilor.« —

Si nu

uităm

că tot ce ni se spune

aci nu este versiunea autorului,

el reproduce numai versiunea Perșilor, pretutindeni se . subtințeleg cuvintele
»Mtţoua Ilipoare, De aceea se instlii Pausanias (II. XVI $1) când, vorbind de
trecerea Ioci în Egipt, dice: »modul in care pretinde Erodot cii ea a, ajuns acoloe,
Erodot ne transmite numai versiunea, Perşilor: evident că versiunea lui era cea

elină,

3 vede.

Multe manuscrise ai 1,65

10
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îi

insă se viu
insărcinată se
ruşină de părinții ci, şi astfel
se imbareă de bună-voe cu
Fenicienii, ca să nu fie desco-

perită.

Iată prin urmare ce dic

Perșii şi Fenicienii.
Ei insă
in asemenea materie nu 'mi propun aci să vă spun daca acestea
S'aii petrecut așa sait altfel. Acuma, după ce voiii arăta cine este
acela care cel dintaiii a provocat
pe Elini, voii păşi inainte cu firul
subiectului (meii) vorbind despre
orâşele atît mari căt şi mici ale
(diverselor) popâre.
Căci din
cele care in vechime aii fost
mari,

devenit

cea

mai

mare

ncinsemnate;

parte

iar

ai

acele

care in timpul mei sunt mari
ai fost in vechime de mică
importanța; cit sciii că prosperitatea umană nu are nimic stabil şi de aceia voii vorbi in
mod egal şi de unele şi de
altele.
6. Cresu, lidian prin nascere, a fost fiul lui Aliate și
stăpănia peste popârele de din-

1 obz Epyowat îptov,
Literal '»nu vii aci să vă spun« sai, »acesta nu
este scopul pe caro mil propune.

iapă.
În căto-va ediţii ouwpi. — Regula cea mai buni de adoptat
in cestiunea, intrebuințării acestui cuvânt cu saii fără s este că e preferibil
a omite
pe s ciind cuvântul care precedă se terminii cu acesti literi, ca în casul
de faciii,
fiind-că manuscrisele cele vechi saii unciale, care nu indicii separaţia intre
cuvinte
nu pun in asemenea cas două c unul după altul altminteri e mai bine
si scrim
acest cuvânt cu c precum il şi serii tote manuscrisele cele mai antorisate
alo
lui Erodot.
3 ză zodhă abrâv guizpă jâzove.
Erodot trebue sii fi avut exemple
palpabile de 'decadenţa unor oraşe vechi atit in Asia micii cit și in timpul
şederii
sale in Italia.
Subt ochii lui in Asia micii vedea rninele Foceci devenite un
sat in timpul lui; în Italia; chiar lâng i Turiu unde se aşedase el, se
vedeai
ruinele cetăţii Sibaris uidiniorii celebre. — Tucidid în Cart. Î, Cap.
10, ne vor:
besce de decadența cca repede a oraşului Micena.
+ 2bvtwy
zâv dvrâs "vos,
Expresia
îueâs arată
forte clar ci
"legenda pe ce are sii no o relatese autorul este de origină greco-lidia
nă
originari din părţile despre apusul riului Alis. Ea este identici cu aceeaadicii
de
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îs Dlwv

ad

Sbpov!

tuzonulntrs
“i
i

act

ueratb

Ilamhayâvuv,

2âlzt?

ps Bopsrv? ăvsurv 25> md E5tawovy
xaheâuevov mâwzovt, Oăzos 6 Kpotsos

Bapâdouwy

tâuey

zobs

roy

mptbzos

tv

ză

Tpucs

dzaţooiv,

11

câce de riul Alis; acest rîi,
după ce curge din părţile despre
miadă-di, trece intre Sirieni şi
Paflagoni
şi se varsă
spre
miadă nopte in marea numită

Euxin.

vareszptvazn “E

îs 6pov

|

Acest

Cresu,

precăt

7abe

sciii eii, fu cel dintaiii dintre
> pihovs mpocezotroaro.
Kazsbarbari care să fi (intrat în reGrpivazo păv "lovăs ze zal Alohtas, lație) cu Elinii, silind pe unii
aa Awpttas
as
obs £ 7 "Act:
să plătesca tribut şi căutănd
A
ginvs â & mpnoezouiouzo harsâat- | alianța celor lalţi.
El supuse!
uovinos.
Ilpă î& zis Kpotnv dp- | pe Ioniii, pe Folii şi pe Dorii
Vs mes "Ehmves Poav 2hevledin Asia; pe de altă parte culo=0rfz
patat 5-** =0
20 sâo
țăp Kiuuzolwoy
Biupeptuy 6:S- ozpăzevua
tivă alianța Lacedemonicnilor.
Cis-alpinii intrebuințatii ca să indice regiunea dincâce de Alpi faciii cu locuitorul
Romei sai al Italici, —"Origina greco-lidianii a legendei se confirmii şi mai mult prin

intrebuințarea, mai jos, a numelui Xpwv aplicat de Elini Capadocilor (vedi Cap. 72
şi Cartea V, Cap. 49).

Riul Alis se numesce

Marea Negri la răsărit de Sinop.
mitici, e probabil
adică rîul cotitor.
şi se crede

astădi

Kizil-Ermac

și se varsă în

Daca numele acestui rii este de origină sc-

că șine dela cuvântul Khal sai IIal care însemneză »sucite,
Numele de Rhula există in mai multe inscripții cuneiforme

cii indică

acest riit,

Este

interesant sii notiim

cii vechiul nume asirian

al Armenici, prin care trecea acest rii, este Khul-Bitan (/0)c2reiv) si ca numele
biblic al acestei ţări este Hul. (Genesa, Cap. X, vers 23).
1 Xdpwy.
Vedi nota precedentă, şi Cartea. VII, Cap. 72,

numesce

£vplays Nazzaâizas.

Strabon

numesce

pe

Capadoci

unde

Erodot îi

»Sirieni

albie

şi e mai mult decit probabil că acestia erai de rasă semitică. Erodot consideri
numirile »Siria, Asiria, Sirieni şi Asirienie ca, identice: insă, ca apelaţii einice,.

el face ui distincţie intre ele.

Euxin,

Siria pentru el este regiunca coprinsă intre Pontul

riul Alis, Cilicia, Moditerana, Armenia,

partea superiGri a viii intro Tigru şi Eufrate.

şi acelaş,

Asiria, Ashur saii Ahasshir:

desertul şi Egiptul;

Asiria este

In realitate numele esto unul

iar numele de Siria nu este decit forma

coruptă elină.
|
? Egieu Acâstă formă, echivalentă cu âfirst, timp present al verbului,
so scrie de Schaofer Etai.
Schweighăuser insă, cu mare cuvânt, consideră cii
ca derivă din forma plină tite, nu prin contracția lui cet in e: (ceea ce ar
fi cu totul contrarii spiritului dialectului ionic), dar prin elisia, silabeă penaltime

în interesul eufonici; de aceea vedem la Cap. 90 atzi în loc de aizizo; la Cartea IM, Cap. 12, îryto in loc de ttzjpizo; la Cartea III, Cap. 40 dzzo în loc de
dateo, şi mai jos, in fete în loc de petice.
3

BopEvjv.

In unele ediţii Boc,

dar

forma

necontrasii

mai in acord cu dialectul autorului nostră.
+ movwroy.
Luat în sensul de mare in genere,
Cartea IV.

5 pă

- Aserţiunea

dă iis
acesta

,

potoov
nu este

dpyiîic

cu totul

Lidienii,

este mult

vedi nota la Cap. 85 din .

mdvzec "Ehhnvec

exactii.

Boptrv,

doav

chiar

Ehebliepo.

pe -timpul

Gige exercitaii ui suveranitate 6re care asupra coloniilor eline din Asia. —

bon

ne

spune

in

Cartea XII

ci Milesii

fară” siliţi

regelui Gige ca sii fundeze colonia dela Abidos.
&

Keuweplwy,

Acest

popor

de

rasă

si

obţie

celtică, pornit din

năvăli spre miadă-di şi se răspândi in partea apusului.

—

regelui

Stra-

consimţimentul
nordul

Europei,

Numele sei derivă dela,

Kimr, dat Galilor de către Celţi, de unde şi numele de Cimbri.,
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Inainte de domnia lui Cresu
toți Elinii erati liberi: căci în=

vasia Cimerilor care a cădut
pe Ionia şi care a fost anterioră
lui Cresu, nu avu de resultat
supunerea cetăților (Ioniei), dar
prada lor prin incursiune.
1. Suveranitatea (Lidiei), care
(la inceput) era a Eraclidilor,
trecu la urmaşii lui Cresu, numiţi Mermnadi, in modul urcare
pe
mător,
Candaule,
Elinii îl numesc Mirsil, era

un rege al Sardei,

2âv zpeof5zepov. — Cuvântul

descendinte

de Tpesăuzepny se

intrebuințeză
forte rar în sensul de »anteriore.
Nu giisese citat alt .exemplii.
Avem ceva
analog, deşi nu cu totul identie în Cartea I „ Cap. 2, 27055 Dpyas
zpezâvztpoos etuat
îwoztiv, Invasia Cimerilor de care ne vo rbesce aci Erodot avu
loc ciind domnia
in Lidia, regele Ardis succesorul lui Gige, adică cam pe timpul lui Omer,
şi devastaţia
comisă de dănşii se menţioneză de Euripide (fig. in Taurid, vers
1106—1113).

In acel pasagiă poetul tragic de sigur oxagerezii, căci el ne vorbesce de

distrugerea unor Orașe care nici nu putea să existe pe timpurile acelea.
Larcher, ca sii
explice dificultatea, dice că ati fost două invasii de Cimbri: una
pe timpurile lui
Omer, anteriră lui Cresa şi lui Erodot, şi alta mai tărdii,
după mortea lui
Erodot.
? vazastpogi.

Acest cuvânt nu insemnăzi nici ui datii, cum

cred unii,
- resturnare (eversio), ci numai ocupaţie sait supunere (oecupatio).
3 Mopolov.
Crentzer crede cii a cest Mirsil este identic cu Mirtil, despre
care mentionezi Apoloniu Rodiu (], 7 32) 26 ît Moprns “Enuod
bios Ex puâg
z6v Aavacă fi>pazpibv, Dacdowsrs, ci 6ă 24 Riouturs, ot 32 ca
Mopriăs, prăs ay
A pause
De accea şi Creutzer crede că Lidienii se filia bu rudenia
lor

cu Amazonele şi se mindriai că de la dânsele isi trăgeau origina regii

lor; astfel
işi explică acest comentator insemnat figura Amazonci săpată pe
monetele lidiene.
Po de altă parte Rawlinson nu impirtăşesce de loc piirerea lui Creutzer
el afirmă că numele de Mirsil nu este decit ui formă patronimicii etruscă
şi susţine că :
aci consti argumentul cel mai -puternie in favorea teoriei
sale că regii Lidică erai de origină etruscii,
Miărturisese că 'esitez a mă invoi cu acâstii
din urmă opinie, căci introducerea mai la vale a numelor semitice
sait asiriene
de Ninu şi de Belu in lista regilor lidieni este un argument
plausibil in contra
teoriei lui Rawlinson şi militâză in favorea opinici că Lidienii
eraii un popor
semitic şi regii lor descendenţi ai regilor Asiriei,
1 Aypowy.
Oreutzer enunții idea cii acest nume e derivat

că pote fi uă adaptare

bemneză

»venătora,

elină

a numelui Nemrod,

care

pote din dypa şi
în limba asiriană in-

astfel incit am a ea numai numirile de Ercule
care să nu fie asiriane. — Despre Ercul o e lesne de ințeles că Erodot şia de Alceu
confundat
pe Ercul

asirian sai sârele numit »Sandon« cu
PAcadâmie des Iuscriptions, Vol, 17 »M6moire
rapports avec PHercule Greek.)
Cit pentru
tradițiile eline şi cele asiriene explici prea bine
a unui fii al Erculelui elin.
Aşa dar avem

origina

din

primii regi

ai Asiriei şi a nume:

Erculele elin. (Vedi Mem. de
sur PHercule Assyricn et ses
Alceu, acâsta confusie intre
introducerea de ciitre Erodot aci regi lidieni trăgendu- şi

10 divinitatea solară, Erculele

Clio 1, 7.
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Alceu,

Agron,

lui

Ereule:.

fiul lui Ninu,

fiul

nepotul

lui Belu şi strănepotul lui Alceu

fu cel dintăiit
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dintre

Eraclidi

care sefăcu rege la Sarde; Candaule, fiul lui Mirsu, fu cel din
urmă: cei cari domniseră in acestă

-

țeră inainte de Agron fuseseră

uadeduevos.:
Ilapă z05zwv * Hpadescendinţii lui Lidu, ful lui
xhetâa Entspagtyses? £o0pov ziy | Atis, dela care intregul popor
asirian »Sandone — 2* Belu — 3* Ninu — 4* Nemrod. — Cit pentru identitatea lui Agron cu Nemrod, actsta este ui simplă ipotesă cu atât mai puțin

probabil

cu ciit Nemrod

nu a fost nici uă dati

rega al Lidici,

Rawlinson

crede că acâstii genealogie Ercule, Alceu, Belu, Ninu, Agron, e aşa de absurdă
incăt nu trebue ţinută în sâmă, şi dice ci ea nu pote decit 'resulta din pre=
sumpția Lidienilor doritori de a atribui regilor lor rudenii cu cei mai mari eroi

.

.

atât ai Asici căt şi ai Europei.

1 az 0zey, Unele ediţii, copiind râii manuscrisele, aii scris dză ze. —
Blakesley are dză 5: dar cele mai multe autorități urmate şi de Gaisford aii
de dzew. În ceea ce
privesce dinastiile lui Atis şi a lui Agron, Larcher fixtzii
anul 136$ inainte de Christos ca data domnici lui Atis, iar anul 1920 inainte do

Christos ea data inceputului dinastică asiriene a lui Agron.
Unele ediţii aii Aljwv. — Omer cunâsce
Mmiwy.

numai

pe Mooni

(Iliada IL, S$61—866) şi nu vorbesc de Lidieni. Xant istoricul Lidienilor dice
că că nu schimbară numele lor decit pr tărdiii in cursul istorici lor, E un
fapt astidi bine constatat insă, precum o afirmi și Nicbuhr (Historia Romana)

vol. ], pag. 108), cum că Lidienii şi Meonii erait douii popore cu totul distincte;
Meonii, dupi Rawlinsone eraii stabiliţi acolo de mult și furi supusi de Lidieni,
cari erai

de

rasă

pelasgică

sai

etrusci.

Relaţiile Lidiei dar

Rawlinson eraii datorite elementului comun pelasgie.

cu Italia după

Resolvirea acestei probleme

etnologice e dintre cele mai grele, de dre ce nici un autor care a scris asupra
acestui subiect nu se acordii cu cei lalți.
Toţi se contradie; toți ati fie care
teoriile sale. Despre legătura intre Lidieni şi Etrusci am vădut că, cu tâte că ea e
susţinută de ui autoritate eminentii, cum este a lui Rawlinson, mă indocse de dânsa

şi sunt mai mult dispus a crede că Meoniă eraii Pelasgi, (etică elementul predominant,
in Italia, Grecia şi
Lidienii, element
deteră numele lor,
dominant elementul

mană. —

Asia Micii in timpurile preistorice era pelasgic): ci pe urmiă
semitie, venind şi luind in mină stăpiinirea Meonilor le
şi fără ai destrugo se amestecarii cu dinșii, deşi remase preinvins, intocmai cum se intemplâ cu cucerirea Angliei de Nor-

Astfel imi explie

cit cum

istorii lidieni ca Xant,

care trebuie

si

fi fost Meonian, nu vorbese de cucerirea de ciitre Lidieni ci numai de ui
schimbare de nume din Meonian în Lidian. Erodot nu a făcut alta deciit a urma
tradiția populari lidiană, sai mai bine dis, meoniană, Masa locuitorilor Lidici
Pota că
era dar, după presupunerea nostrii do rasi pelasgică sait meoniană.

numai

clasa

avută

era

compusă

din Lidieni.

Erodot culegea informaţii

din

popor, şi informantul lui trebue să i fi dat versiunea, din text intocmai precum
țăranul saxon din Anglia ar respunde, pote cu mindrie, eii Guilelm Cuceritorul

norman

a fost un rege britanie, aceluia care

ar

intreba. despre

istoria, ţeriă

sale. — Rawlinson dice că Lidia, în urma cucerirei şi a inringerei Meonilor de .
către Lidieni, fu divisi in doui piirți distincte: Lidia proprie, în care predomnia

elementul lidian saii cuceritor şi Torhobia,

unde mai remase în maioritate ele-

mentul învins, care era faciă cu Lidia proprie ceca ce sunt astidi locuitorii principatului de Galie faciă cu Englesii, sati cum sunt Norvegianii faciii cu Suedesii,
3 Extopagiitvzac dela Eztsptzew întrebuințat şi în Cartea, IL, Cap. 121. —

Se vede ci acesti regi ai dinastică Atiade ajunseră

la ui stare de moliciune și

14
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Ea Veompozlovi,
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660

mevrazdotaă,

mate

ze aa etrog vevsăs, avăpây,
me

val

ai

apă marpăs Exdezâusvos Ti dpylv,

u£ypt Kavdabhzw z0ă Mbpoov.

lidian

işi

trase

numele,

care

mai inainte era Meoni; Eracliţii, eșiți din Ercule şi dintr
uă sclavă a lui Iardan fiind insărcinați de acestia (cu cârmuirea
statului) puseră măna pe suveranitate, in virtutea unui oracol,
şi (pe urmă) domniră in timp

de două-deci-şi-două de gene-

rații de 6meni, (adică) cincisute-şi-cincă ani, succesiunea

urmănd

pion î

ăi

Pe

Gy 6 Kavâabins
2wv70ă

ca

“vvat

=
O
.

Oăros

vy

8.

din tată in fii pănă la

Candaule fiul lui Mirs.

„8.

Acest

inamorat

de

Candaule
socia lui;

cra fârte
iubind'o

de desfrănare aşa? de mare, incit perdurii tota, energia şi capacitat
ea, intoemai
cum ajunseră in evul mediii regii feneanți ai dinastică meroveng
iene în Francia;
şi că

atunci

chemarii pe acestă Eraclidi sait mai bine dis Asiriani ca
in locul lor prin procurație (îztzporci), — Acestia din urmă, profitănd să guverneze
de slibiciunea
mandanţilor lor, i resturnară şi se puseră in locul lor.
1 Ex Veozpozlov.

Seim din mai multe sorginte că asiaticii nu aveaii

oracoli
Mai lor, şi că trimeteaii in Grecia să ctra sfaturi dela, dei cănd aveaii
nevoe, (vedi
mai la vale Cap. 14, 19,46 s.c. L). E probabil dar
că şi in acest cas trimisera
in Grecia şi nici cum în Asia,
2 “lapădvov,
Iardan era, “pretind unii tatăl, alții bărbatul Omfalei
căreia Ercule fu sclav. — Intro sclavele lui Iardân era și una
numită Malis, care
avu relaţii cu Ercule și deveni muma lui Acel.
(Vedi Elanic, Fragm. 102

ediţia Didot.) — Aci Erodot presupune că acâsti Malis (305)
) fa și
strămoşa, luă Agron, Nu pricep insă cum Rawlinson o face munia 'lapărivo»
lui Agron, de - ore ce insuşi Erodot afirmă că intre Ercule şi Agron
aii
trăit Alceu, Belu,
şi Ninu, adici aii trecut patru generaţii,
3 dpEavzes iv Eni 50 ze xal elzoai Yevaic dvâpâv, Ezea mtuze
ze
val zavraxdata,
Erodot (Cartea II Cap. 142) spune cii el numără trei generaţii intrun spaţii de ui sută de ani, adică socolesce generaţia ca ocupiind
33 de ani şi 4 luni. In casul de facii insii cl dă generațici
numai 23 de ani,

Pe baza acesta Larcher propune urmiătârea modificare a textului: »ăniares
pt
E7 mevceual deza jevzis dudpiw Ezea do nul mevealata, a
modificare
a textului nu pote fi sub nici un cuvânt admisibilii, mai Uiiales asemenea
cind e evident cii
aci autorul nostru nu

face nici un calcul, ci nareza numai un fapt. Iată cronologia dinastiilor lidiene co ne o dii Rawlinson si care este
mai bine chibzuitii
decât acelea a lui Larcher, Volnay şi Hceren:
Ă
!
Inainte de Christos
1 Dinastie
...,..
Atiagi
anterioră anului 1929
2* Dinastie
.
Eracliţi (Asiriană) .'.
, . . 1929—724
724—686
1” Gige . ... .
2 Ardis,
, . .. 686—637
3 Dinastie
..
. + + Mermnadi | 30 Sadiate . , .
637—625 . . .
49 Aliate
695—568
, . .
5* Cresa
568—554
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excese,

Nu

va sii dică »so inamorase« ceea co este absurd, dar »iubia
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astfel,

mult

el credea

că ea era

mai. frumâsă

cu

decăt tote

femeile: aşa era credinţa lui;
printre Omenii gardei sale se
afla şi unul Gige,
fiul lui

“Topa za ză onovâatozepal zăy
Dascil, pe care il iubea forte
Tprițuizuv bmepezilezo? 6 Kavyâa5mult; cu acest Gige se conms, za în al ză etâos zis ovarşulta Candaule despre afacerile
zds Dmepenatvewv* sppbvov GE ob sale cele mai importante şi i
zohhoă âtehDovzos, pi? văp Kovlăuda peste măsură frumuseţea
dag vevecla xazâs, Eee ape
femeii sale: nu trecu mult timp,
zdv Limit zodâe* >L'5yn, od do
şi Candaule — căci el era preoz înusw msilsolai pot hEyovr destinat să i se intîmple uă
mept z0d stâsos îs uvatuds" (za
nenorocire — dise către Gige:
zoydvs
dvipzotot 26vza
»Gige, mi se pare că nu mă
2

N

d

e

7

/n:

7

[5
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LA
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dmozozepa? delahuîv*) motes Gps

credi cănd

Suetynv

musețea femeii mele; —

befozat

vpuuwlv.e

îva duflbouş
etme*
v

"0

ct

»Atozora, > ziva

hsyets N6yov oda Sita zehebwv pe
dtozoway zi îuăy Veroactai -vpyiv;
Guma
GE aow!
2xGvoutyo
4
“
Îi
pei
Guyevâezau ual zi al "ovi;
mda 63 ză aha dvlpizotot 2Es5pna, Ea ză pavldvaw Gate 2ya
AZ

A

2

A

7

că omul

iți vorbesc
crede

de frupentru

mai puţin

ur-

echilor decăt ochilor; —
fă
aşa incăt s'o vedi golă.« Acesta
răspunse cu voce tare: >Stăpăne,
ce fel de vorbă ai rostit dicăndu' mi: să văd pe stăpăna mea

golă?

(Nu

scii că)

femeca

se

1! gzovâattgzepa. — Astfel are manuscrisul sancroftian din Cambridge,
dar sunt doui manuscrise importante in biblioteca naţională din Paris cari ait
Go) atzEpa.
Aceeaşi variantă are loc și în Cap.:133, unde manuscrisele sus
citate ait ezovadzaza în loc de czovatizzara,
2 umepestiezo. Uzepeziliestial wi a este »cum aliquo aliqua de re communicare« sait »conferre ad aligueme,
Mai avem acesti expresie la Cap, 107

şi 108,
3 piiw. Acest verb este des usitat ca sii exprime un eveniment inevitabil,
impus prin voinţa divină, adică ui fatalitate.
,
j

+ Tisgav. Mai jos la Cap. 10 şi 11 avem Iuyta ca acusativ al acestui nume
propriiişi mulți comentatori din causa aceea aii propus a se ceti și aci Tvyta;
dar Erodot

pote prea bine să se fi servit de amindouă

aceste

acusative,

cu atit

mai mult cu căt lonienii adese ori declina nume proprii de prima declinaţie ca,
cum ar fi fost de a treia.

5 dmtoz6zepa nu »mai pucin persuasivi« ci »mai pucin demnă de credințăe.
Aceeaşi idee o exprimă Seneca (Ep. VI) »Homines amplius oculis quam auribus
credunte.
- 6 Gaws

se mai giisesce întrebuințat cu indicativul futur la Cartea VII, Cap. 18.

7 ai0ovt.

ufo

este termenul ionic pentru zv,

lănă ca uă tunică cu mănici.

.

şi era un vestment de

"5 2Eedpmzar, Ac6sta teorie cum ci Omeni invițați inventazeră principiile
inamoribile ale moralității aparţinea simplicităţii lumei antice care nu percepea
natura lor divină şi puterea lor eternă.

16

Clio I, 8.9,

ot
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ouoztetw

ză

ză 2wvzoă, "Exp 38 metloțat 2uatvry etvat zăctwy “uvatuîv nahiozyy*
xai 020 ătopat phAZdszatiat! dvduwy, e

desbracă de ruşine cănd se desbracă de vestmânt? Din vechime

chiar

s'aii descoperit

maximele

salutare pentru omenire, dela
aceste maxime trebue să luăm
(noi) invățătură: intre acestea este una (care dice): să şi vadă
fie care ale sale: Ei cred că femeea

ta

este

cea

mai

frumâsă

din tote; şi te conjur nu cere

9.
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dhpwâtov
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zondy.
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(de la mine să fac lucruri) cari
nu se cuvin.e
|

9. Prin astfel de argumente

cerca (Gige) să resiste, temăndu-se ca nu cumva să resulte

acestea.

Tetpbuevos

astfel:

9

dusifezo molods* »Odpos [5-7 e
xal wij qodeă wie 2uă, ds ce
2

Îsw
2

Aojov?
>

3

z6vâe,
Fa

pentru dănsul un răi din tote
Dar (regele) răspunse

Fii

cu

curaj,

Gige;

îtonat ui) Ateciiat verbul îtouat este intrebuințat
inadins aci de doui
oră, cel d'al doilea dind ui indoiti putere celui
dintii: astfel Creutzer traduce |
forte bine »et obsecro te, ne quzras inhonestac,
2 vtwnsau
După regulele gramaticale stabilite de Dawes şi
de Monk
ne am fi aşteptat după conjunctiunea pi) la modul
optativ »ytyonoe iar nu la
subjunetivul »yfujrare.
Aceste regule insă ma sunt aplicabile in tot d'auna.
Iată de unde provine acestă excepţie la regula generală
buințeză in frasa. dependinte, cănd evenimentul exprimat: Subjunctivul se intreîn acea frasi este considerat ca fiind resultatul probabil sait direct al
unei ipotese anterisre; optatival
se intrebuințăză cind acel resultat e numai posibil.
si se traducii »temănduse ca nu cumva să resulte un Frasa din text dar trebue
ei pentru dănsul din tâte
acestea« adicii că consecinţa rea era probabilă
şi considerati de Gige ca un
resuitat natural daca star conforma cu cererea
lui” Candaule,
Daca am avea
YEvatz0, sensul ar fi »temândase ca nu cumva să potă
resalta, un re u pentru dânsul ete.«
Limba nostri nu ne permite bine a marea acestă
englesă o exprimi forte bine prin »woulda (probabilitate), nuanță finii, dar cea
şi »mighte (posibilitate),
Nu avem regulă fixii cind e de intrebui
subjunctivul și cind
optativul cu pă fztos, ta, şi acesta tocmai pentri că nțat
limita intre probabilitate şi
-posibilitate nu pâte fi nică uii Qatii clar definitii.

2 merpuevos htp

how.

Ciăte-va manuscrise ai

Tetpihuevos ddy6v, altele
etptouevov dâțu; cele mai multe aii cuvintele adoptat
e de noi in text; ar fi inutil.
a da tote variantele cară existi atit in diferitel
e manuscrise vechi cit şi în
diferitele ediţii moderne redactate de cci mai
insemnați comentatori.
Aceste
variante sunt in adăver forte numeroseşi nu schimbă
acestui pasagiii. Causa pentru care au eşit atite varianteciituşi de puțin sensul
este atit diversitatea
care existii intre manuscrise căt şi refusul mai multor
tori de a admite ci
Erodot a putut să intrebuințeze ai tautologie ca izcomenta
240 şi tendinţa prin
urmare de a elimina pe unul din aceste cuvinte,

lati dece Blakesley crede. ca
dem nu a putut să se strecâre aci uă dată cu )frov
două versiuni vechi, dintre cari una, trebue să fi fost piedecit prin combinarea a
toc, şi cea altii »pile (os seo Tetptouzvoy
,
pe En s geo zetpiouevos,
doi zimiee,
Acâsti explicaţie
a luă Blakesley este forte ingonissă şi explică proreni
nţa variantelor intre sztg-

Clio ], 9.

„1

şi nu te teme, nici de mine că
"ți aş fi dis acestea cu scop să

2 adzijs vevrat Bhdpos.
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te pun la incercare, nici de femeca mea că o să ţi se intâmple
ceva
reii printr'ă&nsa.
Căci,
eit mai intăiii voii face
- astfel
incăt ea nici să afle măcar că

a fost -văqută de tine. Te voii
Ksizar îă dy/0d îs 206- | pune dupe uşa deschisă a ca-

anizay!.
LA
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a

m

a

2
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v

ov lipâvos?* Emi =ndzoy zâv Îua- | merei unde ne culcăm: după
"siwv mamă Ep Exaozav ăxddvovoa | ce voiii intra eii, va veni și fe"Bost** uai za Touxirv zoNiy meea mea ca să se urce in
mapste sot Deroaolar. "Ezedy â: pat. Aprope de intrare este un
dă 70ă dpâvov osetm în zi sdviv, „scaun: pe acesta va aşeda ea
zază vozov ze adris 2,
col unul căte unul vestmintele ei,
cănd le va scâte; vei putea dar
Îi

2

Ra

-

o

.

Dă

v

1

.

AI

7

să te uiţi la dănsa
Când
acela
tele
semă

TJ0.RMoo

Mr

,

in linişte.

insă ea va păşi dela scaunul
spre pat și va fi cu spaintors spre tine, bagă de
să nu te vadă strecurându-

te afară prin ușă.e
+

-

+

pevos şi metptbuzvoy, dar deşi ea merită tâtă atenţia nostră şi ilustreză un fapt forte
frecuent in copiarea vechilor manuscrise, insă nu pot aci decăt admite şi pe dtyw
şi pe )6ycy, mai ales că cele mai bune manuscrise posedă amândouiă.aceste cuvinte,
şi că )Eyer, )6yov este uă locuţiune destul do frecuentă in limba, elină. Cit pentru merptonevos sait zetptuevov, nu numai că cele mai bune manuscrise ait zetutbuzvos,

dar e şi mai logic şi mai natural să legăm acest cuvânt de preferinţă cu subiectul
tz, subtinţeles, decăt cu fyov,

.

1 uoizoy. Sa scris de unii utlzmy, ceea ce nu se vede în nici un mânuscris.
Creutzer dice că xcîzos insemnăză patul de culcat »somni cubiculume, de
vreme

ce zsl=rj, pote insemna

chiar »somnule

şi citezii ca exemplu intrebuințarea

expresiei »dipr “ijs zolens« (tempus dormiendi) de citre Erodot mai jos la:
Capitolul 10.
De aceea cred ca pote.răi traduce Rawlinson acest pasagii »When
I enter to go to rest she will follow mec. Acâsta insă nu trebue Inat ca regulă
absolută căci avem xoizr, în sensul acesta la Cap. 10;

-

2 Op6vos
era un scaun înalt cu spate având un sciunaş jos pentru piciore.
Era stabil şi destinat să serve unei persâne de. distincţie,
Larcher i dice »un sitge ă bras avec un marehe-picde.
Ateneu de-'
finesce pios astfel: »6 Yip flptvos, ard dv
devize dou unfitira oby
omunoălu* înep gipvov aahoăvees, dvzeddev adry divtuazav bpdvov, =05 Oprauofiat

dp

scl,
”
3 inaslwv xază Ev Exaozov ixdvovoa

fificet.

Aci zază este distributiv

şi trebue luat cu verbul Bijse:; deci acusativul E Zzaszcy nu depinde Ge preposiţiu-

nea vacă ci de verbul zazafitaer.
Erodot.
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Clio 1, 10. 11,
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(Gige),
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ds 88

Îndors 276 “fu-

neputând

scă-

pa, consimţi; iar: Candaule,
indată ce sosi timpul culcării,
conduse pe Gige in cameră,
regina.

după

Gige

acesta veni

şi

se uitâ la dănsa,

cănd ea intră și işi depuse vestmintele; indată insi ce regina

pa
AA
vatzăs
îs223 ip nf,
notat,4 Unexâbs
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Xe
ai fi
„2
s/opse Eâw* vai îi vi, 2zopaă pr

spre pat, el plecă strecurându-se

Zedvza.
24 00

afară; ca insă îl zări in momentul cănd eşia. Intelegând “că
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unbsew6,

bărbatul ei &i făcuse acesta, nu
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0psăăv 08 wat mapă zotot Gora
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11. T6ze păv 8) o5rw8, 085
„ănheocaca, Îouxiînv stye- as 82
! Eduvato.

fu cu spatele intors ca să mergă

se făcu că nu scie nimic, insă
hotări in mintea ei să 'şi resbune

in contra lui Candaule: căci la
Lidieni, precum și mai la tâte
poporele barbare, a fi vedut gol
se. consideră ca uă mare ruşine
chiar pentru un bărbat.
|
11.
nimic

Astfel dar ea, nearătând
in acel moment, păstră

In textul adoptat de Creutzer gâivaro.

|

|

2 Ezoiuos, Forma obieinuitii a acestui cuvânt este Ezotuos, însă în dialectele
doric si ionie penultima se accentuâză,
Să notăm -că Ezomos nu insomnâză
pur şi simplu. »gata« adică »disposiţia de'a face ceva«, dar implică şi uă
consimţire formală din partea, agentului; de aceea, am şi tradus prin curentul
»consimţie. Vedi la, Cap. 70 îoav Ezotuot Ezzeyyeluannue »consimţiră la propunerea
lui« şi Sofocle, Antig, v. 264 vîpey îi zotume.— Traducţia lui Giguet, »se tint prâte
este dar necompletă.

3 îpmj zîjs xolexjs.

Vedi mai sus nota 1, pagina Î7.

1 zi xizy în sens de pat, Se vede că Erodot intrebuinţa firă
când xcizos cănd asizyj. Așa la Cap. 9 avem vuvizoa, la Cartea II,
»zoly«.
Tot asa avem și în Cartea II, Cap. 134, şi în Cartea VII, Cap.
> aytuga»
Mai sus Cap. 8 avem forma dudozas.
€ ode Edote nafitery.
»XNu se păru a fi sciinde: cu alte cuvinte
ficu că nu scie, sai cum a tradus forte bine Crentzer »simulavit se
Căte-va ediţii serii uafiet,, care este mai mult forma aticii şi mai
acord cu dialectul lui Erodot decăt forma necontrasii »pabiter«
2
adoptată

distineție
Cap. 9,
15 şi 16.
|
»se prenesciise«.
pucin in
aci.

i dvâpa dpbiva ouvây îș alor ueyddy Eger. Tucidid (Cartea,|,
Cap. 6) ne spune că chiar Grecii interdiseri mult timp expunerea corpului
nud

şi că acest obiceiii fu introdus de Lacedemoni.
Asemenea şi Platon, (Republica V) dice: »65 0
Igris E od <cls "Ehhrar dâdze aloppă- eta ua that
dzep vo 205 To)is Ti ţ andy pouvbs dvâpas dpăstia, Acest din urmă mai

adaogă că obiceiul veni intăiii din Creta şi pe urmii din Lacedemona.
olimpice fură prima ocasie a introducerii acestei licenţe.

„8 ozw.
Blakesley serie czws, dar acâsta
nu se autorisă,
luat în acelaş sens ca şi căzw dela inceputul Capitolului 5.

Jocurile

deşi curentul

e

„Cho I, 11.
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mai credincioşi, şi chemâ pe
Gige; acesta, nebănuind că ea
avea cunoşciință de cele petre-
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Kavâahg,
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7

răspunse

la

chemare;

el

şi inainte să vie

de căte oră il chema regina.

In-

dată ce sosi Gige, ea că dise:

peaw, G4nsEpriv Bodea <paztotiat” i,
- ăp Kavândhsa dmoxretvas, îut ze
al zi Bacninv Eye sv Avăâv,
îi, abrăv ot aozixa 05zw€ dzolyozsty
det. “05 dv pui, mda methâpevos
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tăcerea; indată insă ce se lumini
de diuă, ea pregăti pe aceia dintre servitorii ei pe cari 6i scia

8,

mrd
?
O
0

2

Ma

» Acuma, Gige, iţi dait să alegi
intre două căi deschise inaintea
ta, pe aceea care vei voi; căci,
saii vei ucide pe Candaule şi
te vei face stăpân pe mine şi pe
tronul Lidiei, sait vei muri aşa,
Chiar indată, ca să nu mai vedi

a

dotmoă! târjs, ză

ui 03 Get. "AM zo. uetvâvS e
dv ada Bovheboavra dst dr6)Avodar, îi 0: zy 2uă yuuviv 0xmodpevov xal zoti,oavza 08 vopitpzva.e
“O îă Tome tus plv dzefibupate
“ză Neyopeva* peră dd, îxtzeve păj

in viitor — supuindu-te prea
mult lui Candaule — lucruri
care nu se cuvin ţie. Fireşce,

ori-trebue să piară acela care a
fost provoeatorul unui asemenea

«

76 olxeztwv mode wâhioza pu mtozobs idurae Ewwri.
observă aci uă curi6să asemenare cu versul 701 din No. 29 al cinteculuiCreutzer
epic
german

ediţii,
„3

»Niebelungenliede. —

Forma,

copa

este cea adoptată

căte-va insă au twpa şi altele pa.
xahedpuevos. Dindorf şi Dietsch ati dadesuevog.
Eee.

4 theye.

de cele mai bune

In manuscrisul sancroftian we.

Unii scriii Eheyev,

âvoiv bâciv mapeovatov,
Am preferit textul acesta cu dualul şi cu
dăciu, textului celui lalt x
mapeowstwve, adoptat de mai mulţi: mai ales că se
găsesce in unelo

manuscrise îuoiv fot,
subtințelege firesce viva.

În texturile cn »fyâv zapeowstuve

se

6 ojzu.
Cuvântul acesta ne face si presupunem că regina, rostind
aceste
vorbe la adresa lui Gipe îi arătă .cu degetul securea
pe care o ţinea un servitor gata să "i tae capul,
Acâstă istorie a reginei Lidici aduce pucin aminte
istoria reginei lombarde Teudelinda și 'a regelui Antar,
Vedi Gibbon (Istoria,
romană Cap. 45, Vol. 5 pagina 353 ediţia, englesă lui Smith)..
1 205 dotm65.
Trebue să distingem bine între »z65 Animate şi »70 dotmtve,
Cea dintii locuţiune indică repeţirea unui lucru deja făcut,
cea, d'a doua uii con- tinuitate,
8 zeîvoy.
Textul lui Bredoviu are Eazivov, subt cuvânt că Erodot nu
se
servă nicairi de forma zeîucs in loc do dzetvos, Acâsta pâte
fi un argument
forte bun, insă manuscrisele sunt tote de acord în privinţa acestei
anomalii in pasagiul de faqiă.
7

2".
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Clio |, 11. 13,
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dvatțaai
îvâsiy!
dvaxpivat
zotabrriv atocoty* du cv? îi, Ezebz,
dh Spa dvațaainv cimltos zp5zstu&vrv, îi sâv deondzea danhdvat,
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fapt, ori (trebue să pâri) tu, care
m'ai vădut gâlă și ai făcut un
lucru in contra bunei cuviințe.
In primul moment Gige rămăse

dz6Mhvolar. | interdis la aceste

cuvinte;

du-

Alpserai ass mepteivat. "Emetpira | pă. aceea insă el o rugă să
»ămsi ue dvaad- | nu 6i impue prin forță uă ase-:

Cats deonizea ziv dpdv urelvaty 0du |. menea alternativă:

in fine vădu

- Ebâhovea, ps dandaw? zîw aci | că nu putea s'o induplece,
şi că
"poz Ezpetpli7oouev adi; 1, 32 | in adevăr i se impunea necesi-

Onohagodoa. on, să 70 udroă | tatea saii de a 'și ucide stăpânul,
îpui £ora dfjzv map | sati de a fi ucis insuşi de către
2us Ensâtaza vouviy” | alţii: preferi să traiască el, şi

Drvoutwp

îă î) Eztyelonots Zorat.< | i făcu următârea intrebare: '>De
Ore ce mă silescă să ucid, in contra

voinţei mele, pe stăpânul mei,
spune'mi, ca. să sciii şi cii, in ce
| chip (propui) să punem măna pe

-

dănsul?< Ea i răspunse şi dise:
">Trebue să te repedi asupra lui
Chiar din locul de unde şi el

expus gâlă:

ma
A

|

12. “95

6:

Fprvoav

zy

pe el cănd

dat

să

pui măna

dârmec.»

12. Tâte cele necesare pentru

Bovhiv*, vuuzăs vwoptyns, pd văp | acest plan fiind pregătite, Gige,

yu sziazo5

6 Ims, 3 06

ci 7vij oz0d- | —

căci

€l_ nici

putea

să

dea

Y
Marţi obâspin$, Mă v Eee
î) adsv | inapoi, nici avea altă alternativă,

1 dyațialy 2vâciv.
Autorul nostru se servă de acceaşi expresie în
Cartea IX, Cap. 16, siztpefia dayraim îvdebeutwate. Crentzer traduce în latinesce

,

astfel; »obsecrabat, ne ipsum necessitate illigaret dijudicandz tale optionisea,

2 sd Gy.
Scris în ediţia lui Blakesley ozwuv,
Sensul pe care il di
aci acesti vorbă este »In fine, vedu că nu isbutia so iăduplece« şi denotă
Sre cum uă despărţire de la frasa precedenta, ca cum ar fi voit “autorul si
revie

la firul subiectului. Sar mai putea traduce în romănesce »Ori cum o fi fost,
neputând el so induplece.e
“Am pus cuvintele vin fine« ca să exprim
puterea
frasei şi a expresiei 654 îv.
3 mEpe axodaw.
Locuţiune care insemneză

»spunemi

ca s'aud

și elic şi
implici ui indoiali din partea aceluia care vorbesce ca, cum ar considera
lucrul
cu neputinţă.
+ "0c'52 fpovsav iv Ezt3ovău, Bachr traduce »cum omnia ad insidias ”

necessaria parassente, Acesti frasi ne aduca mult aminte cuvintele
lui Omer
(Iliad, IL, 55) »rzxarrie dpebvezo Bovhive.
5 wezlezo,
Manusecriptul mediceă are dpeziezn,” Asemenea avem mai jos
la Cap. 116 »uezeidn« scris de unii »tnezeidrje.
-

* obâepla, Prefer textul lui Gaisford, urmat in cele mai bune ediţii, formei
»avheulz« ce o găsim une ori,
|

|
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dzohohiva,7, Kavănbham, etzezn 25 |
zăv 0adauov 74 yuvatate vai pi Exeivi» Erpetpiâtov ândom, uataupnzat |
Ord zi adry U5pny. Kal uzză zaă- |
za, dvazavoutvov Ravâashzw, Szes-.:
âds ze uai aznuzelvas adry, Eoe xal |!
zi “uveiza uoi siv Basoxinv L5- ,

adormind Candaule, Gige se re-

ms!

pedi,

"Ind za '"Apyâoyos 6 Ild1 dzoxzelvaş

adzâv

|

ci trebuia saii să piară
ucidă “pe Candaule, —
ce se făcu nopte, intră in
de culcare: a reginei: ea
un "pumnal in mănă şi
cunse dupe aceeaşi uşă.

Eoye xai zijv

sait să
indată
came a
âi puse
il asApoi

il ucise şi se făcu stăpân

yvvaiza

xai sv

Bactârirv

Doyrs.

Mai multe versiuni legendare privitore la mortea lui Candaule şi la accesiunea
lui Gige erai răspăndite in anticitate.. Mai intăitt avem pe acesta a lui
Erodot, dupi aceea, pea lui Platon şi pe a lui Nicolau Damascin.
In:
cite trele, fondul istoriei este acelaş deşi amenuntele diferă.
Toţi dic că
Gige, un supus al regelui, conspirâ în contra lui, şi uciptdul
ci luă
tronul şi femeea.
Plutare ne spune şi ceva mai. mult, ci adică Gige era
străin şi se puse în capul unei expediţii, că învinse pe Candaule şi că in fine se
puse pe tronul lui.
E bine să relatăm in scurt diferitele versiuni ale acestei
istorii,. cari ait ajuns pănă-la noi, să le comparăm, şi sii vedem care sunt
conclusiile ce putem trage din acestă comparație. — Întăiui, iati legenda,
cum ne o transmite Platon (Republ. Il, $ 3): »Gige, dice el, era un simplu
păditor de oi al regelui Lidiei: in urma unei furtuni mari şi a unui cutremur
pământul se deschise sub picidrele lui, Atunci el se cobori în abisul acela şi

in-fund găsi un cal de bronz, in piinticele căruia zăcea un cadavru pigantie care

purta un inel de aur. Luând acest inel, descoperi că de căte ori il punea in
deget se făcea nevâdut pentru lume.
Cu ajutorul acestui inel magic-el
ucise po rege dupa co seduse pe regină, şi în fine puse mina pe sceptru.«
Aci

legenda

lui Platon

mai

are un

punct de

asemănare cu a lui Erodot,

adică

admite complicitatea reginei cu faptul lui Gige. Versiunea lui Nicolau Damascin
represintă din contra pe regină ca ui pedică la ambitia lui Gige şi o

arată ca plăngendu-se bărbatului ei de insolenţa acestuia.
In alte privinţe
naraţiunea din urmă se asemenă cu aceea a lui Erodot-şi dice ci Gige
era unul din favoriţii lui Candaule.
Ceea ce insă este de observat in legenda
precum ne o transmite Nicolau Damascin este că -principiul retribuțiunei

Jocă un rol mare în tâtă istoria: el explică tot ce s'a întâmplat pe urmă ca uă
indeplinire a oracolului:. »Resbunare va veni pentru Eraclidi in persona
urmaşului al cincilea al lui Gige (adică Cresu)«.
El ne mai spune că
Nermnadii erai

Dascil,

fiul lui

uă familie distinsă in Lidia pe timpul lui Ardis fiul lui Adiate.

Gige

din

acea

familie,

fu

favoritul

principal

al regelui:

gelos de influenţa acestuia, si temându-se ca nu cumva săi perdi succesiunea,
Adiate, fiul lui Ardis, asasină în ascuns pe Dascil; Ardis nesciind că asasinul
era
chiar
fiul seu,
il blestemâ
intr'uă
adunare
a poporului intreg.
Iată care fu inceputul certei intre Eraclidi si Mermnaqi,
Acâstă narație a lui Nicolau Damascin este pusă la indoialii de mai: multe autorităţi

bune
tată!

in materie, mai ales că .el vorbesce de doi regi numiţi Ardis, unul
şi cel lalt fiul lui Adiate. — Ceea ce culegem insă din tâte aceste

versiuni diverse

familie puternică

despre

usurparea

Mermnadilor

este că Mermnadii

au

fost uă

in Lidia a cării ambiţie a tot mers crescând şi care profitând

de slăbiciunea şi pote de nepopularitatea celor, din urmă Eraclidi,
aii reuşit
şă pue măna pe putere prin Gige, carele s'a asigurat mai intiiiii de favorea şi
de concursul reginei. — Acestă istorie semănă intru căt va en usurparea Îni
Egist, care ucise pe Agamemnon
cu ajutorul Clitomnestrei.
Cit pentru
istoria insultei ficute reginei de către Candaule, aceea pote sii fie numai uă

scusă pentru criminalitatea şi complicitatea, ei. Un lucru insă e positiv:
ci schimbarea de dinastie şi usurparea lui Gige nu se ficu fără lupte mari.
Eraclidii aveai partisanii lor, şi aceia luară armele in contra usurpatorului,
azer
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12.18,
atit pe regină cătşi pe tron.
Despre el pomeneşce şi Archi-

loch dela Paros, — care trăia
cam pe acelaş timp, — ih versuri
iambice trimetre.

13. (Gige)

dar se facu rege

şi fu confirmat de către oracolul

dela

Delfi:

(şi acesta)

pentru

„că Lidienii, indignați de uciderea lui Candaule, luaseră ar-

mele, atunci partisanii lui Gige

conveniră
dieni ca,

cu
daca

cei
alţi Liil va recunâsce

»atunci, dice Grote«, avu
numai pentru că ambele
Oracolul, ? care de si
de care vorbesce mai jos
şi astfel dinastia Ini Gige

loc un resbel civil, care după lupte crâncene, fu
curmat
părți conveniri să -consulte pe oracolul dela
Delfi,
fu, daca nu cumpiirat, cel puțin resplătit cu
darurile
Erodot la Cap. 14, se pronunțâ pentru regele
de facto
fu întărită pe tronul Lidiei.
' Apylhozoc & Ildptos.
Data la care a trăit acest poet este supusi
la
mare controversă.
Ciceron (In 'Tuscul. I, 1) il face contimporan
cu Romulu,
Imcru care se acordă cu ceea ce spune Erodot.
Clinton
susține ci a trăit
intre 1708 şi 665 inainte de Christos, iar Grote
il pune cu 50 de ani mai tirdiii,
sub cuvânt că sunt probe cum că ar fi scris
in urma lui Colin, care insuși a
scris după invasia Cimerilor - din timpul
Ardis.
Acâsta e cu putință
căci nu putem precisa la ce dată in cursulregelui
lungei domnii a lui Ardis avu. loe
„ îmvasia cimeriană. Ea pâte pre bine s ă se fi intâmplat
la inceput astfel incăt
Archiloch să & putut A în acelaş timp contimporan
şi cu Gige şi cu Ardis. Invasia cimeriană pote să fi fost in anul 675
inainte de Christos, Archiloch pote
să î trăit dela 103—665'și cu tote ace stea
să
fi scris poema-'sa in urma epocei lui Col in precumfi vedut invasia, Cimeriană şi să
o afirmă Strabon. Aristotele
ne transmite un vers din poesiilo lui Arc
iloch in care se vorbesce de Gige
şi acest vers este tocmai un iambic trimetr
u. — Iată l:.
»05 po ză Tue z0ă zodopposov păhere.!
Daca aceste cuvinte ar fi fost chiar ale
autorului, acesta ar curma difcultatea in privinţa datei vieţii lui, dar scim
dela Aristotele că Archiloch pune
aceste cuvinte in gura unui personagiă al
seă. — Intrep pasagiul din text in-

cepend dela »z05

za 'ApyDoyosa pănă la »entuvistr,« a fost consi
derat
-de ciitre
Y esseling ea uii intercalate in textul original
, dar acestă suposiţie nu e bine fundată mai ales ciind vedem cii tâte manuscrisele
vechi
îl
posedă.
2 Aecheoiat /prisrmplov.
Iată prima” consultare a oracului elin de
către un rege asiatic; despre consultarea acestui oracol
in casul acesta vedi partea
finală a notei la pagina 21.
In acest răspuns al oracolului după Nicola
u Damascin sar fi predis că Eraclidii o r fi
resbunaţi in a cincia generație u
Mermnadilor »zcfs “Ipoedetănlg ele tusa V Jevezu
Tazcu sisrs Rapă 2ây Meppvtăcovce.
"3 îv 6nhotst,
Unele ediții seriă reu »Ewzgte« căci nu
vedem acesta in
manuscrise,

“-srastâzat.

Cuvântul militez

ă în contra versiunei lui Erodot despre usurpația tronului Lidiei. Se vede ci Gige avea »partis
ani« prin urmare că Gipe
represinta un partid 6re care de nemu umiţi,
3 8î)» a cărui repetire frecuentă în tot capitolul acesta
ni este fării intenţie
multă putere in sensul

dă: mai
țiunei,

»

de

a atrage

atenţia

cititorului asupra

nara-
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poz

insă Pi-

tia mai spuse incă că răsbunare
va sosi pentru .Eraclidi in cel
dal cincilea ' descendinte
din
Gige.
Acestă profeție nu fu
ținută în semă nică de către

cs “Hprezdetogae zios îfz €s zăy
râuzzov axdovay Pigeo?. 'Inizov
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Astfel dar puseră Mermnadii măna pe putere restur!nând pe Eraclidi: Gige, cum
i se- urcă pe tron, trimise nu
pugine daruri la Delfi.
Din
| darurile de argint ce se află la
! Delfi cea mai mare parte sunt
! dela dăusul, afară de cele de
| argint, el a mai dat şi uă mare
cătățime de (obiecte) de aur, intre
; altele, — un dar demn de a fi
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îi intocmal ca ci îi tu2dd)uo5 în Cartea II,

: 20 6E este sinonim cu Exeo
Cap. 39.

Gaisford serie răi aci intr'un cuvânt »z0vbec.

2 Basthevety,

pentru că verbul 3x/42r9av nu

subtințelegem dac,

cere în-

fnitivul,
=5ovov T'oyew adică Cresu (vedi mai jos. Cap. 91). —
3 mtwntnu
" Despre cei cincă regi ai dinastiei Mermnadilor vedi mai sus nota 3, p. 14.
4 =opavvahsas. Puterea acestui participiu aorist este de a exprima uă acţiune
incepută de curând şi continuând incă... Hermann traduce »regaum occuparit et
misite. Tot aceeaşi putere are aoristul aseze în Cartea IL, Cap. 2.
5 "AR Goa piv dpyipov dvabtuaza Eszt ni mheiara îv Aehooist,

" mdpet â 205 duqipov psd
dcsza

„tazar
şi

piury

zhezov dutfirnzv, hay

ăttov Eperv Zasi, —

zpusipts

ci apebpuov

ze ai, — 705 pd
EE -rpboeot

dva-

punctuație,

adică

Acest pasagiii a fost tradus in multe moduri de diferiți comentatori

traducători.

Totă

greutatea

provine

dintrui

greșită

punerea unui punct sai unui punct şi virgulă după cuvântul Acpoiat,

în loc de

uă simplă virgulă. Astfel totă frasă piină la Aeheciz s'a considerat ca apo" siție la »0dz 0hiyac și cuvintele. fast
ct zhetaza Sail tradus întrun mod
absurd: »el mai mult de vit ori care altule.
Noi traducând acest pasagiii
nu am putut considera aposiţia la »cu chtyae ca terminată decăt la curentul

dvtiiaey.

Tot

ce voesee

mulțime de vase
Sa deosebit el,
cele mai multe
lui«
»â))ov
gi »trebue luat

si

ne spue

autorul

este

ci

Gice

a

dăruit

ui

de argint oracolului, dar ci darul de cipetenie, prin care
ai fost vasele de aur.
Am tradus dar viza
cit zhetazae
sunt date de cele sait literal »cele mai multe sunt ale
ze ate
insemnzi
»şi
între altele.
Cel
d'al doilea
cu dyzatazav şi aceste două cuvinte trebuese tradusec sunt
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menţionat in special, nisce vase
de aur in număr de şese sunt
(dămite tot). de dânsul.
Ele
stait depuse in tesaurul corintian şi ai uă greutate de trei

Rapfăpouv, zâv tust
pobs dvsbrize dvabiuaza, ueză Mtâry
sv Topâizo, Dpyins Bacitat.

vorbind, acest tesaur nu este
(darul) poporului corintian, ci
al lui Cipsel fiul lui Eetion.
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Oăzos â2 5

deci de talenți:

adevărul

insă

sai »sunt date de ele. — E inutil si mai
adaog că intrega frasi »ză
diov Every
dame este
parente
tică,
+
In modul acesta traducția,
ge
este clară şi gramaticală,
altfel suntem siliți. să
ale lui,

!priza

puiuti
PUT

sucim sensul şi sii violim
legile gramaticei.
Oră şi cum, pasapiul este scris intrun
stil incurcat şi obscur,
care nu se acordă bine cu stilul simpl
u al autorului nostru: ar crede" cineva
că Erodot pe cind seria acesta, de uă
de aur de cari vorbesce se afla "la Delfi dată vădend ci nu scie daca vasele
naturalmente ar fi fost xpricipas 85 7p>stovs,sai nu, a schimbaţ înrma, frasei care
intruii formă mai! ambiguă care si
nu indice in mod positiv cine-o donato
ley şi o giisese destul de plausibilă, — rul. Iată explicația dată de Blakes-.
Craterele, 40YTiipes,: eraii nisce vase
mari, nu prea adânci şi cu două miner
e; in ele se turna vin, 'dar nu curat;
se turna cu apă impreună, ca sii se ameste
ce bine eu vinul. De aceea s'a numit
ȘI
aprieipes, dela veprivwopa »amestece, Asemen
precât mai ales la saerificiuri, pentru libații,ea, vase nu serviau atât la banchete

1 orafuâv Eyovres rprljzovra zâdavza.
Trebuo să luim =dhavea ca in
aposiţie cu craluiv, altfel am avea genitivul
za) drzwv.
In Cartea, III, Cap. 9,
autorul nostru dice că

talentul de aur arede 13 ori valre
a talentului de argint.
Pe baza acâsta Lareher calculezi
că “aceste
libre, ceea ce face pentru fie care vas uă greuta vase cântăriaă 2,106,000 de
te de 351,166 de livre, lucru
aprope de ' necredut.
Valrea talent
face pentru fie cate din aceste vase ului de argint era de 4140 lei ceca ce

uă valOre de lei 279,100.

valâre nu

Ui

asemenea

putea să cântărâscă 351,166 de libre! Chiar
daca calculul Imi Larcher
ar fi greşit, un vas de aur valorând
219,100 de lei ar avea uii dimensie
colosală,
şi Erodot, saii că exagerezi sai că talentul lui
de aci este simplul talent de argint.
Acesta ar reduce cu ui a [32 parte
dimens
iile
vasulu
i,
Na cred insă naturali
presupunerea că talentul menționat în
text este talentul de argint, ci sunt
mai disP us a crede intr'uă exager
3 atie din partea autorului,
dinti 8t dy Xpewutvw. Bachr
traduce »si quis verum dicere vulte.
3 KopivBilwy 705 înuoglov. . Corintienii,
ne o spune chiar Pausan
cercară să” substituo de multe ori numel
e lor aceluia, al regilor lor cari făcuseia,
ri
donații oracolelor şi să dicii că statul
lor, nu regele, le a fiicut, Acesta se intâmplă si aci, şi astfel cu incetul
tesaurul lui Cipsel la Delfi fa
numit »tesaurul corintiane,
* Omoavwpâs,

Se

vede că la Delfi, ca şi in alte aseme
nea locuri
cănd un rege sai uă comunitate facea un dar
mare, sculele erai tâte depuse impreună intr'un rece ptacol Gre care, sati pâte
chiar intrnă capelă sati zidire speciali
asemenea

;
zidiri saii rece tacole se numiaii 6,aaopci
purta numele donatorilor.
5 Ruvehov ză? erluvoş, Generositate şiacest
a
ui
rege
al Corintului citre
locurile sfinte se atestă de mai mulți
şi între alții de Pausania %,
şi de Plutare (Sept. Sap., Agaclyt.),autori
2. 84)
Erodot
(Carte
a V, Cap. 92) ne relatezii.
istoria lui,
.

& Miâyy av Topâttu Dpoyins Bactt
a. In dinastia regali frigianii
numele de Gordia și de Mida se par
frigienă,.a caror: mențiune s'a transm a fi fost continui alternate.
Toţi regii
is de către autorii antici, se numes
sau Mida fiul lui" Gordia sa Gordi
e
a fiul lui Mida. . Bonhier (Dissertat
ions
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excepţia

lui Mida

fiul

lui

Gordia ' regele
Gige fu primul

Frigiei, “acest
dintre barbari,

—

noi, —

precăt scim

care să
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și Mida dedică (oracolului) tro-

nul regal in care se aședa cănd
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un loc cu vasele lui Gige. Acest
aur insă şi (acest) argint, dăruite de Gige, se numesc gi-

vw

odââv văp pia Zpyov

Cap, VIII) dice ci au fost patru regi ai Frigici cu numele de Mida
Gordia,

altul

dintre

cari

Erodot

la Cartea VIII, Cap. 138.

pamenesce

trei,

WVesseling

unul

dice ca

aci,

unul

regele Mida

la

fiul lui

Cap. 35

despre

și

care

so.vorbesce, este acelaş mentionat de Eusebiu (Olimp..X, 4) şi care a domnit
in Frigia 22 de ani inaintea suirei pe tronul Lidici a lui Gige, și in fine tot
acelaş este represintat pe un vas etruse din museul gregorian sedend intru sali
regali şi jndceând.
Tot acestui Mida se atribue monumentul descoperit de
eminentul archeolug engles Leake in' satul Doganlu lingă Cutaia, Acest monument se afli descris de Texier (Description de PAsie mineure, pag. 154 şi 155
din Vol. [ şi desemnat la tabla, 56); il mai deserie și Stewart (Description of
ancient monuments.
with inscriptions), Din doui inscripţii cară s'ait giisit săpate
pe densul una conţine numele de Mida. [ati o: e in limba frigiana:
vâzes Apatat fas axevavața Fos Mat ja Faye Povara exasc,

Acest Mida se vede a fi fost cel mai avut și cel mai puternice d'intre toți
omonimii Ini şi lui se atribue şi construirea unui palat splendid in capitala Fripici.
Puterea lui trebue să fi fost analogii cu aceca a lui Salomon, și

justiția, lui era, se vede, renumită de 6re ce scim că veniait mulți de se judecati
la densul. Tronul de unde işi pronunţa sentințele trebue să fi fost ui lucrare

bogată, de re ce îl oferi oracolului; judecând după desemnul acestui tron pe vasul

etrusce menţionat mai sus,
inaintat de civilisație. -

1 6 îi pobods obros

el a

foşt

-

forte

...

zal î ipyvpos.

artistic

lucrat

şi

indica un
.
-

grad

Se vede ci tâte donațiile cari se

făcuseră oracolului dela Delfi inainte de Gige, fuseseră de altii natură, căci
atit Teopomp căt şi Pania dela Eras, ne spun ci Gige fu cel diintăiu care
oferi şi argint la Delfi,
!

2 Ec re Altârizov val îs Sudpvrv, za Rohooâvos ză dazv etde. Trebue
să notâm că cuvântul dsz se aplicii aci numai la Colofon: acesta insemneză
că resbelul lui Gige in Ionia fu indreptat in contra intregii provincii a

Miletului şi a Smirnei, adică atât
teritoriului apartinend lor. "Aszw
adică, Gige. se făcu stăpân pe
mina lonienilor, cari mai tirdiă

in contra oraşelor acestora căt şi in contra
este oraşul, abstracţie făcând de citadeli:
oraşul Colofon, dar cetiițuia remase tot in
„il alungară.
Așa dar Gige, indati ce se

sai pe tron, gelos de puterea crescândă a vecinilor scă şi mai ales a Ionienilor,

cari posedaii intrega costă a, mării, năvăli peste teritoriul lor, şi jefui provinciile

Smirnei şi ale Miletului, pe cari de sigur le asediă fării 'succes, căci
de către Lidieni nu ar fi fost trecută sub tacere. EI putu insă sii se
pe oraşul Colofon.
Dositeii, citat de Plutare (Dosit, Fragm.
scris istoria Lidiei, vorbesce despre resbelul acesta intre Lidieni

El ne

spune

că

Smirneii,

reduși

la

extremitate,

recurseri

la uă

robirea, lor
facă stăpân
6), care a
și Smirnei,
stratagemi

26

Clio 1, 14, 13.

a

dr admod! dh)n 2yâvezn Buo25avros âvây Binvru reoozpinuyza

srza, Toă7ov păv zaprionuzy rouă
muy

obtyras,

giune . de

către locuitorii

din

Delfi, de pe numele donatorului.

Indată ce (Gige) se ficu rege,
iși conduse armata in contra
Miletului şi
Smirnei şi lu
oraşul Colofon.- El nu mai
săvărşi nică un-alt act insemnat
căt timp ținu domnia lui, (adică)

trei-ecă-şi-opt de ani, il vom
lăsa dar acum la uă parte, după
acestă mențiune despre dănsul.
15. După Gige, se sui pe

«i

FI

„15. "Apâns 88 ză Dieu ueză
Tom» Baodzboavns piu. antiou- tron Ardis fiul
lui Gige, despre
ot.
Oăzos 05 Ilptrvtizs za ss?
care voiii vorbi (acuma). Acesta
îs Mâmnzdv ze 2offin)e* îmi z0banv i luă Priene
şi atacă . Miletul;
e supawebovins Sapălwy, Kiwuz.
subt domnia acestuia la Sarpiu? 26 mtv Oz Szulitoy ză
de, Cimerii, alungați din țera
pi

prin care distruserii armata lidianii,

Memoria acestei stratageme fu perpetuatii prin
Smirneilor, numite »Eleuteriac.
Pausania (IV. 21, $3)
no asigură ci Smirna căduse chiar un moment în
mănele lui Gige, dar ci cetiţenii se sculară imediat cu toţii și alungar
i pe
Un poet
elegiac, Mimiiern, a cintat resbelul acesta in versuri. inamic din oraş,
1 096
oazai
FR
„2
Ea
Eco din 25255,
Erodot nu ne spune cum a murit
Gige, insi este bine constatat prin inseripții
asiriane că el fu ucis intr'uă
lupti in contra Cimerilor, ari incepură incursiil
e lor in Lidia citre finele
dominci sale, iar nu cum
serbiitori

anuale

ale

dice Erodot numai pe timpul lui Ardis succesorul sei,
2 Iprnvtaş ze she. Istoricul en gles Grote, dice
să "Şi fi recăpătat imediat independinț a, căci il gisesce cii acest oraş trebue
indată “după aceea

.
spune de unde conchide acesta, şi Rawlinson,
indoindususține din contra că după Iuarea Prienei de citre Ardis,
acest oraş rămase in posesia Lidienilor .cari
păstraii tot dauna ui cucerire
ui, dată făcutii. Vedem ci Ardis a urmat politica inaugura
sei Gige, politici care caracterisii pe toți regii dinastie tii de către tatăl
de a ataca pe. vecinii lor cu scop de a i cuceri, mai” i Mermnade: aceea,
ales pe Ionieni, căcă
dânșii poseda costa mirii. Seim prin inscripţii asiriene
cii Ardis so scuturâ
„ de vasalitatea către Asiria, vasalitate care nu putea
fi deciit nominal, având in
vedere distanța mare d'intre Lidia şi Asiria,
Au
2 Nipuwtgtot,
Precum va dis mai sus nota 1; p. 22, acesti Cimeri,

liber;

insă

se de acest

popor

el

nu

fapt,

venit. din părţile de pe castele nordice ale Pontului,
şi

alungat de ciitre
ciți de acolo, incepurii incursiile lor mult timp_inaintea
regelui Ardis, Intocmai ca și Galii cari, dice Niebuhr. atacari chiar
Roma fiind isgoniţi
din Spania,
o
și intocmai ca generalitatea invasiilor barbarilor
in Europa, causate pentru ci
acestia eraii alungați din locurile lor de către
alte
opore
mai puternice decăt
dănşii, asa şi acesti Cimeră, fiind goniţi de citre
ciţă, niivăliaii în Asia din
cănd in cind. Vădurim cii
invasie,

Acâsti

Gige peri intru bătălie în contra lor cănd cn prima
a, dona invasie se vede că fu mai seridsă
si mai lungă decit

cea d'ântiiia și Eustatiu ne spune că nu numai Lidia fu
victima
dar: că tâte provinciile şi statele cele mai avute
ale Asici Mici
perderi,
lati chiar cuvintele lui Eustatiu,

(Comentarii

asupra

prădărilor lor
suferiră mari

Odiseii

lu
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Clio 1, 15. 16.
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trară, in Asia şi luară Sarde
cu excepția cetățuiei, .
16. Ardis, domnind patrudeci-şi-nouă de ani, Sadiate
fiul lui Ardis, £i succese şi domni
doi-spre-dece ani: Aliate (succese) lui Sadiate. Acesta făcu
resbel in contra Medilor şi in con-

tra lui Ciaxare, nepotul lui Deio-

Ezoheuroe uzi Midoat - Kiuuepinus

Omer): »Tâv Kiupeplwv dadurega deșezar muze (Ipipes dt pasiv Exmdodvzo) zodie
37is 'Aolas xasaâpauziy, xat zăc Edpăets thai” aci ză, Mayviauv îi mn)dods dvedeiv
ză xază <âv Matavăpav* îuRi))er îi zai eri llaghaylvas za Dpoyas” Ge za Midas
)Exezat aiua sado» zi, els 26 ypatov dmehfiziu«
Se vede cii de rândul acesta, ca
şi in “alte ocasii, acesti Cimeri eraii aliați cu Trerii cu cari Elinii &i confundaii.
Tot in acesta mare invasie trebue sii se. fi întâmplat şi prâ-:

darea Ionică de către acesti barbari cari acum arserii templul Dianei de la Efes,
ui catastrofă de care vorbesce Calimac in imnul către
Diana (vers 248—260).
Un corp de Cimeri pătrunse chiar subt comanda unui anume Ligdomis până
în Cilicia, unde fu bătut, şi Calimac, in imnul menţionat mai sus, atribue

acest desastra al Cimerilor in Cilicia resbunărei Dianei:

»Aovăapiș VâusTi]s 27 68 zgarie lerrunhțăve

„"Hyaye Ruueţluoy, Viu

îs...

eee
eee
eee
OÎTE 08 dos
“Dszuv îv deuv Naisplu Eozav duatat
Nosefgew" 'Fztsoy yâp del fica ada mpinetentue
1 dztntazo.
Este forma aoristului al 2: şi nu trebue confundat cu
dzizazo, forma mai-mult-ca-perfectului.
'
2 Sadvdrens.
Astfel serii manuscrisele cele mai bune precum şi Gaisford,

inaintea ciror e greii si nu se inchine cineva: insă e de observat că forma Xap-

îviezrjs, adoptatii de Blakesley şi susținută de căte-va autorităţi bune, are multe
in favorea ei; sunt dispus a crede chiar ca este cea corectii, fiind legată
şi cu numele: capitalei Sarde, .intocmai cum numele de Aliate trebue să fe
legat cu numele riului- Alis, mai ales ci un manuscris, păstrat in museul
britanic din Londra, pe autoritatea căruia se sprijini Blakesley. și Long, pârtă
Sandodetr se

|

,

,

3 Advdzans. Ediţiile care scrii Xapâvdzzrs în cea mai mare parte scriă
Adodsers in loc de 'Ahodzzys.
,
|
d
:
1 Rva5dgr = Anidzew âzoţivo Invhiunist xal Mijdotat. Causa şi
“durata acestui resbel intre Lidieni şi Medi este expusi mai jos la Cap. 13-73.
Baehr: ne dă sincronismul următor intre regii Medi şi Lidieni relativ la
aceste evenimente: in timpul lui Ardis domnia in Media Fraorte,-tatăl lai
Ciaxare, Ardis muri in anul 629 inainte de Christos şi Fraorte la 635. Insă
dupi Rawlinson, data morţii lui Ardis este 637, adică cu doi ani inaintea
suireă lui Ciaxare pe tronul Medici. Datele lui Rawlinson sunt mai probabile,
cică altfel Ciaxare ajunge afarii din cale bătrân cănd se intâmplâ resbelul seă cu

Aliate,

inaintea

căruia

nu

trebuesă

Dia descrierile lui Erodot putem

uitâm

că domnise

face dar următorea tabelă:

și Sadiate 12 ani,
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ce:

el “mai

goni

pe

Cimerii

din Asia; luâ Smirna, care fu=
sese fundată de locuitorii Colofonci şi. incurse in părţile Cla-

zomenei;

dela acestă (din urmă

expediţie) el se intorse inapoi,
nu cum ar fi dorit, ci cu mare
perdere. (Acest rege) mai tăcu

şi alte fapte in timpul domniei

c?

17. 'Exohsunoe Miwatotat, apaD
Getduevos dv m6hauny apă 76
sarp6s. "Ezehabvooy ăp Zahprse

sale. Cele mai importante (sunt)
cele următâre:
11. El se luptă in contra

Milesilor,

moștenind

acest res-

bel dela tatăl: sei.
Atac MiziyA -Mâajcov spâzw zoupâs* Gros? letul, asediându'l in modul ur„uăv ein 2v să vă napmbs dâpâst: mător: de căte ori se coceai
maaăra tothahe Ti orpaziiy.
bucatele pe câmp,. pornia indată
"Eorpazedezo îi md ovpiiy ze oştirea; ea se punea in mişcare
za rnaziduv xal abhoă vuvarayjtav la sunetul fluerelor, al citarelor
124—686

Gige

(86637
637-625

Deioce

Adis o
Sadihto

|

Fraorte

(sau Sardiate) Di
625—568

Aliate

568—554

Calsu

Ciaxare
—

-

suirea pe tron a luă Ciaxare, 635

Astiage (cumnat cu Cresu)

1 Kippeptove ze Ex zîis circ tiijdase,

Aliate, după ce făcu pace cu
Medii, mai domni 35 de ani în Lidia şi evenimentele
menționate aci se petrecură
după incheierea acelei pică, căci fnele domniei
acesteia fu pacinic.
Cimerii, pe cari îi alungă Aliate din Lidia, fură de sigur un
rest din marea
invasie,- care sub domnia lui Ardis, aședindu-se in mai
multe
deprădără şi gonise pe locuitori, cum se și intâmplâ la Antandru, locuri comise”
(Vedi Stefan
Bizantinu

indată

l la cuvântul "Avravâpos,)

2 Îpopvrv

ze ziv

das

Kohcoăvos xetolielaav ele,
Strabon (XIV),
a Smirnei de către Lidieni, acest oraş fu

spune că in urma acestei luări
distrus de Aliate şi că in timp
prin satele d'inprejur, pini ce
noi pe locul unde afli astădi,

de 400 de ani locuitorii rămaseră răspândiți
Antigon şi “pe urmă Lisimac il ridicară din
adică la ui depiirtare de trei kilometri de

ruinele vechiului oraş zidit de Colofoni.
3 duws, „Însemneză »de cite oric intocmai ca »dxws
1, Bashe umdinte
la Cap. 1. Acesta tactică, adică, fa urmată de el regulat in toți
anii, căt timp
ţinu resbelul,

* ăâpâc în latineste »adultus« adică »eopte.
»matâiov dâpova un june adult,

Avem in Cartea IV, Cap. 180

“Clio 1, 17,':

şi al flautului, atât femeese căt
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teritoriul Miletului, el nici distruse nică arse locuinţele de pe
câmp, nică smulse porţile, ci
lăsâ tâte cum erati inainte; el
distruse insă cu totul copacii
și bucatele
de pe câmp şi
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inapoi.

Milesii,

fiind stăpâni pe mare, un asediit
ar fi fost uă muncă (inutilă)
pentru armata lui; Lidianul nu
distruse
locuințele
Milesilor,
peniru ca acestia să potă in urmă

Rn
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Avâpniov.

Epitetele -de

masculin

şi

feminin aplicate unui instrument de musică ca flautul se oxplică in două:
moduri,
ai intăiu Aulu Geliu (Noet. Attie. [, 11), înţelege flaute căntate de
fămei şi de bărbaţi, 'si voesce să arate, pe basa acestui pasagiii, gradul de co-

rupţie

și de lux al regilor Lidiei,

cari

cu 'dănşii ca si cânte cu flautul. Acâstă
cei mai buni comentatori, deşi Blakesley
de pe un monument la Ases unde se ved
dar trebue că obserrâm ca sculptura la
nu uă expediţie, ci uă intrare triumfală

se dii astadi in

chiar in expediţii

militare luai

fete

interpretare insă s'a părăsit do către
o mai susţine pe basa unor sculptură
represintate fete suflând in trâmbiţe,
care se referă Blakesley represintă,
a regelui Aliate.
Interpretarea, care

genere acestui pasagiii şi care pare a fi cea mai rațională este

aceea a lui Larcher (vedi nota respectiva). El dice ci prin flaut feminin se
ințelege flautul mai subțire, producând sunete mai acute, şi prin flaut masculin
se ințelege acela care produce sunete mai grave, distincție care corespunde cu

diferinţa între tibia dextra şi tibia sinistra a flautului dublu roman, adică cu basul
și sopranul nostrii (vedi Bâttiger »Ueber die Lydische Doppelflâtec). Rawlinson
dice” că flautul mai subțire era cel lidie şi flautul mai
Larcher susține contrariul când dice »Les flites lydiennes,
grave et les flites frigiennes dont le son ctait aigu.«

3 vază

tpyv

»in-starea dinnainte«

adică »intactec.

grav cel frigian.!
dont le son €tait

Acesti expresie se

mai întrebuințăză în Cartea III, Cap. 135.

3. tozaptvat.

"

Oreutzer are îszdvat precum

de dzigrdpavat,

la Cap. 76 ure iztszăvat în loc

-

-

4-aîjc yâp Bahdssris ot Moti ăxerpizeoy.
mercială a Milesilor e probată prin multele colonii

Puterea navali şi coce le fundară ei pe

câstele mirilor vecine. Ea se atesti de cei mai mulţi autori şi istorici ai antichității, Pliniu numesce Miletul »lonize caput...... super octoginta urbium per

cuncta maria, genetrixe, Cele mai insemnate din aceste colonii erai; insulele
Icar şi Leros in marea Egee; Sinope, Apolonia, Odesa şi Mesembria, pe costele
Pontului Euxin; Abidos, Arisba şi Scepsis in Troada; Artace, Lampsac şi
Cizie

pe Propontidă,

precum

şi alte multe

oraşe

şi porturi

importante.

Pro-

_speritatea şi avuţia Miletului escită fără dubii pofta regilor lidieni ai dinastiei
mermnade,

.

|

-

”

.

30

Clio I, 17. 18.
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eși (pe câmp) să 'cultive pă| mântul şi să semene, iar el, când
acestia vor fi făcut cultura lor,
să aibă ce prăda cu ocasia unei
noui. invasii.
18. Taăza motiwy mohtues Ezea
18. In modul acesta purtă el
Evăexa* 2 pia sptouaca ueţdha resbel un-spre-dece ani: in interpoata Mtinoiuoy 2ptveze, 3 <a valul
acesta Milesii
suferiră
Aero ? Jwbpyis Tis owectprs
două perderi mari, (una) la Liua/eoautvov, ai -2v Matdvâgov
mene, pe teritoriul lor propriii,
sd
mă ut vuv BE dea zây
şi cea laltă in câmpiile MeanEvâsua Îmâvăzims 6 "Apâvos Ea drului: șese ani din acestă unAvââv îipye, 6 val 2ofd)uv Tnvt=
spre-dece domnia incă in Lidia
xadra 2s sijy Mimotny zi ozpaztiv,
Sadiate, fiul lui Ardis, şi el fu
— daâvăstns săp? obzog ual 6 ză
acela” care, de r&ndul acesta,
z6euoy îiy ouvdivas* ——
ze intră cu armata sa pe, terito2020
4ză En6ueva
Eu
0. se!
Tâvîy îmfov
zoto,
E riul Milesilor, — căci el fa acel
Avdzenst 6 Snâudzzew 2zodsuse,
Sadiate care aprinse resbelul:
Os mapudetduevos, ds
— in cursul celor lalţi-cincă ani,
„Hot Gsâihuwzat, apă
după cei şese, resbelul fu concv zâheunv, mpnosiye 2yezautyws,
dus de Aliate, fiul lui Sadiate,
Tois+ 3: Muroiota 0d5aust 'Iwwy
care, — precum am arătat mai
dv z6heuov znăzey Guvenehdeopuvev,
sus, — moştenise resbelul dela
în ună Xim unăvot.
tatăl seii şi il urmări cu ener=untoy
dvsamndtădvzes
tuthpz0y
gie.. Nici unii din Joni, afară
ai “ăp 9% 1:0075Q0Y ot Motor
de (locuitorii insulei) Chio, nu
-

n

a

Po.

-

"A

3

7

4

1

A

Pa]

RR

e

îm

n i 4

o

NA
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1 Ezor si xal givecfat EcBddluv. De aci putem trage
conclusie că regii dinastiei mermnade, cari unii după alţii cercarii să legitima
supue Miletul,
- vedând că nu isbutese, se mulțumiră cu incursii periodice
pe teritoriul Milesilor cu singurul scop de a priida.

crede

2 Zy ze Atpeuniw,
că '£

Awewrtu

este

In
uă

căte va ediții gisim

»7y ze î, Awevrjp.a

Se

r&măşiţ i a formei celei vechi a numelui, care
era 'E))ipevfio. Larcher crede că numele :Amvfioy deriva din
bălți şi că
localitatea este accea numită Atuvae de citre Strabon (XIV),
situată in Chersonesa 'Tracică.
E
* Xaâudrrre ip,
Ca mai sus şi oră unde se repetă acest nume, Blakesley scrie sXapăyiszr,se.
Unele ediţii, fără autorisarea manuscriselor vechi, ca
să evite repetirea acestui nume, scrii »ozos Yâp al & mâve
8. c.l, Acesta
insă este uii modificare neautorisații şi cu totul eronati, ciici de
multe oră Erodot
repeti nume proprii in simplicitatea stilului sei,
(vegi repetirea numelui [legt- !

avipes la Capitolul 23 mai jos).
* Audrzrs.
Acela cari admit Sapâwrizzr,s serii aci *Ahudzeys derivând pe
cel Wantăiii nume dela Sardis şi pe cel d'al doilea dela riul “4255. (Vedi
mai sus
nota in acestă privinţă.)

„Clio 1, 18, 19.

zoo Xinta zdy mpbs "Epulipalave
x6heuovi Guvâttivstaay,

|

veniră
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in ajutorul Milesilor ca

să le uşureze resbelul. Acestia
o făcură, ca să achite uă da-

torie de recunoşcință: căci mai
inainte,
Chii
treii,
19.

Tg

î8

vwlezdzo

Erei?

Milesii

in

19.

resbelul

ajutaseră pe
lor cu Eri-

In anul al doi-spre-dece-

Ariov Suztzpautvov ză is GrpaTITS
tis, ovvnvet/0,
VS 4
tt
at întâvâeS “ţevăatiau
“eye

lea, puindu-se de către armata lui
foc la bucate, se întâmplă urmă=
,
zpiua*
ose detin sdpoza
m APA
Nov, torul fapt: bucatele se aprinseră
divă Bibuevov dvazo vrnă "A6n- iindată, şi impinse fiind de vânt,
vas îzizmaw 'Acsnotns?. “Aco0sls se aprinse şi templul Minervei
d 6 ns wazexadm.
Kat =d numite asesiane. “Templul, uă dazapavziza
zapauziza uăvniv A6os
Aâos odâzis
odăzis 2yevar
2ytv=zo* tă luând foc arse cu desăvărșire.
ă
“is orpaztis dnioutvns Nimeni in timpul acela nu se
mai preocupă de acesta: mai in
urmă insă, dupa ce armata se
reintorse la Sarde, Aliate se
inbolnăvi. Bola lui lungindu-se,
el, — sait consiliat de cineva,
vab36.
sait din propria lui inițiativă, —
Toia 33 ş [lufî
dzwoutymav 23 — trimise divinatori la Delfi, ca
.
Ashenbs odu Eom păow, mpi Îi.
să consulte pe dei. in privinţa,
ză vu 3îs 'AOrvatns dvopbbawsts,
bolei sale. Când sosiră acestia
2

4

Li

zăv zpâc

'Epvipatovs z6hepov. Nu avem de niciiiră indicaţii precise
despre data şi ocasia acestui resbel. .Blakesley crede cii el fu resultatul rivalității mercantile intre oraşele Chio şi Eritrea,
Oraşul Eritrea, care nu tre1

bue confundat cu Eritrea din Eubea, se afla in Asia Mică, in facia insulei Chio
lingă oraşul modern Ceşme. De sigur că numele de
Eritrea, dat acelei localitiiţi, provine din coldrea munților acelui promontoriii cari

şi ruinele lui se văd

au uă coldre rosie bine definitii producând un efect magie la efințitul sorelui prin
constrastul
cu albastrul inchis al mării,

2 îvwfezdruy

x

Ezei, adică in anul al doi-spre-decelea al resbelului cn Milesiă.

* Asorjstns dela Asesos ('A5sr,333), un mie sat aprope de Milet.
+ mtpibavTa.
Actsti construcţie a participiului, unde ne am fi așteptat
dativul ziuvavs nu este fări exemplu in Erodot: avem mai sus la Capitolul la3
un exemplu tot cu verbul ztuzw: »o3zw 3, cois “Ft tea, Tpiiov Ttutbazas
dos, dzatztetya. In asemenea cas participiul se acordă, nu eu subiectul ci cu
regimul direct,
5 dvopbwswst.
Gaisford are dvoţhid3ova, dar
sunt in favorea modului subjonctiv.

cele mai

bune

manuscrise

32

Ciio 1, 19. 20.21.

zăv 2vzpnoay jobpre sis Mmotmis
2y "Agono.

la Delfi, Pitia le respunse că
ea nu vă da nică un oracol,
până ce ei nu vor fi restaurat
templul Minervei, pe care il arseseră la Ases pe teritoriul Mi

lesian.
„20.
Ashepây ciâa 270 0ăzw
dandcas vevâsla!.
Muyato 83
zdâe apoozbizist <05amai* Ilepiavâpav

ză

KuyEhov,

2âyca Opaavfodwp

25 z0ze Mhz
zupawebovar?
Gatvov îs ză udhoza, zoâueynv zd
ză 05 "Adudzr) vţevâp2voy,

zEpavia

dpyehov xazezet,

îns d mi mpostâs mpbs ză zapzăv
Bovhsbnzat. Midtotot tv vuv n3zw
ASovat Yevtotae.

Si

20. Ei am amintit că lucrurile '
Saii urmat astfel, audindu-le (din
gura) Delfienilor. Dar iată ce
ce
mai
adaogă
Milesii
la
acestea: că Periandri, fiul lui

Cipsel, — un -amic fârte intim
al lui Trasibul, tiranul Miletului
pe timpul acela, — aflând de răspunsul ce il dedese lui Aliate
oracolul, îi trimise un sol ca să
6i comunice acesta, astfel incât,
el prevenit fiind, să potă avi-

sa asupra măsurilor (de luat)
in asemenea imprejurare.
Așa
spun dar Milesii că sar fi pe.

21. "Ahudezms 88, ds
2
5 adrira Ensue
îs Mârzov, ' Anvhâuzvos
zotioaota Opasvfohp ze

trecut lucrurile.
of ada
21. Aliate, indată ce i se
vripvuat
comunicâ acest oracol (trimise)
onovââs „un sol la Milet, cu intenţie
ad. Mr- |să incheie cu Trasibul şi cu
+

1 Acdoây olâa îpo 03ru drobouş YevEoar.
Acest pasagiii, combinat
cu capitolul 25 de mai jos, ne indicii că Erodot a cules narațiunea resboiului
milesian intreprins de Aliate, din gura unui cicerone la Delfi. — Verbul

clâz adese ori, atât in autorul nostru cât şi in Pausania, (Vedi Pausania I, $. 23),
se gâsesce in unire cu aoristul participii, şi când acest participii figureza in casul
nominativ, (dice Sicbel, in nota lui asupra citatelor pasagiuri
din Pausanias),

atunci putem traduce pe siâu prin »meminie.

Iată pentru care cuvânt am tradus

aci prin »amintite.

Opaavfoshow

zi rdze Miro

zvpavvevovzt

(Polit V), că Miletul fu ântâiă ui democraţie,

Scim

din Aristotele

ar că deveni pe urmă uă tiranie saii
Tot Aristotele mai
observă că in republicele cele vechi, (intre cară era şi Miletul), demagogii
adese
oră deveniaii tirani, nu prin puterea, elocuenţii saii a popularității lor, dar prin

un stat absolut din causa puterii prea mari date Pritaneului.

succesele lor militare,
de acea categorie.

E forte posibil cii şi acest Trasibul să fi fost un tiran
4

„2 2ânvythbn.. Asa scrie manuserisul lui Saneroft și imi pare mai corect
decăt forma ne-augmentată Ezavyrâim adoptati de Blakesley, Schweighiuser
şi de
Gaisford.
4 zTpvua.
Firă autorisarea manuseriselor principale unii editori "să ai
!
Sa
permis a pune aci pluralul xfguxas, Acesta
evident este ui erdre precum aratii:

dz6az0)os din frasa următore,

Clio 1, 21.92.

|
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Anina ppâwv îsi dv zv vw | Milesii un armistiţiii pe timpiznânpij. “O uăv îi azgaznos îs | pul cât ar dura reconstruirea
zip Monza it Opas5ânvns 05 | templului. Trimisul acesta merse

Gaptws rpnmenvanăvis mica hâţev | dar

vi

=

+

zai stââs să "Ahudzers uthhot mori
Gew, pin/avăzat îmdâs* îcns îv Ev
dozei
oîzos za Ewwsnă val
îduoztzds andy mda Gvțanuisas
Es zi dop, apnstze Momointat,
însăy abrbs Gruia, zâze zivaty se
veas ua aeump ppszala? £
CINA UTA
,

Taâza

29.

05

tanlst

ae

|
|
|
|
|
|
|

22.

uai

la

Milet:

'Trasibul

însă,

prevenit
fiind despre
aceste
lucruri, și cunoscând intenţiile
lui Aliate, inventă expedientul
urmitor: adunind în piaţă tot
grâul ce se afla in oraș, atât
al lui proprii cât şi privat,
dete ordin Milesilor, ca indată ce va da el semnalul, să.
se pue toţi pe băutură şi să se
trateze unii pe alţii.
Acestea

şi le or-

le făcu

zăvâ= | donă Trasibul cu scop ca trimpovtâpzvs?
Opao5fovhos
etyexsv, Gaws &y 67) 6 zîput 6 Xap- | misul sard, vădând acâstă mare
mvs,

tâbv z2 cup

utyay aizov | grămadă

de: grât vărsată - (pe

pisd

Opaavfovhovy

râs

(ns

xs/outwv ua obs dvllpbzovs îv | piaţă) şi pe cetăţeni in serbare,
etzaletpat 2âvzas, dapyzD Ahudara. | (să mârgă) so spue lui Aliate.
Tă cj ad ptvezo. "Os vpăp 8% | Ceea cese și întâmplă. Trimisul
lâdy za Evita 6 xăput val etmas | vădând tote acestea și dând sâmă

vrohăs n | lui 'TTrasibul de mesagiul rege-

Avâoă, dnîz 25 zăs Xdpâs, bs | lui Lidiei, se intorse inapoi la
27 Y
movdvoua,
odâiy dn | Surde, 3% și pacea se incheiâ, > imi
i
2. îv
2-râvezn 1,Îi aa,
dvaehhani ?.5 "atv
2eveza
"Ezitoy “răăp | parei numai
hal prinprin mijlocul
mijlocul acesta.
t
?

! Fie Volekener precum și Blakesley, care îl urmezi, refusi sii admitii usul
"verbului elul ca indicând uii mișcare cind e insoțit de preposiția es urmată de acusa-

tiv,

De aceea propune ijiz in loc de îy.

Gaisford insii și cu Crentzer aii fu.

Erodot, trebue sii observâm. insă, se servii destul de des de forma, îiia, dela, tevat,
saii de verbul compus zaţivy, dela etvar, cu preposiţia el urmati de acusativ.
Astfel mai jos, la Capitolul 113, avem »ijiz îs dr d Bobzodose; mai sus la Cap. 3,
.
am avut »zagtozat 1, ovi 1 ud) îs zeizove.
2 ap
ptesiiai
Expresia acâsta, este sinonimi cu zwuitet, care

insemneză »a ]ua parte într” uă procesiune Dbacanalie. Bacu chiar este supranumit zwpascijs de ciitre Aristofan (Nourii, 606). Acest xâuos, in latinesce

»commesatio« era ui procesiune în ondrea deului, la care luait parte toţi adoratorii lui. Mai târdiit cuventul degeneri și se aplică la tot felul de procesiuni
travestite sait mascate. Aci insă el coste întrebuințat, nu in sensul lui primitiv

de serbare speciali a Ii Bacu, ci în sens de buturii şi de chef in genere.
3 mporjropeve. Gaisford, Schweighăuser și Blakesley serii zpozydpeve, alţi edi-

tori aii zposrţipave;

4 Sapâtrjvâs.

dar forma. adoptatii aci este conformă manuscriselor principale.

Manuscrisul din colegiul Emanoil la Cambridge are Xapăsios.

5 2ptvezo 1, âtad)daţi. Aliate, care nu cerea decât un armistiţii, se
mulțumi acum en incheerea unei piici definitive cu un popor ale căruia resurse

el vedea că nu putea să le sleiescă.
Erodot.

1.

|

|
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23. Ilepiavâpos 88 îi Kuwihav
.
>
ea
TAL,
GVT0S 0 Tip5
Opaovfodiw ză
Jpriosipiov prvboas,
"Ezoprivyzvs

â

6 Ilepiavâpos Kopivbov?.

Tg

Cici Aliate, care spera să vaă
uă mare lipsă de grâii in. Milet
şi pe cetăţeni - gemând -(subt
greutatea) suferințelor celor mai
grozave, află acum, dela trimisul
care se intorsese din Milet, lucruri cu totul contrarie așteptărilor sale.

In urmă

dar se făcu

pace intre (Milesi și Lidieni)
și că hotărâră să rămâe unii către
alții amici şi aliați.
Aliate ridicâ, în loc de unul, două temple
Minervei
la Ases, și după
aceea se insănătoşi.
Acestea
fură evenimentele resbelului lui
Aliate in contra Milesilor și in
“contra lui 'Trasibul.

23. Periandru, acelaș care revelă
lui “Trasibul (răspunsul) oraco-

lului, fa fiul lui
domnia la Corint

Cipsel.
EL
(pe timpul

1 gizoâelmy, Astfel scrie Bekker, conform cu manuscrisul
din Florenţa; cei
buni editori adopti de preferință forma acesta in loc
de
crecâniry: mai
avem pentru noi autoritatea câtor-va ma muscrise
și pe aceca a lui Blakesley,
2 <ecpboliar.
Acesta esto forma adoptată de maioritatea comentatorilor;
o mai gisim in manuscrisele Florentin şi Parisian.
Manuscrisul luă Schweighăuser are zezpăstat,
Sunt insă şi mulți editori care preferii a adopta forma
ezțăsljat,
3 Eetvovs: sensul literal este 6speţă, sai amiciţia ospitalită
ţii, de unde și
amiciţie,
mai

+ îdo ze duri Evos,
Idea cii ui restituire citre dei trebue sii se faci indoit exista mai ales la Romani şi la Etruscă, (veqi Niebuhr,
Hist. Rom. vol. ID),
dar nu prea era răspânditi în Grecia,
Iată un fapt care militezii puternie in
favorea teorici că exista între Lidieni şi populaţiile italice
uă afinitate dre care.

„5

olxcâdunse.

Aşa

scrii!

Creutzer

şi Bekker.

Blakesley

insii preferi
Dear sec, Ambele forme sunt autorisate, dar am adoptat
pe aceea care este
mai în acord cu dialectul lui Erodot.
„6 ze, Repetirea acestei particule indicii că insăn&toşirea,
lui Aliate a fost
resultatul indeplinirii voinţei divine. [at i pentra ce am tradus
prin »după acecac,

î Ecvpâweve îi d Iepiavăpos Ropivliow. Cu tote ci Periandr
u succese
„tatiilui seu Cipsel pe tronn Corintului, cu tote cii unii
autori latini 6i daă
titlul de rege şi cu tâte că Bachr, in nota asupra: acestui
pasagiii, dice că dzopdveve
este ecuivalent cu 23asizvz, e insă positiv eii Periandru ocupa tronul
nu ca rege,
ci ca tiran şi cii tatăl seii cra un simplu usurpator, Ereditat
ea nu este un argument
in favorea teoriei lui Bachr pentru cii scim că aii existat tirani
ereditari in istoria
Grecici, ca de oxemplu Pisistratiţii la Atena.
Tdozwos, insomna un rege »de
facto< inr nu »de jure,
Accea era în timpul lui Periandru starea de lucruri in
Corint (vedi Capitolul

92 din cartea V).

In privinţa cronologiei lui Periandru

35

Clio 1, 33.
7) hâjovst Kopivliin — buoho-ţinvat
£ et Atolul
— -2y 2 fi

AI

,

id

,

-

acela).
Corintienii, — și aeâsta,
o mărturisesc și Lesbii, — die
că in timpul (tiraniei) acestuia:
se intâmplă uă mare minune, că
Arion din Metimn
fu purtat
la 'Tenar pe spatele unui: delfin; el cânta cu citara: cum
nu mai era un al doilea pe timpul acela, și fu cel Wântâiii om,
— precât scim noi, — care să
fi compus un ditiramb, să-i fi
dat un' nume și săil fi recitat la
Corint.

2

,

s

Vâvua ut-pozov zapaorivat, Apinva?

.

Tv Mrfvuvainv mi dehpivosă ătevety/ăvza Ext Tatvapry, 260 xlapod Try mârz 2iyzwv nbăevâş
A
Gerzpov,

ai

av)puzuwy

209

>

find

.

,
îubpaulov,

a

fuste

YA

xpâbrov

4

tăuzv,

Toy

cuv
75 val nbvoudouvia
tâizayza 2 Ropiliw.

al

ni se spune că el succese tatilui sti în anuli:4!e al Olimpiadei 38, adicii în
anul 626 inainte de Christos;

cu alte cuvinte (dupe cronologia adoptatii de noi),

„s6se ani inaintea încheierii piicii intre Aliate şi Milesi, pe când incă domnia
Sadiate in Lidia.
1 &podoytoust ît ot Atoftot.
Metimn, unde se niiscu Arion era un oraș
în insula Lesbos, Metelena de astădi.

? 'Apiova. E forte curios de observat modul eu totul incidental și digresiv
cu care Erodot introduce legenda despre Arion.
Aci, și în alte asemenea, ocasii,
vedem cu ce plăcere autorul nostrii distrage atenţia cititorului, obosit de un lung
subiect, (cum fu de exemplu în 'casul de fațiă, istoria resbelelor regilor lidici),

printruă anecdotă monitii a recrea mintea.

cu Trasibul,

tiranul Miletului,

Erodot

nu

Vorbind despre Periandru in raport

a putut

sciipa ocasia

de

a vorbi

de

o
incidentul legendar intâmplat în dilele lui Pertandru.
3 îmi ehgivos,
Uă mulțime de critici moderni aii incercat să descopere

origina
aruncat
Clinton
scăpat
Ibicu.

fabulei lui Arion.
Larcher, in
in mare, fu salvat do ui corabie
propune ipotesa, cii acest Arion ar
aruncându-se în mare. Mai avem
Ca şi a lui Arion, ea indicii

nota luă, -presupune că Arion, fiind
purtând un deltin ca semn pe pupi.
îi căsdut in miina unor piraţă şi ci ar fi
incă ui legendă corintiana: aceea a lui
credința la Greci ci poeţii erai subt

protecţia specială a deilor şi sciipaţi de dânşii din tote primejdiile.

"

1 îehăpauâny apâzov dvlipozuv 20 duete Tâwev zotidavta. Invenţia
ditirambului sai corului ciclic, se atribui lui Arion nu numai de citre Erodot,
dar încă şi de ciitre Aristot, Elanic, Pindar; mai târdiă Suida susținu aceeasi
„test. Clement Alexandrinul o atribue lui Lasu din Ermione; unii ai susținut
ci ditirambul fu inventat, la Naxos, alții la Teba. Adevirul bine constatat
astidi este cii cra cunoscut cu mult inaintea timpurilor istorice şi că

era uă formă
sorgintei ]ui.

de cântec atât de vechie încât chiar Elinii perduserii urma
Ori unde se celebra cultul lui Bacu cu unii Ore care pompă

ritmică, imnul se cinta în versuri: ditirambice.
Astfel, cel mai vechii compositor căpătă reputaţia de a fi fost creatorul acestui ritm, şi iată de unde provine marele numer al presupuşilor inventatori. Suntem insă în drept a crede ci
Arion a perfecţionat ditirambul: Rawlinson ne spune chiar în-ce consta perfectionarea introdusii de dEnsul: ea consta în adaptarâa lui la sistemul corurilor
dorice, fiicând pe acestea antistrofice și introducând ca instrument lira în locul

Mautului,

Ditirambul

fu

la inceput

un

simplu

imn

în

ondrea

lui: Bacu.

Intr'Ensul nascerea deului se deseria de ciitre actori imbriicaţi ca Satiri,

Aşa şi

la Romani, Cureţii represintaii în cintice și gesturi nascerea lui Joe. Cuvântul ditiramb derivii se (ice, dela un cuvânt egiptean TITRAMBES care se traduce în limba

latinii

de

ciitre Jacobs

(Quzestiones

Sophoclex)

prin

cuvintele

»furorem
3+

moveose,
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77,

Garpifrvia

spun

că Arion

acesta,

care rămase mult timp pe lângă
Periandru, simţi dorinţa de a naviga spre Italia şi spre Sicilia; că
făcând acolo uă avere mare, voi .

să se întorcă inapoi la Corint;

plecâ dar dela Tarent pe uă
navă al cărui echipagiii se com=punea din. Corintieni, convins
fiind că nu putea să se incredă
mai bine decăt in Corintieni;
acesti (marinari), indată ce eșiră
la adâncuri se inţeleseră
(intre dânşii) ca să arunce afară
(din navă) pe Arion pentru a'
pune măna pe averea lui. (Ei
mai spun că), incunosciințat
fiind de acestă (conspirație), el recurse la rugăminte şi oferi avutul
seit cerând să i se lase viaţa.

Lucian (vol. ÎI), -are uă altii versiune a acestei

istorii. El ne spune ci Arion se ina vuți la Corint,
torse in patria lui la Metimn,
? Gpuăatiat ptv vov du Tdpavzos ntazedovra

şi ci dupii

aceea

se in- |

ăi
Roptolitorar, prohisasla zdoiov 4 vâpâv Ropwllov. odăauoist pă)hovî
Construcţia particulară a acestei frase mă silesce sii o s chimb cu totul,
pentru a putea traduce.
Ad literam ca ar suna, aşa: »el dispuse ca să plecec —
[păsa aci este sinonim cu

>ut)heev cprăshate şi Schweighiuser traduce »Cum

Tarento profectu

rus essete]
»— din Tarent, convins că uă navă echipată cu Corintie
ni nu putea fi maă bine
închiriată decăt de Corintienie.' In modul acesta plecarea
intr'ui navii Corin=
tiană este numai indirect indicatii în “cuvintele textului,
iar in traducţie, spre
a face frasa, inteligibil, am indicat! o direct prin 'cuvintele »plecă
dar dela
Tarent pe un navă al carui echipagiă se compunea din
Corintienă«,
> 4, mehayei.
zfayas insemnâză tot d'auna marea desehisii afară din porturi
şi departe de mal, pe cănd (4)assa indicii marea în apropier
ea litoralului,
4 )loceabae, Nu trebue sii perdem din vedere cii in tot pasagiul
acesta
dela inceputul. capitolului se subtinţelege XEyovzt. Si observii
m și cuvântul poza
care arată că uă revelaţie divinii descoperi lui Arion
intenţiile acestor marinari:
Iucrii lesne de ințeles cănd ținem semi că in antichitate
poeţii şi musicanţii: eraii
consideraţi ca fiind puși direct subt pro tecţia. deilor.
5 obx vw. Blakosley scrie 6ăzw».
,

6

fra-zpăsljat

pas

atit

feecăsha

(la Cap.

110)

căt

76
,
I
Fate lia (la
se intrebuinţezii de autorul -nostru
gi Cap.MAp, S2 Sa
in sensul de a se Șucide,
şi atunci pronume
le
care indicii persâna se pune in casul acusativ,
7 de
rf eh
$ Av
14v case
Tapijs îvEv Yi
797%
Atit Romanii ciit şi Grecii aveati superstiţia
că sufletele acelor care nu gaseaii sepultură umblaii răticite
in regiunile infernale pe
şi zazepăs

malurile Cocitului firii a putea dobindi intrare şi repaos,

Iată

pentru ce Virgil
ne spune că Enea fu ingrijat pentru odihna sufletului lut Palinur
care căduse in mare
in călătoria din Troada in Italia şi dece căută el cu atita
sirguinții cadavrul acestuia,

Clio 1, 24.
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El nu putu să-i induplece; dar
acestia €i impuseră suii să se
ucidă singur, daca doria sepul:
tura pe ţărmul cel mai apropiat,
sait să se arunce cât mai degrabi
in mare: atunci, dic ei, că Arion,
impins la desperare, €i conjură,
— de re ce decisia lor ceru
luată, — ca să-i d6 voce să se
imbrace cu tote insemnele (artei

sale), să st6 pe puntea (muvei)
și să cânte:
dată

el promise

că .-in-

ce va fi cântat se va ucide;

acestia cedară lu plăcerea de a
ppiva
1%
u ur es
2s Tipf Udhagoav
X
EEwurăy
T0Y,
audi pe acel care, dintre toţi
os es, oby 1îj ozzuii 2dom5* za
Gmenii, cânta mai bine, şi eva<nbs pâv anomhtewy îs Noptwlove
în 3, Behptya hăoust bnndaBâvrat „cuând pupa (se grămădiră) in
mijlocul navei: (Arion) imbrăzi Labapnvy?*
dnofdyza
x
3
wpfaw 25 hâptv(oy oby
cându-se cu tote insemnele (artei
2 AuT0y
Gusvij5, ua OntaUuevoy RT)
sale), și luând citara în mână se
îi feoliat ză,
zăy zăzd seovâs.
ayovs. lleptuvâpov
Llepiavâp
asedă pe punte și intonă imnul
> Uzd datori "Apinva uâv îv qv- ortian; după ce sfărşi imnul,
=,
AaaT) Est odâcuţi peztevra, veraos el se aruncă in mare imbrăcat
n.
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1 dzetânlitvra GE zov 'Aplova e azopirjv. Creutzer traduce »Arionem
ad hane inopiam redactume.
Vorbul dzedtw sau dazdiw a ciirui semnificare
primitivă este »a intorce« sai »a invărti« ajunse mai tardiii a avea un sens de
coerciune saii de impingere.
2 2 «fi sxevrj zdot. Ornat cu tote insemnele solemne ale bardilor, —
Subt aceste insemne poctul se considera ca fiind subt protecţia

Apoline.

directă

a (eului

Acest cinsemne craii rochia lungă istrionică, şi corona de laur pe tempi.

3 et este ecuivalent cu Gaz,

4 vduov

zâv

Gplitov,

:

Acest imn saii cântec de desceptare »la roreillcec

cum o indică numele lui se intona cu uă voce tare şi ascuţită. Baehr dice: „body
ftimmig, mit gejtrengter, Beller Gtimme“.
Era ui arie bine cunoscută în forma.

modului care se numia »modul dorianc, Eschil vorbesce de acest imn în tragedia »Persze 359 »âphioy dremaatev dywe. Plutare (>De musicâ« vol. II D)
vorbesce şi el de dânsul, însă detaliurile cele mai bune se gâsese in dictionarul
de anticitaţi grece și romane a lui Smith la articolul »Musică« pagina 628 unde
refer pe cititor.
|
:
5 ați oxevij 451, veţi nota 2, relativii la protecţia divinii asigurată prin aceste
insemne

ale poetului,

5 îehqiua deasa bzohaBdvra. Pe monedele dela Tarent și alte oraşe,
unde e represintat Arion, îl vedem tot d'auna călare pe spinarea delfinului (veci

moneda reprodusă la nota 3 pag.:39),
7 Faivapow Acest promontorii, punctul cei mai sud al continentului Grecici
so numesce astăi »capul Alatapane. Acolo so afla un templu al lui Neptun, unul
din cele mai mărețe edificiuri ale Laconici.

8 cuv zii czewi, vali nota 2,

38
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cum era cu tote insemnele lui; iar
marinarii navigară inainte spre

Corint.
că

un

Mai spun (Corintienii)

delfin

luăndu'l] (atunci)

in spinare ar fi dus la Tenar:

scoborându-se el (acolo), merse la
Corint (imbrăcat) cu insemnele
lui, și când sosi acolo relatâ
tote cele petrecute.
Periandru,:
necredend (tote acestea), reținu
pe Arion in inchisre, nelăsândul să 6să și păndi sosirea mari-.

RA
0£ eye.

Plutare, (Teseii, $ 33), ne spune că expresia
acâsta se
cari stai la pândă de pază şi
»
epitetul lui Castor și Polux in Atena, se dedese presupune căi numele de dyuzes,
acestor
a,
de
Atenieni îi Tip Ex
utherav za arjtepovtay 0 prâtva xazts
mafieive.
De aceca sunt de opinia lui
Blakesley cii acest pasagiui ace alusie la
protecţia saii paza exercitată de ui
deitate tutelari asupra unui oraș sai asupra
obiectelor dedicate ei, Platon dice
va
ulii
mis pas dvarăş Eye și Erodot mai intrebuințăz
ă expresia in Cartea VIII,
Cap. 109.

aplica Ja aceia

2 zept 'Iradlyy. »ln Italiac ca la Cap.
»aepl <yy “Edhdâae,
3 îv Tăpavru Conform legendei de faciii, 27Tarenti
nii represi
medaliilor lor pe Arion călare pe delfinul sti și ntaii pe reversul
ţinând in măna
drepti lira. Repro
ducem reversul unei
argint cu inscripţia TAPAS şi cu literile ascmenea monete de
fe adici APION, Mai
craii și alte cetăţi atât in Italia cât şi in Sicilia
şi în Grecia, cari
adoptarii acâsti cmblemii cu mai multe sai
mai pucine variante.
Oraşul Tarent, numit după Tara, eroul
eponim al Tarentinilor
fu uă colonie din Lace demona, porniti subt
conducerea lui Falant
dela promontoriul Tenar,

1 Aptovde tort dvădnua.

Nu »un monument al lui Arion ci »un monurădicat de Arione,
In timpul lui Pausania se credea că acest
monument
represinta chiar pe Arion. Blakesley ins ă presup
une cii el fu riidicat ca uii amintire a trimiterii coloniei lacedemoniene la Tarent
sub conducerea lui Falant
căci acestii colonie se inbareâ la Tenar,
de care e vorbă era simbolie şi
represinta uii colonie acheo- doricii porni tăGrupul
lui Neptun şi citaristul emblema lui Apo line pe mare, căci delfinul este emblema
tutulor comentatorilor şi archeologilor ca Tă s'aiidivinitatea doricii. Aşa e pirerea
"se confirmă prin faptul ci în templul lui Apoline ocupat cu acest monument: ea,
la Delfi se afla un grup rădicat
de Tarentini represintând pe Tara, eroul eponim
al Tarentalui, iar aprope de dânsul .
(dice Pausania A » 13. 10) se afla delfinul lui
ment

Falant,

acestui

Rawlinson,

(vedi nota asupra

pasagii), merge mai departe şi conchide că
legenda despre Arion şi are origina chiar in existenţii acestui monument ridicat
de densul in incineta templului
lui Neptun dela 'Tenar, monum

ent care în sine nu cra decât simboli
c, dar care
mai tiirdiii fu luat drept represintaţie a unci
intâmpliiră al ciirii eroi fu acest Arion.
Monumentul exista incă in secolul al treilea
al erci crestine, câci Elian il vedu
şi ne spune, (Nat. animal. XII,

45), că purta urmiitorea inserip
»ADavdzuv zopzatary Apiova, Ndovas Sie ţia:
Ea Xoz0d mehâroos Gâaey G-pmua Tddec,
Inseri ţia, se vede, a fost pusi mai târdiă,
fiind că ea raportă faptul la însuşi dedicatorul. Ceea ce confirmi acesti

nică

ui

inscripţie.

Șunt

ipotesii e cii aci nu ni se vorbesce de
dar” dispus a crede că. data inseripţiei este
posteriori

Clio 1, 24. 95.
îmi Tawdppl,
Gvdpoozns.
=

zi Geotvos
,

22

25. "Adudzims 38 6 Avâbs, zăy
ps Moxotpus z6hzuny âtavetras,
pezizerra zehevi4, Baoevcas Ezea
Ezză vai mevrtanvaa?, 1 Avtxjae dă
Zapvyâvy zi vpdopv, dabzepne odzns
îs lata. zabims, 26 Ashonbs?
pritpă z= dpyăpenv păyav ua Dao-

epocei lui
(UI, 25).
monument
şi cea mai

39

| narilor, Indată ce ci sosiră (el)
&i chemă ca să spue daca sciait
ceva despre Arion; ci răspunseră că cra sănătos in Italia
şi că il lăsaseră lu Tarent in
forte bune condiţii, și de -uă
dată apăru: inaintea lor Arion
asa cum era când sărise (din
navă); surprinşi şi convinși prin
asemenea probe in contra lor, că
nu mai putură nega. Acestea le
spun atât Corintienii cât şi Lesbicnii, și există (chiar astădi) pe
(promontoriul) 'Tenar un monument mic, de bronz rădicat de
Arion (represintând) un om călare pe un delfin.
| : 25. Aliate Lidianul, care ter| mină resbelul cu Milesienii, muri
| in urmă după uă domnie de
| cinci-deci-și-șepte de ani, cl
| fu cel dal doilea (rege) al diș
| nastiei acesteia, care, când se vin| decâ de bola lui, dedică (daruri)

Erodot, dar că exista în timpul lui Pausania, câci acesta o menţioneză
Explicaţia acesta a originci legendei despre Arion provenită din acest
simbolic ridicat de dânsul mi se pare cea mai satisfiicâtore dintro tote
bine intemeiati pe scrierile autorilor anticităţii.

1 Ext Tatvdpuw adică în templul lui Neptun la Tenar.

2 <ehevză

facrhedgas

Ezea

Exri

zal

mevehunura.

.

lati cum se pote

face dupii Erodot, cronologia acestei domnii de 57 de ani a lui Aliate:

..

Suirea pe tron al lui Aliate ..........
în anul inainte do Christos 625
Pacea cu Milesii ,...........cso....d
2
pp»
— 620
Ciaxar atacă po Aliate-.
. cc...
..
2
pp»
—6l5

Pacea cu Ciaxar, alianţa cu dânsul.

Eclipsa cea

mare, Astiage ia de soţie pe Arcena fiica lui Aliate »
Nascerea lui Cresu. . . cc... .csc.o.. 2

»
2

pn»
pp

Expulsia Cimerilor, clidirea Smirnei, Aliate atacă
Clazomena . .. sc... ceea eee eee
bo 2
Resbelul cu Caria .. cc...
. .. .
d »

>»
pp

—610
— 603

>
9

— 03
1—516

Mortea lui Aliate .. cc.... d
>
»
pn
— 568
3 dvâlimue GE Exovyhv zv vo0550 de5repus 09705 ris ol4lms TavTrjs,

îs Aehods.
Combinând acesta cu cuvintele vâzir dida Ep ci d40)zas
Jevishat« din capitolul:20 de mai sus, e clar că tâti narativa autorului nostru
in ceea ce privesce resbelul intre Aliate și Milesii este basatii pe autoritatea
tradiţeă dela Delfi (Vedi nota No. 1 pag. 32).

.

-
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Clis 1, 25, 36.

zpritmpidwul arâdpeov xohhrzv?,
la Delfi, (și a nume) un vas
Ufv dz în mdâvrov zv 2y As)- mare de argin
t cu tava sa de
eoict dvabnudzov, Ihabzov 10ă “fer cu aplicaţiun
i, cel mai: demn
Xiov zoimua?, îs unăvoct 23, ady- de vâdut din
tote (obiectele) deToy dilpizoy gtâpov x6raw»
dicate la Delfi, uă lucrare a
îtedpz 5,
lui Glaue din Chio, carele fu
singurul inventator (al artei) de
a aplica (desemnuri) pe fer.
„26. Tehzurioavzos 33 'Ahvdzzew
26. Murind Aliate, Cresu,
ezeâstaro ri Paaominv Kpotons 5 fiul lui Aliate,
succese la domAdvdrraw, 2ztoy 2coy î,)uzinv ztwzs nie, fiind in etate
de trei-deciza rpuizovza6-. îs dt “Ewwy
și-cinci de ani; d'intre toţi .
porota€
Exebiuzaro "Erpecioat, Elinii, acesta mai ăntâii
t atacă
7

Ă

Ma

SNA

Ja

2

z

.

-

2

a

Tun

2

A3)

—dyoa

1 vzozparmplâtov esto tazza sai asa pe
stetea craterul, saii cum ar
dice francesul »soucoupee. Această tazz i, care care
era de fer, lucrată -de sigur cu
ornamente de tot felul, avea uă dimensi e colos

vas

al ca să pâtă servi de basă unui

aşa de mare cum

trebue săi fi fost cel descris
cellum I. 3), descrie un Uzozprjenpiătav ca uii tazzi, aci, Eusebiă, (adversus Marmare ornată in genere cu diferite figuri de plante şi de insecte,

2 zo0ddwzvy:* Sunt trei interpretaţii princi
pale alo sensului acestui cuvent;:
Cea d'intâi este aceea a lui Reiskiu adoptată de Larch
er şi care constă
in a traduce cuvântul prin »damasearee in latine
sce »stellare«, adică un fel de
incrustare a unui metal intr” altul, astfel incât la
semnul şi Agurile. Descripţia insi a lui Pausania sâre ori la lumină sii reesa, deEdsuam dou poseăs ob mepbvats dy î zErepor vi)agua îPetrErou 205 rul uazos
s, pom îi i, za Covei Te val.
Er arm zi atătpiy deoudse nu se acordă cu explic
area acesta, ci din contra,
ne dâ a inţelege că figurile erai in relief,
Figurile eraii lucrate deosebit şi pe urmă lucru ce pare a fi fost maj probabil.
aplicate iar nu țintuite, de aceea am
tradus prin »aplicațiunic,
Mai este și uii a treia explicare care
nu cred si merite discuţie: accea cii vasul, saă mai bine
piedestalul de fer, ar fi fost compus
din mai multe buciiți de metal lipite im
reună (»soudesc).
Thadzov r03 Xlov zone.
tefan Bizantinul vorbind de Glauc,
il
face Samian, dar e clar, dupii scrierile
tutulor celor lalţi autori,ca el cra niiscut
la Chio.
El fu fiurarul cel mai renumit din
antici
tate
si
lui
i
se atribuia
adesea uii lucrare când era frumâsă numai
pentru că cra bine lucrati, intocmai
cum se atribue multe lucruri astădi ni
Benvenuto Cellini numai din causa superiorităţii execuţiei lor. Expresia »Fharpo
indica, lucriri de fer fi icute solid şi' cu =£pm« devenise proverbialii pentriă a
artă.
Acest Glaue triia cu mult
inaintea lui Aliate: pote cu 120 şi mai bine de
ani; trebue dar si presupunem
că Aliate cumpără acest obicct de artă ficut
gata şi il presintă oracolului,
W0dvos un manuscris care conține numai
câte va, fragmente din Erodot
serie aci zpijzos în loc de pives.

£Ee5pe in latinesce »excogitavite saii

cuin dice și Eusebiu intran pasagii
analog, (Chronie. II, -p. 324) »Glaucus
Chius qui ferri glutinum excogitavite,
% efeâttazo 7ijv Aastimin» Kpoisos
îd)udrrew, rio
zEvre .zal Tpiijxovza.
Cresu fu născut, după cronologia adopt £ây Tduztriv
ată de noi, in
anul 603 şi succese tatălui săi „la 568, Vedi
nota 2, pag. 39, Baehr insii fixeza
nascerea lui Cresu la anul 595 şi. morte
a lui Aliate la anul 560, adică cu opt
ană mai tărdiii decit noi.

7 64 particula acesta are de scop
a saii distragerea atenţiei cititorului
de la subiectul de faţiii spre Efesieni, deisolare
avem »îs ip "Edipoy — Elia îi
dt "Exctatae, Am notat mai sus la Cap..6, aceea
acâstă putere a particulei îi.
.
5 “Fhh

cial

de

nici

vov apăzors. E de obsirtat ci Frodot
un face menţiune in speun alt -atae al lui Cresu asupra Elinilo
r, Cred ei acâsta resulții
7

7

.
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pe Efesieni. Acestia vădenduse asediați de: dânsul, puseră
cetatea lor subt (protecţia) Dianei, intindend uă funie dela,
templul (ei) pănă la zidurile
(cetăţii). Intre cetatea cea vechie,
care se asedia atunci ŞI templu era uă (distanță de)” septe
stadii.
Pe acestia dar îi atacă
Cresu mai ăntâiii: după aceea
(el atacâ) pe rend pe toţi Ionienii
și Bolienii, câutând diferite pretexte în contra fiecăruia, în contra
unora, pretexte bune, când putea
să le găsescă, găsind insă și
pretexte slabe in contra altor.
21. După ce toţi Elinii (de
pe continentul) Asiei fură supuşi la plata unui tribut, el
echipă uă flotă și concepu (proiectul) de a ataca pe cei din
insule. Cind tote fură. pregătite
pentru expediţia navală, Biante

Bizvra )sovar
zbv Ilpirvia
datY
(
din faptul cii tâtă acâstă istorie a Lidici, fiind numai uă naraţie ce o audi Erodot
din gura preoţilor de la Delfi, acestia nu i ar fi spus tot, ci: numai piirțile care

âi interesa pe dânşii ca ministri ai religici. Efesul dar nu e meuţionat decât numai
pentru că Efesienii se puserii cu acâstii ocasie subt protecția surorei «eului dela
Delfi. Cit pentru traducerea lui Giguet 2il avait attaque les premiers parmi les

Grecs, les Ephesiens« ca nu pâte deciit fi privitii ca necorectii.
1 tEdvavzeş tu z05 vmo5 oyatvlnv îs zd zetyas. Superstiţia, consta, în
a crede că legând de oraş sati de localitate un templu, ui statue sait un altar,
divinitatea câreia aparţinea acel templu sait acel monument trebuia să urmeze
sorta oraşului cu care era legată şi pe care nu'l mai putea păriisi. Tucidid, (Cap. III,

104), ne spune cii Policrat, când dedică lui Apoline Delianul insula Reneia, o legă

de Delos

cu un

lanţ de fer, așa incât

loe dedicat deului.

ca să fie priviti ca fiicând parte dintr'an

Acest exemplu deşi nu este absolut analog cu faptul relatat

aci, arată insă idea care a dat nascere acestei superstiții.
.
„2 peraţb rîjs ze aahatije dios î, tore dnohtoputezo zal 705 vn05,
Ezză ozdător. Autorul ne dă a ințelege că cetatea Efes în timpul lui nu mai era

unde fusese in timpul lui Cresu. Ceea ce insi pare âncii mai curios este că
Xenofonte, care a triit mult mai tirdiii, descriind Efesul, ne spune că templul

Dianci era la distanţii de 7 stadii de cetate, adicii tocmai la distanța la care dice
şi Erodot că ea se afla pe timpul lui Cresu. Singurul mod în care se pote explica
acesta este de a presupune că cetatea, între timpul lui Cresu şi al lui Erodot
se intinsese in spre templu şi că mai târdiii retriigându-se iar de acolo s'a intins
in partea opusă, adieii spre malul miirii aşa incât distanța dela marginea orașu-

lui pănă la templu era in timpul lui Cresu aceeaşi ca și in timpul lui Xenofonte
şi ca in momentul in care se niiscu Alexandru
de Erostrat, (356 ani inainte de Christos.)

cel mare,

când

templul

fa ars
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Prien,

din Mitilen,

—

alţii

—

die

Pitae

sosi la Sarde;

intrebându'l (atunci) Cresu ce.
mai noii prin Elada, el. opri
pregătirea navelor respundend
in modul urmitor: >0O rege, insularii adună uă călărime nenumărată și ait de gând să porn6scă in contra ta și in contra
cetăţii Sardec. Cresu socotind că
el spunea, adevărul, €i răspunse:
»Bine ar fi, ca deii să inspire
mintea insularilor de a veni cu
'ălărime in contra fiilor Lidiei!e

Cel lalt răspunse

și dise:

»O

rege, mi se pare că ai dori mult
să prindi pe insulari călări pe
continentul (Asiei), căci te aştepţi atunci la un bun resultat;
dar ce credi tu că asteptă mai
mult insularii, — acum cănd ati
EI
aflat că peste pugin ai să vii

zepi zv “Ei)dda.
Preposiţiunea zepi aci este sinonimă cu eiş »in«; intocmai așa la Cap..24 mai sus avem zepi "Leadirjy
. .
ep
dt
,
? xacanadaat pus aci, dic unii, prin inversi
,
.
une, subiectul find
Bizca sail
Ilzaziv, Alţii iati t0tii frasa vetztyaa zica
ca subiectul lui vazazudsat, traducând aşa: »opri expediţia navalii prin cuvintele
urmiitâree, „Prefer explicaţia
acesta din urmii a, construcţiei pasagiului.
3 pwupirj
Nu in sensul literal de »dece miie ci intrun sens
general exprimând uă mare mulţime. De aceea am tradus
prin vorba »nenumeratiic,
îzi Av
zatcas bu înnorat, Lidienii, precum ne o şi
spune Erodot
mai jos la Cap. 79, eraă renumiți pentru căliirim
ea lor; Omer numesce pe Lidieni :
sau pe Mconi .»iznuzopuszate, Lidienii fiind ciilăreți
buni supuserii tâte popsrele
din Asia Mică cu singura excepţie a Licienil
or şi a Cilicienilor, a căror țeră
fiind muntud; i nu permitea cavalerici sii manovreze
bine.
cizdza pentru 2otzfza dela Evrza,
.
6

cazitwy

mai

mult

în sens de asceptare

decât

de sperare. - Sensul
este »așteptiindu-so la un resultat care cu tâtii
probabilitatea va. fi în favorul
1 vmotizag
ăi «i âvztete cbyeolat,
dhho,
î, îxel ze ci
îz5lovz6
ce ptdhovza
zi
Gşist vavzuytealia, vtas, dafeiv

“pevot Audobe

Ev baddosy.

Acest pasagii

este forte

literal

sâic,
ioTa
dpw-

obscur şi tâte cerciirile
pentru 4] emenda firii schimbiiri violente aii
fost pucin satisficătore. Cuvântul
dptinevu, unde constă dificultatea, este basat pe
autoritatea tutulor manuscriselor,

astfel. incât nu ne este permis a] schimbain apăsa ca
sii simplificim construcția
cum fac unii. Schweighâuser. propune dzipriuevut, ceeace
este incă mai depiirtat
de text, şi ar insemna »după ce aii intins pândele
navelor la vânte, Prefer cu
mult a piistra textul cum este şi a lua, dpispevat drept
ui tautologie inutili şi
insemnând acela lucru ca şi e5/esljat.
Blakesley pune in dubii autenticitatea

Clio I, 27. 98.
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in contra lorcu uă flotă, — decâtsă
se intîlnescă cu Lidienii pe mare,
ca să” și resbune în contra ta pentru Elinii cari locuiesc pe continentul (Asiei) şi pe cari &i ţii
in robie?< Răspunsul acesta (se |
Qice) plăcu forte mult lui Cresu;
și, — vădend că el vorbia drept,
— se hotări să renunţe li pre„gătirile (sale) navale. Şi astfel
contractă el legături de amicie cu Ionienii cari locuiaii în
insule,

ai
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28. După ce trecu căt-va
timp, mai tâte poporele care locuiait dincoci de Alis fură supuse: căci, cu excepţia Cilicienilor, Cresu facu să trecă subt
dominaţia sa pe toți cei lalţi;
acestia sunt, Lidienii, Frigii,

lui ezyeslia şi nu'l admite în text decit în parentesii.

EI crede că numai copiștii

Taii introdus şi cii Erodot s'a servit de cuventul dpthpavat toemai ca sii evita repetirea lui eă/esfjar, care se giisesce și mai sus, Baelr e de aceeaşi piirere.
1 doviboas E/ets. În usul verbului Eu cu participiul aorist se vede origina usului verbului »a avea« ca auxiliar în limbile moderne.
.
Ezthoţa.
»Intempinare la vorbi< in franţazesce »la rtpartiec.
3 zazearpafpeutvwi.
In ediţia lui Blakesley răd conjuneţia al introdusă
inaintea acestui cuvânt, dar ea imi pare de prisos şi nu o vâd în edițiile ecle

_

mai bune.

“

* Roizov gat Avzlwy.
Vedi nota No. 4, pag. 42. Erodot nu este prea.
corect ciind socotesco pe Cilicieni ca fiicând parte din poporele de »dinesce de riul
Alisc, adică de pe malul sting ar riuluă, ciici rîul Alis, în partea lui supericri,

trece chiar prin Cilicia (2âr4 Koizuve, veţi Cap. 72).
5 Avâol. E curios a vedea pe Lidieni figurând între popbrele supuse prin

forţii de ciitre Cresu, căcă el stiipănia in Lidia nu prin forţii ci” prin creditate.
Sai dat două explicaţii în privinţa acestui punct, una de Larecher, carele dice
cii Meonii eraii adeveraţii stipiini şi ci Lidienii, al ciiror nume îl luarii Meonii, nn

„se supuseră de la inceput lui Cresu, carele a trebuit sii-i constringă

prin forţii.

Acesti explicaţie mi se pare pugin plausibilii, pentru că Meonii şi Lidienii in timpul”

lui Cresu nn mai

formaii doui popâre ci numai unul, subt numele de Lidieni.

lixplicaţia pe care o prefer este aceea n lui Blakesloy,

carele nu vede

aci decit

uă nomenclatură a popârelor tributare Lidiei, sai uii listii a intregului imperii
şi dice cii Erodot, enumerând popârele de subt stiipânirea lui Cresu, pune in
capul lor pe Lidieni ca popor suveran.

mai

5 poyzs, Mosol.
mare afinitate cn

După Lidieni sunt enumeraţi Frigii şi Misii cari aveai

dânşii,

şi cari,

ca să die așa, formaii inaintea lui Cresu

“un singur popor, deși subt guverne diferite, Fripii locuiaii spre răsirit de Lidia
in interiorul Asiei Mici, iar Misii ocupait provincia care forma colţul nordvest al
peninsulei cunoscute in” vechime sub numele de Troada.
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Misii,
Mariandinii,
Calibii,
Paflagonii, Tracii Tini şi Bitini,
Carii, Ionienii, Dorienii, Eolienii
(şi) Pamflii.
29. Aceste popore fiind supuse
și anexate Lidici de ciitre Cresu,
(atunci) sosiră la Sarde, — (cetate
care ajunsese) la culinea, prosperităţii, — unul după altul, toţi bărbaţii inţelepţi din Elada, cari
trăiait petimpul acela,și intre alții
şi Solone Atenianul, carele fiind
insărcinat de către Atenieni ca
să le facă legi, se expatriă dece:

1 Maptavâvvoi.
Sangar.

Acest popor ocupa costa Pontului Euxin la răsărit de rîul
Aci avem iariișă uă inexactitate a âutorului,
căci poporul

2 AihvBes.
acesta locuia daparte, la răsăritul riului Alis şi
nici cum »dincâcec, Menţiunea
lui se explică prin faptul că fabricele lui de
ferăirie il puncaii în relații dese cu
Lidienii. Cât pentră aceea cii el ar fi fost supus
de ciitre Cresu, e grei de
admis.

3 laghayâves.

Paflagonii ocupaii câsta mării Negre intre

Bitinia şi Alis.
Capitala lor era Sinop.
1. Opiizes oi Boot ze xai Buljvvol, Uii parte
din Traci, ne spune Baehr,
emigraseră din Europa i trecuserii în Asia, unde
luarii numele de Bitini şi de
Tin i după ce purtaseri numele de Strimoni,
Ilipovhou
Clasificarea acestor popore de câtre Erodot se
pote resuma
astfel: 1? poporele Lidiane adicii Lidii, Frigii şi
şi anume Mariandinii, Calibiă și Paflagonii (acesti din Misii, 2* popârele asiatice,
urmii
de origini eufratică),
3 Tracii şi Carii, 4* Grecii, adicii Ionienii, Dorieni
i şi Rolienii. “E curios cun,
după Greci avem pe Pamfili. Acesta se explici
insă prin faptul că acesti Pamfili, prin relaţiile lor continue cu Grecii se clinisas
Cap. 91, că contingentul ce il deterii Pamfiii lui erii. Vedem la Cartea VII,
Xerxe era atât de clinizat
incât era armat in modul Elinilor şi nici cum
in modul poporelor asiatice.
5.
>
4
12:
zatestpaputvwv 5E zoyzioy.
Capitolul precedent fiind uii enumeraţie
parenteticii, autorul se servi de cuvântul intrebuinţat
la inceputul capitolului precedent ca si ia din noii firul narațiunci intrerupte,
iati și dece avem îar particula »tte.
-

„7 soptazal, Pentru explicarea sensului
vedi nota respectivii la Cap, 95 din Cartea IV. ce il dii Frodot acestui cuvânt
”
ds Ezaoroc adry datavtorro. Wyttenbach explieii
locutiunea acâsta
»ut corum quisque advenire

t« id est »non codem et communi sed suo quisque
et consilio et tempore« sive »pro se quisquee.. 9 chow,
Inaintea Iui Plutare acâstii intălnir
pusă in dubii din causa.unor greutiţi cronologice e la intre Solone şi Cresu era
cari ca di loc. Aceste
greutiiţi aii ficut ca astiidi Larcher, Wesseling şi
Bachr, basându-se pe uă îinterpretaţio cronatii a cuvintelor »â/wz6s su sazps« din
Cap. 92 de mai jos, aii presupus că Creşu a fost asociat de către tatăl sei Aliate
la tron, şi că în timpul ciind
traia incii acela, Cresu fiind co-rege, veni Solone. (Pentru
nea acestei teorii
vedi nota asupra acelui pasagiii.) Rawlinson insii arati refutațiu
clar
cii
dupii cronologia
adoptată de cl, este tocmai posibil ca, Solone si fi vădut

domnici sale,

pe Cresu
lati cum: Cresu a domnit dela 568 pănă la 554 inainte in timpul
de Christos;

Clio 129.30.
lewpirs mpopasi Zarhobsas, fa îi,
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aci

ani și plecă pentru a face observațiuni (in lume) spre a nu fi
silit (pe urmă) să revoce vre una
din legile pe care le stabilise, lucru
ce Atenienii singuri nu puteait să
facă, câcă ei se legaseră prin jurăminte solemne ca să observe
in timp de dece ani (tote) legile
stabilite pentru dânşii de câtre
Solone.
30. Pentru aceste cuvinte, pre-

Dzwpiqs Exânuroas 8 Shu
stysuzv 2ş AYuzzoy datasn? mapă
"Aust 4 za 6%,
mal 5 Sdpâts
magă Rprisov* dmtabusws dă fat-

vaţiuni, Solone, - părăsindu'-şi
patria, merse in Egipt lângă
Amasis, şi (ajunse) în fine la:

hoy

(faze?

Pe
30.

Adzây

0,

„|

by

n6zwy

“15

$

NA

5

1

2

za

2

cum și pentru ca să facă obser-

Solone triii de sigur dupii usurpaţia lui Pisistrat, care so întîmplă la anul 560.
La data aceea, dice Suida, incepu ciilătoria lui Solone, care fu mai mult un fel
de exiliii. Ei cred cii Solone a fiicut in adevir douii călătorii, din care una inainte
de Cresu, cu scop de a face observaţiuni in ţări striiine. Cu ocasia acestei
călătorii el a putut să întălnescii pe Cresu; cea, laltii după ce Pisistrat usurp puterea;

aceea fu cum disei, mai mult un exilii: atunci intilni el pe Cresu,

Se pote prea,

bine ca Erodot să fi confundat ambele călătorii și să fi atribuit celei d'a doa mo-

tivul celei d'ântii. Acesta se acordă şi cu tonul trist al răspunsului lui Solone
ciitre Cresu in care se reflectii amiiriiciunea, unui om care suferii adversitate. Rawlinson dice inci că Solone pote să fi pornit cu 11 ani inaintea usurpiirii lui Pisistrat, adică la anul 571 şi să fi vedut po Cresu in al decelea an al acestei călătorii, adică la anul 561, in alte cuvinte un an inaintea usurpăriă Pisistratide. Acestă

presupunere iarăși. meriti a fi studiată, deși prefer teoria cii Solone a fiicut două
călătorii, teorie admisă şi de Rawlinson.
1 tv

Ebezo.

»du

zivare este expresia adoptatii pentru a indica acţiunea

unui legislator care face ui lege, iar »wduv lizaljava este aceea adoptată pentru a
exprima că poporul priimesce şi ratifică legea. Iatii dece sa credut că Elzzo precum şi fjăjzat de mai jos, sunt excepţii la acâstii regulii. Dar excepția, observă
Blakesley, este mai mult aparentă decit reală. In adevăr, vocea mediii ar fi fost
greşitii daca Solone ar fi fost insiireinat să faci legă pentru un alt stat decăt pentrii
al seii, dar aci se implică prin vocea medii ci insuși Solone a fost unul dintre aceia
cari, ca membri al poporului, a ratificat legea sub care se punea singur, de

aceea nu die aci »pe cari le făcuse ci. »pe cară le stabilisec. Acâstii nuanță
este forte importantă şi o' văd neglesii de ecă mai mulţi traducători şi chiar de
Rawlinson.

2 fâzat.

,

Vedi nota precedenti.

3 Es Atyunzovy

dmlzezo.

”

Asemenea și Plutare, (viaţa lui Solono), ne spune

căi acest înțelept legislator visitâ, Egiptul mai nainte de a merge la Sarde »apzov păv cv cls Apor dptzezo mat îttzpubeve, De acolo el trecu în insula Ciprii
(Cartea V, Cap. 113) și pe urmă in Lidia. Acesta este şi itinerariul lui Solone după
Laerţii (|. 49).

4 Apagty. Amasis se urcâ pe tronul Egiptului cam pe la anul 569 inainte
- de Christos,
.
5 83). Iarăşi un exemplu de intrebuinţarea acestei particule de ciitre Erodot
ca sii indice lectorului că a ajunsla punctul unde voia să'l aducă. Aducând pe
Solone lingi Cresu autorul reia firul istorică intrerupte un moment spre a spune
motivul călătoriei sale.
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a
patra
di după acâsta, ser- ?
2
del)
dez
obsa Umoau
pnbsi
, za 2zeâs
tzvvsay
vitorii, conform ordinului lui
zdza 2ovra usydha ss al Bf”
Oresu, preumblară pe Solone prin
den odusvoy2 dE tv ză 'măvza xai tesaurele
(regelui) și îi arătară cât
Gxsdpeyny, îs ci xară zapiy îv, „eraii
ele de mari si de splendide;
sipezo 6 'Kpotoos xdâs:
» Zetys
după ce se uită el la tâte şi le
"Abrvaiz, map! tus dp zepl e
examinâ cât timp găsi de cuviinţă,
Ados daizzat obs, za copii,
Cresu îi adresă intrebarea uretyezey ris oîc3 sal Thdns,
mătore: >O ospe ateniane, s'a”
Giinonetoy i “fâiy noi Vzwptg
făcut in auqul nostru multă vorbă
îvenev Emehihubas* văy dv îuspos despr
e tine, precum şi despre
not Ext0s5, et wa Fa
ințelepciunea și călătoriile tale,
ăviwy etâsc Ghfibzazoy;e 'Q uăv, (am
aflat) cum că ai străbătut
2Aziboy etvat dvlpzwy dh Bbzazos,
prin multe țări ca să faci obserradta Exetpira. Î6iwv 3 odâiy vaţii și
ca să, capeţi cunoşciinţe;
Vnolwneboas di)ă 20 2ova prd
acuma mă indemnă curiositatea
usvos, hăyet* 30 Baausă, Tehov
să te intreb: dintre toți omenii
"Alrivainv.« "Anoluovudous 33 Kpotpe cari 6i ai vădut, pe cine conans ză helăv, etpeză EmtoTpiptwse
sideri ca mai fericit?e EI făcu
>Noig? 0 pes Teo
tva acestă intrebare socotind că dânsul
MBubzazoyse “0 3 etzs- >Tîo,
era cel mai fericit Mintre Omeni:
e
7
70070 uăv, tis z6hos 28 Titod
ons, SSolone insă că respunse fării lingu
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1. ară obs finoavpobs.
zază este luat în sensul de »prin« intoc
in pasagiul »izeuze 4puzas rară
mai ca
Guuuzlasa din capitolul 77.
detaliuri asupra tesaurului lui Cresu
Pentru mai multe
veci Cartea VI, Cap. 125.
2 Vemodpevox
Creutzer. in textul lui aro limrjzduzvav
, ccea ce după mine
nu e consecinte

cu textul »ăbmeizo &
a pe care îl adopti “mai sus la Cap. 10
şi unde respinge forma 2iriiico afatii Vbyrjs
in unele
Gooins elvezey ri)s s?js. Aci sugia ediții.
se ia în sensul mai larg al cuvântului implicând superioritate morali
şi capacitate

politică, Plutare detinesce
curentul intr un pasagiu, din viața
lui Temistocle, ($ 2) »TĂy zăze zadosu bine
Goşiav, oda, îi Gerydarjca Tohrzurijv
turju
aal îpasripitav ohvesrue
m, d,
ptosoptuv,
Tot aşa şi acest cuvânt nu denotii z.numai
ccea ce noi ințelegem astiidi prin filosofie, dar
inci ciipătarea t utulor cunosciințelor
studiu este necesar pentru progresul
al ciiror *
și fericirea omenirei.
&v Înepoc îze lpeolia
not
exil,
»Acum
curiositatea mă indâmni
să te intrebe, sait, cum traduce Bachr
terrogeme, Mai giisim aceeasi expresie, »nunc igitur me cupiditas încessit ut te ini
n Medea lui Euripid, (linia 56), »âosl ta
pos p baile,
20 E0Cuzt pprsdpevos cchivaliza
cu dhrfiZi dp pepe dela Capito
lul 14 de mai sus.
K
„7 Roiq. zotos este forma ionică
in
trebiu
nțatii
pentri
i
zcus,
şi trebue si subt„ințelegem sait Trusa d.
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matdes Î5av 4ahot ze
dal! uai
ot
slâs
dnagt rizva - Ea Ţsvâusva

şire curat după cum credea el:

Tapanetvaviu* 2năzo dă,

Cresu, surprins de aceste cuvinte,
ci dise de uă-dată: »Si pe ce
temei judeci (tu) că Telu este
(omul) cel mai fericit?e
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31. “Oc 63 ză pază zv Tir
aposrptwazo
S6huov my
pstperpar 5 6 —0hwy
7 Kovtary
9965,
1 za)oi ze

* dyaboi.

Acâsti

rege,

Solone

pe Telu Atenianul.e

răspunse:

»Telu,.

după

ce iși vădu patria prosperă, avu
nisce copii frumoşi pe:cătși virtuoși, şi vă&du copii născuți din
fie care, și pe toți plini de viaţă;
pe de altă parte, el se bucură
-de „tote bunurile vieţii, (cel
puţin) aşa cum le ințelegem noi,
şi avu: mârtea cea mai strălucită;
căci ivindu-se uă cârtă intre Atenieni şi vecinii lor la Eleusis,
el ajută (pe concetăţenii lui) și
“asigurând infrăngerea inimicilor,
gâsi (pe câmpul luptei) mortea
cea mai frumosă; și Atenieniiîl
inmormântară cu spesele poporuluă chiar in locul unde căquse şi
&i făcură mari onorurie.

31.

După ce Solone dete lui

Cresu tote limuririle relative la
locuţiune

frecuenta în teenologia filosoficii

şi eticii a Grecilor denota, tâte cualitiiţile atât fisice cât şi morale necesare pentru
a face dintr'un om un cetiiţean util şi ban.

2 705 Blov ed Tizovzt,

ve fe

vieţei de tote cele bune ale ci.

Lidia.

ds că rap îjuiv.
Atenicnii

in timpul

urma resboelor cu Perșii.

”

05 Biove insemnâză a se bucura în timpul

Starea unui Atenian

cra modestă po lingă stiirile in

lui Solone erai săracă;

că nu se inavuţirii decât in

4 2 "Ehevcivt,
Vechii istorici nu fac menţiune de nici un alt resbel
- între Atenieni și Eleusinieni decât de acela care se intimpla, in dilele lui Erecteii,
(Tucidid Il. 15 şi Pausania |. 36.4, 38.3 şi [X. 9.1). latii şi dece mulți comentatori buni ai fost de opinie cii Erodot face aci erore și ci în loc de Eleusis
ar fi trebuit să dicii Megara care era vecinii cu Eleusis. Dar €ii. nu văd
dece
cuvântul pdyrs trebue luat în scusul larg de resbel. Cred cii e vorbă numai

de nii simpli incăerare ostilă saii de ui cârtii de hotare care pote prea bine să fi

“avut loc
upă unirea Elcusinci cu Atena. Intr” una din aceste rixe sai certură parţiale pote să fi fost ucis acest Telu. De accea am tradus 4:71 prin »cârtic,
- Rawlinson evită dificultatea traducând »ui biitălie intre Atenieni şi vecinii lor

de lingii Eleusis,
5 mpoerpewvazo se subtinţelege »apis ză îptworăve, adicii Solone, prin indemnul
conversaţiei, tot escita curiositatea lui Cresu ca sil facă să intrebe despre tste
detaliurile privitore la fericirea acestui Telu.
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Telu, vorbindu-i multe despre
fericirea lui, acesta il intrebâ
pe cine considera el ca ocupând “rangul al doilea după
acela, el credea că de sigur (Solone) ci va da lui locul al doilea.

Dar (Solone) râspunse: »Pe Cleo-

bis și pe Bitone. Câci acestia, Ar-giani de nascere, aveait mijloce
indestule de viaţă și uă forță
fisică așa de mare incât și unul
și altul fură premiaţi la jocurile
atletice; se mai spune despre
dânşii si următârea istorie: la
Argos se celebra uă serbătăre
mare în ondrea Junonei, și. trebuia cu oră ce preţ ca muma lor
să fie condusă la templu intrun
car; dar boii lor nu se intorseseră la timp de la câmp; acesti
jună insă, impinși de necesitate
ca să nu intărdie, se puseră sub
jug și traseră carul in care fu

Istoria acestor doi

se giisesce şi în mulți
autori afarii de Erodot. Mai toți o relatesă în acelaş fraţi
Pansania, (II. 20),
vorbesce de un monument; radicat în onârea lui Cleobismod.
şi Bitone, în templul lui
Apoline lingă Argos.
2 “iv umrtpa abzâv.

Mama acestor tineri,
dupii unii se numia
Cipida iar după alţii Teano, era, ne spune Cicerone, care
(Tusc), Serviu, (ad Virgil.
Georgie. III) precum şi alți scriitori, uă preotâsii a Erei
saii a Junonci; astfel se
explici mai bine absoluta necesitate in care ca se alla
de a merge la templu.

3 Cadyet.

'Tot astfel mergeaii femocle Ateniane ca

si celebreze misterele
(Vedi Euripid Bacchze vers 1331.)
vede cii acest mod de
transport se considera ca oferind un caracter mai solemuSe decât
acela de a merge
repede cu cai iuți.
Cererei la Eleusis.

4 ipâv, E vorbi de celebrul templi al Junonei numit
Ereum, situat -la
uă scurtă distanță de Argos. După cel din Samos el
era cel mai celebru templu
al Junonei: Erodot mai face menţiune despre dânsul
in Cartea VI, Cap. SI.
«5 fdec 24 rod dypoă od mepeyivovio Ev pm.
Serviu explici lipsa boilor
prin faptul că pesta bovină distrusese pe timpul acesta:
mai tote vitele din Atica,
6 tzxhmiduevoe literal neavând nici uii altă cale deschisi
»adicăc« impinsi
de necesitatec. Erodot intrebuințesi şi curentul tzepyesha tot in
sensul acesta
în Cartea VII, Cap. 139, și in Cartea IX, Cap. 111. Unii
comentatori, neințelegend bine sensul cuvântului din text, af voit sii subatitne
txîouzut (desbriicându-se) sai fxzhriti
do nzvu tot în sensul de inchisi sai strimtora i
..
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purtată mama lor; pereurseră
astfel patrudecă-și-cinci de stadii
Și sosiră la templu; după ce fă-

cură ei acesta și Gi vădură toți
aceia cari serbaii (solemnitatea),
sfârșitul vieţei lor fu cât se putea de frumos: și in imprejurarea
acesta divinitatea demonstră că
pentru om mortea e mai bună

decât viața. Căci Argeii, cari
inconjuraii pe tineră, lăudaii forţa
lor cea mare;. iar femeele Argiene lăudaii pe mama lor că
avea parte de astfel de copii;
mama insă, plini de bucurie,
atât pentru faptul chiar cât şi
pentru faima ce se răspăndia,
se puse in faţa statuci (Junonei)
şi rugă pe deiţă să acorde fiilor ci,
Cleobis şi Bitone, cari îi făcuseră,
(aşa de) mare ondre, tot ce se
pote intâmpla mai bun unui om;
după acâstă rugăciune, şi indată

Trebue si notiim că deşi Junone era deița templului, Erodot nu

do femininul 3, (zi ci de masculin, ca exprimând
Unii ret v&d aci un indice de monoteism.

2 dpewvov cir, dvbponw selvăvat păhov

î toat.

divinitatea

in ab-

Acâstă maximă, era

»Tvol caăzove, »uriiăv rave uă dicătâre bine cunoscuti în vechime:o găsim
cartea lui lov, (Cap. 14, vers, 1). »Pentru om este mai bună dioa morţii,
dioa in care se nasco.« Aceeași morali o giisim şi in istoria pindarică transde Stefan bizantinul, (cuvântul Az), cl), relativ la doi tineri, Trofoniu şi
Agamede, architecții unci părţi a templului din Delfi, Acestia, rugaseră pe
Apoline sii-i râspliitescă pentru opera lor, Deul respunse că vor fi răsplătiți peste
şepte dile, dar tă indenâ sii petreci aceste dile in veselie și ospttare. A

şeptea dă ci nu se mai deșteptari din somn.

Analogia intre acâstii istorie şi

aceea spusă aci de Erodot e forte evidentă.
3 Poor,
Există ediţii cu vourv adică »simțimentele piose« dar acâstă
variantă nu se află in nici un manuscris autorisat,
”
4 dh tv mehei zodzw Ecovzo,
Baehr traduce latinesce: hoc vitae
exitu sunt consumtic.
5 elzivas zotmsduevor dvtliecav,
Aceste statui furi de bronz căci

inaintea timpurilor lui Solone nu se fiiceaii statui de marmură.

muri

care

se afla

in templul

lui Apoline Liciă

la Argos

Grupul de mar-

şi care represinta

pe

Cleobis şi pe Butone injugaţi la carul in care sc afla mama lor, şi despre care

vorbesce Pausania, (II. 20), e considerat de Blakesley ca ui operă posterivrii
epocă ]ui Solone și nu pote fi monumentul menţionat aci. Mai era ună altă statue
tot în acel templu represintând un om cu “un boii in “spinare, dar nimic nu
indică să fi fost statua lui Bitone, cu tote ci unii o cred.
Erodot, 1.
4
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ce tinerii terminaseră sacrificiul

şi luaseră

parte

la

banchetul

(cel sacru), ei adormiră chiar in
templu, şi nu se mai deştep-

tară dar sfârşiră astfel.
puseră să le
inchinară la

Argeii

facă statui şi le
Delfi, cum
se

face pentru bărbaţii cei mai de
frunte.e
32. Z6hwv păv 8%! sădatpovins
dsurepsta? Evepe zabzota!.: Kpotoos

dă omep/leis elmee "9 tetve 'A0y)> Îi d Tpertpn edtatuovin o5tw
zot dztppinzar îs 20 univ, Gaze
0038 tâvwrâwy dvâpăv dtinvs Îutas

i

> 9 Kpotoz,

Eztozduevây pe mb Getov măv 2
qUovepây ze xai sapuybâss 3, 2metporăs dvipuzritov zpriţudzovy zâpt;
7

1

ma

3

32. Pe acesti tineri dar, Solone ci puse pe rendul al doilea
al felicităţii (umane). Cresu insă

perdând. răbdarea qise:

>0O 'ospe

ateniene, ce fel, aşa lucru de
nimic ţi se pare fericirea mea,
incăt nici mă socotesci demn de
a figura intre bărbaţii de un
caracter privat?< (Solone) ti răs-

punse:

»O Cresu, pe mine mă

1 83. In textul lui Kreutzer »âze,
2 devrepeta.
Motaforă trasă din jocurile atletice unde primul premii sai
loc se numia mporeta şi locul saii premiul al doilea dewzepeia,
3 ză Uetov zâv tă gliovepdv ze za zapay
des. Doctrina privitâre la
natura -invidiosă a divinității rcese din m ai multe pasapiuri a lui Erodot (Vedi
Cartea III, Cap. 40, Cartea VII, Cap. 46, dar mai ales din Cartea VII, Cap. 10).
De sigur ci acestă doctrină e de origină asiatică, inspirată de despotismul guvernelor din acea parte de lume și de sigur că Erodot, carele o audise acolo in copilărie,
îşi formase dintr'ânsa ui convicţie. inridăecinatii, după ce prin propriile sale investigiiri istorice veduse cât esto de precarie fericirea, şi cât de transitorie gloria
omului: de aceca şi vedem ci nici uă dati autorul nostră .nu perde uă ocasie

de a ne aminti despre vanitatea lucrurilor lumescă, atribuind-o unei gelosii sati
invidii divine care nu permite omului să fie rea fericit. Plutare (De malignitate

„ Herod.) €l acus ă de impietate pentru teoria acesta, iar comentatori mai bine-voitori
către dânsul precum sunt Dahlmann, Volekenar şi Bachr, ait dis că, din
contră
doctrina emisă aci, departe de a fi ui doctrină impie, e plină de pietate, căci

ea invaţă

pe

om

cât

este

el de inferior divinitiiţii

cu

care nu

trebue

nici

uă dată sii cerce să rivaliseze în fericire sati prosperitate.
Rawlinson mu apiiră..
pietatea lui Erodot precum face Dahlmann pe argumentul cii invidia divină a
lui Erodot este »Deus ultore sait »Nemesise« care. își resbunii de rele fiieute sai
de prosperitatea care ar putea produce orgoliul la om, suii ci acâsta doctrină
este acea cbraicii din Biblie al »Dumnedeului gelosc.
»ăci, dice Rawlinson, este
alt cera: avem pur și simplu doctrina divinitiițiă geloso de fericirea omului.«
Nu
voiu numi pictate
sai impietate acâstă doctrină a lui Erodot:
O voiă
cualifica “de simplă superstiție de care nu trebue si ne mirâm că o gisim

în timpurile acelea innapoiate, când chiar astădi, in era creştină şi in secolul nostrii
sunt persâne cari considerii
e Dumnedeii ca uii fiinţii rea care are 'tot
d'auna nevoe de propiţiare şi care îşi va resbuna pentru tot momentul de fericire
luminat

sait de bucurie ce îl simţim: sunt, die astiii persne cari nu voese să dică că sunt

multumiţe de ceva câ nu cumvasă *șă resbune Dumnegeii pentru acâstii satisfacţiune,

|
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intrebi despre Iucruri omenesci,
cănd eii sciit bine cât este divinii voi malitetw3- 25 ăp fBăour
tatea de invidiâsă şi (cât &i place
4
7
3
7
*
d
dviptbzep
îsa Gors
oUpev
xovea Ecsa
să) turbure (prosperitatea omuapoziivut.
Obao. 26yzec 2yiavzol
lui)? Intruă viaţă lungă omul
EBănpiaovia
mapEgovza
îtpas
vede multe pe cari nu vrea, (să le
âwmanoias ual Tevrazlopelas za
vadă) şi suferă multe (pe cari nu
îtouupiasS, 2uBohiunv umvbs6 pi) „voesce să le sufere). Eii calculez
vwouevov. Ei 63 03, 2Bshost zoă- limita vieţii omului ca, la șepte7epoy my
ri
url pxapârepnv
deci de ani. Acesta fiind nubeola, > Ta ij Î ai Goa gvuBalYu
mărul anilor, ei represintă două7

”

1 £v râp 1

în

&

2

paxp

zptvu,

Astfel avem şi in Sofocle (Ajax 646):

»dzavd” 6 pazpâs x dvapldurizos ypivos.e
ldtewv, prefer forma, ionicii in Erodot formei tetv adoptate in unele ediţii,
zalitety, asemenea în unele ediții avem forma contrasii zafieiv.
îBdopiixovra Ezea 0dpov zâs (ote dvbpwzw. Vedi Psalm
89,ul
vers 10.

»Ânii nostri ca un păiajin s'aii socotit,

deci de ani.e

”

dilele anilor nostri intru dânşii șepte_

5 ozot 2vzes Eviavrol EBoopijizovra zaptyovzat futpac
s
xal mevzaztoyilac xal diouvplac. Ceea ce dă pentru fie-care dimxoala
360 de
dile. Acesta este şi estimaţia ce o face Erodot de lungimea anului in anCartea
Cap. 90, şi vedem în Cartea II, Cap. 4, că el aprobă pe Egipteni pentru că și III,
că
calculzi lungimea anului tot aşa,

S tuBohiuov purjvăs.
aveaii alternativ 29 şi
complete ale lunci, ţiind
partea orbitei piimentului
minute şi 34 de secunde;

La Atenieni anul civil era lunar, astfel incât lunile
30 de dile.
Douii-spre-dece lunaţii saă revoluții
şi socoteli de timpul necesar lunii ca să percurgă
percursă întruă lunii, esto do 354 de dile, 8 ore, 48 de
Atenienii nu socotiaă acoste fracţii ale dilei, dar con-

sideraii anul civil ca de 854 de dile şi aceea fu lungimea anului lor ordinar
civil
la epoca lui Pericle.
Cu chipul acesta la fie care 3 ani se perdea
ui di şi mai.bine din causa diferinţei intre lunaţia reală și cea convențio
Acdsta diferință devenia mai simţitâre cu cât anii treceai, şi după un laps denală.
mai
mult de

„pănă

40 de ani, »voourvla zază cehijrv« adică luna nouă reală, in loc de
a
cădea la ântâia qi a lunci, cădea la a cinci-spre-decea di a lunii civile.
Acesta
nu cra insă singura causă care crea un deficit in cursul anului,
mai era şi

diferinţa cea mare între anul lunar de 354 de dile şi anul solar de 365
de dile.
şi G ore, lucru care după .cât-va timp nu putea decât produce
ui mare

depărtare,
Remediul era intercalarea do trei ori la fie care
la fie care voctoeteridic) a unci luni nouă de trei-deci

opt
de.

ani,

(adică

acesta
lunii, care era repetirea lunci Posideon, se numia »iwBd)uuos uăve, dile;
Întercalarea
se făcea astfel incât anii al treilea, al cincelea şi al optulea ai fie cării »octoeter
idex .
să aibă trei-spre- dece luni in loc de patru-spre- dece. Astfel dar, după
opt ani, din
causa diferinţei între luna lunară reală şi cea convenţională, se perdeai
2 dile;
pe urmă din causa diferinței anului lunar de anul solar, se perdeau
88
(câte LI în fie care an); total 90 de dile perdute in 8 ani, adică tocmai de dilo
cele trei
luni adiţionale ce se intercalaii in ciclul de opt ani. Aşa, indreptaii Atenienii
calendarul lor, şi la fie care opt ani anul civil lunar era, pus in armonie
cu anul

solar.

Cât pentru reetificările ce le făceaii Atenienii interealând încă trei qile la

fie care 16 ani pentru a acoperi deficitul produs incă prin faptul că
ciclul acesta
„de 8 ană saii 2922 de dile nu era toemai echivalent cu 99 de
lunaţii, cari

represintă

29234

tractate pe larg
pag. 161).

dile,

ele sunt striiino de

cestiunea

de faţă

dar so giisese

in discertaţia lui Blakesloy asupra. calendarului Grecilor
q*

(vol. 1,

-
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vost zapațivbuzvar îs «bd. 8toy,
pipe udv mapă ră Efdoutnovra
czea oi 2ufohuot Yivoyzat Tpinova
IS we;
Tutpar dt 24 rw „um vâv
0b7wy ya mevstizovza, 'Tovriwy
îy ăzactoy ueptuy, zây îs mă
„EPăopixovra Ezea dnvotoy avril
zovra ul Gtnangtiwv al Eaato-/tdu
3
Zoy
1
st
Ewy zei
za âtopupiiwyl,
13 &ton
aUTEwy Ti) Ezfop Tutpm 7ă za
păzav
odââv
Guginv
mpogdyet
pipa.
O0ăzo dv, 6 Kpoiae,
7

ei

y

1

2

7

EDS

7

NIZ

deci-şi-cinci de mii două sute de

2

qile, fără a ţinea semă de luna

7

intercalară.
De vrea să mai
adaoge cineva la fie care an alternativ câte uă lună mai mult,

=(o

»

Y

7

7

d

7

d

pentru

9

7

e

represintăin şepte-deci de ani
trei-decă-şi-cinci (de luni) ceea ce
face uă-mie şi cinci-qeci de dile. -

7

Numărul total al dilelor în timp
de șepte-deci de ani ar fi (dar)

zâv? 20 dvlpuwnos Guugopri. "Euot
AA

od

Fi

za,

-ÎGawa xahs zby atâva z5Bouar.
0o dp zot 6 ua zhnbatos? uâhov
1 Tovziwy

rây

azastw

de

7

GE ob xal zhovziewy păv pia cal
vaat, xai Bastebs etvat zoMây dyUpoozaw* Exsiyo 83 d elped pe,
"obuw'o2 vă du, mplv dv zehzv-

ca stagiunile să vie la

timpul lor, aceste luni intercalare

două-deci

două

sute

şi șâse de mii-

cinci-deci

din

cari

nici unul nu va produce aceleaşi

evenimente ca si altul.
Astfel
fiind, :0 Cresu, tot omul este
vicisitudine.
Tu cmi'pari a fi

forte

fueptuv,

avut
râv

ds

și a fi regele

unei

ză

Ezea

tâdoulzovza

tovotwv mevrizovza al du zoGttwy al Stxeziszthitwy
Erorea comisă in frasa -prece entă de a introduce ui lună

xal

îopopituy

intercalarii

la

fe

care an alternativ, in loc de a introduce trei la fie care opt ani, e causa pentru

care avem aci pentru șepte-deci de ani 26,250 de dile in loc de 22,530. Astfel
dar, după calculul ficut, se dă fie cărui an 375 de dile in loc de 365, saii mai:
bine dicend, in loc de 360, care este lungimea dati anului de către Erodot mai sus,
unde sunt socotite 25,200 dă dile. Acâstă erdre şi acesti contradicere flagranti cu
ceca ce precedă, face pe Blakesley să considere ca falş tot pasagiul incepând cu
cuvintele »2u80)iţu0v - ps ui Vwvoutove pănă la »uai îvspugtiwvă cu singura
excepție a cuvântului z09zfwv.
Astfel, dupii Blakesloy, textul lui Erodot
glisuia »..., zevczzzy0las za îvsuvpias, zoyâuy 1, Expr, adry, de Te În...
Pasagiul, care a fost, dupii Blakesley, interealat in text, result dintr'uă explicaţie
marginali făcută de vre un copist ignorant care, nosciind că Erodot socotia, anul
drept 360 de: dile şi necunoscând modul cum 'Atenienii intercalaă luna lor.
adiţional, a credut de cuviinţii să explice tâto acestea astfel, şi acâstii explicaţie cu

timpul s'a strecurat in text.

Acestă suposiţie a lui Blakesley, (cu tâte cii giisese

ciite-va

se. pare

stranii ca un copist saii un cititor si nu ţie compt
frase mai

nainte)

mi

destul

de

de ceea ce a dis autorul cu

bună,

și ceea, ce

mă

confirmi

pasagiul considerat de Blakesley ca suspect este uă interealare postumă, este
natural ca Erodot, dapă ce a “dis că anul este de 360 de dile şi după ce
căte dile, pe basa acesta, sunt in 70 de ani, sii vie pe urmă să facă
calcul tot asupra aceluias lucru şi -plecând acum de la diferiti basa sii

cii

că nu e
a arătat
un lung
ajungă,

pentru 70 de ani, la uă cifră care nu corespunde cu resultatul celui Mântiiiii calcul!

2 mây. Pote fi tradus: adverbialmente, echivalent cu latinul »omninoa saii
pote incă fi luat ca echivalent cu zăs şi tradus »tot omul«; am preferit acest
din urmă mod.
”
!

3 od ydp sot 6 peya mânbatos.

un exemplu

De aci înnainte discursul lui Solon

de dialectica sofisticii, așa de comuni

este

filosofilor Greci din timpul lui

Erodot şi dupi dânsul. Acâstiă disertaţie prelungită asupra omului avut şi omuluă
fericit »dubawnse şi »ebzojise ar fi putut forte bine figura in gura lui Protagora
sau a lui pia.

:

Clio 1, 32.

|

53

70 E ptpnv Event 6hBuprenaţii
numerâse;
cât
pentru
?
[ă
7
ar
pos 20u, ei ui) oi 767, Eziozotto,
declaraţia ce pretindi de la
mdvza Ah E-zovaa sshauziăaL e mine, nu ți voiii: face-o mai
zăy Boy. Ilodho!l uăy păp (dznuzot2
"mainte de a afla că “ţi ai terdvipzwy dvbhfwoi sta zoo îi
minat bine cursul vieţii; căci
pwezpiws E/ovres fiov ebzv/des* 6 acela care posedă avuţii mari nu
vu iv âă% REA
piva zhnbawns,
RhOVSLOS,
du6)fros
“[pL0s dt05,
este mai norocit decât acela care
unio, mpnâyet 7nd ebzvyâns und- “posedă (numai) cu ce să satis-:
vot" o0bros Bă zu mhovalov iai
facă trebuinţele dilnice, afară
dunhBiov modântare 6 ut? 2rtljunumai daca norocul se ţine de
pir Zucehtoat za ax peer - dânsul şi daca pote să sfârşâscă,
"pnozeoodoay Eystuat GuvaTizapos*
bine viaţa lui, in deplinătatea
7

>

7

.

2

w,

7?

1

-

7

-

1

De mpntyei
0p7,lpei
daf
7
0ad
65% zntgid=
Eusivov*
dar
.
>,
a
păv za Exupizv o0dx Guotws dvazăs Exzivo) vetaai, rara
GE
7
d7vyin oi dmepbrzi*
danposs
0£
dyov50s, Uradiis 12460, e5zats,
2
Da
x
7
v
s, EI 0 zpbs <0brotat Em
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>

3

2,

Lu

d

RA,

n

=

1

7

>

e
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v
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Pd

prosperității (sale).

Căci mulți

omeni forte avuți sunt nenorociţi; pe de altă parte mulţi cari
ait mijloce modeste de vieţuire
sunt norociţi: omul, care, este
forte avut, dar nenorocit, are nu-

mai

două

avantagiuri

asupra

d) edrvyta?.
Tă măvra uâv vv
7 aăza ovhafsiv clpwzov 26ya

omului norocit; cel din urmă
insă are multe asupra celui avut
şi nenorocit; cel Wântăii e mai
in stare să satisfacă uă dorinţă
şi să resiste in contra unei cala-

dâivazbv îi, Gozzp pr

mităţi ce s'ar năpusti peste el;

azeoytsw$, pă xahtew uw 6Arov'

1 705

x. djpEpnv

0dâsuia

Eovzos.

»0

îx' intprv Epwvu este acela care are

numai strictul necesar pentru satisfacerea cerințelor dilnice.
2 tâm)ovwzar,
Prefixul (d “este intensitiv, corespunde cu uâya sati 70)
şi so numesce în limba gramaticală a Grecilor »izizaztzăva. Usul acestui prefix
este rar şi îl mai găsim în Euripide, Andromache (1283): cl se pâte compara cu
prefixul »pere întrebuințat câte uă dată in limba latină pentru a intensifica, sensul

adjectivului.
3 6 wâv adică cel avut.
1 6 52 cel cu mijloce mici,
5 dampos. Unele ediţii ait dzerpos, altele tuzrpos,

:
in fine sunt şi ediţii

unde se găsesce și dzopos.

2zeugytevw

Creutzer adoptă forma atica îzizyet; cl nn pare a fi con-

secinte, căci imediat după aceea, serie xa)few şi nu zbat,

7"zply

ewavyta.

D'âu

Extoytetv,

undă

xadtewv

-

zw

Ghfrov

dh)!

Acest precept, care se mai giisesce aprope textual în sfintele scriptură

(Eclesiastic XI,

celebre:

sehevetjog

99),

a inspirat pe Sofocle

şi pe Euripide

Cel'd'ântăiii in tragedia »Qodipus rex« dice:
poze Drd vw, ue
»
mă nedevzalav li
RR
"
liutpav Extszomodvta, pir>
Gâv-0dBlfery, zplv âv
»ztpua 265 Blov zepdon, pn-

>

dv dhzewvăv mafia

in doui

pasagiuri
-
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xarapute! mdvra Ewvrij mapt/ovoa,

aNă do

păv Eye

cel-lalt

insă

are

asupra

celui

Erîpov 8 îzt-

Mântăiit următârele avantagiuri:

dtezat* îj Că dv ză mhetora Em,
dpiozn aăzn* &s 82 aal dvOpibmzov

daca el nu este tot aşa de bine
in stare ca cel d'ântăiii să (satis-

Gâual Ev o0ddăv? aărapute 2ozt* 7d
păv Yăp Eye ov 0ă dvâzts do,
"Os Băy adry mhstoza Eu dvazeME»

al

Enea

zehaurijo

ebya-

piozus zâv Bicy, obzos map” duri?
ză o5voua

moro, 6

Baotheă,

xalds 20

wpeobat.

Xxomtew 38

âl-

Xp Ravrăe ppliuaros zi zshevri,
af] dmopiozzait- zooto Văp 33
8

Smodetas 6Afov 5 ss, mpnăpitoves
vâzpete,e
”
|

facă) uă dorință sait să resiste
la uă calamitate, norocul (lui) îl
apără de acestea, el este intreg
de corp, nu cunâsce nici bâlă
nici suferinţă, are parte de copii
buni (şi) are faţa veselă. Daca,

afară de tâte aceste (avantagiuri)
işi termină bine viaţa, el este
bărbatul pe care tu il cauţi,
carele este demn de a fi numit
ferice; inainte de mârte trebue
dar să fii reservat şi să nu numesci (pe om) ferice, ci numai
norocit.
Este
cu
neputinţă

ca

un

om

să

posede

tâte

aceste (bunuri) intocmai precum
Cel dal doilea, in tragedia Medea (1225), dice:
»să bmină "ab vâv zpâizov poat Gad
»odâ” &v rptoas eizorui z0bs Cotzobs fporâv
»doxodvras elvat al pepruvrizăs ddyuwv,
»z09z095 ueylozmv puplay dehuzadueti
xy
Yăp ovăels 25 ze edialutov dvip

„ »âhgov B'ezibbotos ebzvytozepos
»ăhdod țăvuz” îv dos, edăalwu î'îv oa

Vedi şi pasagiul din Andromacha lui Euripide (100).

focle a imprumutat pasagiul

Na

se scie bine daca So-

din Oedip dela Erodot, saii daca Erodot a avut pe
E peste putinţă ca pasagiul din text săi nu
legat intru
cumva cu pasagiul din Qedipus rex, căci asemănarea intre elo este fiemare.
Raw- .
linson este dispus a crede că Erodot a fost inspirat de Sofocle şi
că a intercalat,.
intregul pasagiu acesta, după prima represintație a tragediei lui
pe la
anul 468, de 6re ce Erodot nu rovisui lucrarea, sa la Thuriu decât laSofocle,
anul 495,
dvâpbzov sua, Echivaleză cn âvfipwzos pur şi simplu.
2 Ev obât». Răi consideră Steger acâsta ca un pleonasm traducând
omnino« Ey aci se referă la cun şi este ca tum am avea ef dfipuzos, de»nullum
6re ce
odâtv se referă la verb.
Sofocle in vedere.

3 map' 2uol.

»După părerea me a« saii »după apreţierea meae,

şi in cartea III, cap. 160, avem zapi A apel zprff.
Zuontetv 62 pi navzis ypiuaros zh
p
dA
u

zeheuziv,

Tot astfel

vi dnodhoezar.

.
.
Acesta este forma textuală a, celebrei t maxime
atribuite lui* Solone şi . care subt uăPI .
altă formă incepe tragedia »Trachenize a lui Sofocle.
Asemenea dicitâre sai
maxime (vedi şi nota 249) erait cunoscute pe de rost.
Ca si se perpetueze în mintea Gmenilor, ele se scriaă
e monumentele publice, ca de exemplu in xestibului

templelor saii pe statuele lui Ermes (Hermze)
tele colecţionâ multe din ele, dar acea colecție
dicală sai yvour a lui Solone deveni uă temă
5 zpofpitovs literal »din rădăcinăe dela

cari ornaă ulițele Atenei. Aristos'a perdut din nenorocire. Acestă
de predilecție a tragedianilor elină,
»biiae,

Clio 1, 32. 33.
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nu se indestuleză -

pe sine producând tâte (de cari
are nevoe), dar unele (lucruri)
le are, iar altele ci lipsesc, şi
(precum) cea mai bună (ţâră)
este aceea care are mai multe, astfel şi un singur om nu pâte deloc

să se indestuleze pe sine, căci
ceea ce el are, altuia ci lipsesce.
Omul care posedă cele mai multe

33.

Tara

Mâovy

1

Rpnioo:

(bunuri), care le conservă (tâtă
viaţa lui) şi pe urmă işi termină”
dilele in mod satisfăcător, (este)
acela, care, după mine, o rege,
merită să, pârte acel titlu de fericit. La tote trebue să avem in
vedere finele unde ele duc. Căci
divinitatea arată multora uă (radă
de) fericire, (şi pe urmă) îi distruge cu desăvărşire.e
33.
Dicând aceste cuvinte,

pă nws năre Epapitesn năze h6yov | (Solone)displăcu de tot lui Cresu,
uw

zotmodusvos

05syăs

dzozsu- | şi (acesta din urmă) il concedii

mezat, udpra d0fas duabia eivau, | fără a mai ţinea nici uă socods să mapzovza dyali pezeis zi | tâlă de el, forte convins fiind că
vw

_mawzăs

vpruazos

âpâ» | un om care nu ţine in semă
bunurile presente dar cere ca
intru tote să se considere sfâr-

.
|

şitul, trebuie să fie lipsit de ori
ce cunoscință,
4

1 Tadza
ToLrjGduevos

mape dyza

)tţwy
odbzvds

dțaliă

ză Kpolow

05 zws

dnoztuzezat,

pezele

my

obze

xdpra

zedevri?

tyapitezo,
ddtas

navrds

dpabta

ypliuazos

obze d6yov priv
elvat,

6păv

îs

ra

Extheve,

Totii acestă frasi este forte obscură din causa construcției sale confuse, şi pote
chiar ci este coruptii în manuscrise. Subiectul lui îyagtiezo este Solone; acela
al verbului imozepzezar este Cresu.

Cât pentru propunerile de rectificare a con-

strucției, ca de exemplu aceea a lui Schweighâuser, carele propune »za5z dtyovra
Rpotsose şi altele, ele nu se confirmă

duce pasagiul latinesce astfel »Hae
(Crosus)

cum

(pur: i. e. Solonem)

prin nimic şi sunt simple ipotese.

Eltz tra-

(Solon) dicens neque Croeso gratus erat ct hie

nullo loco

numerans

a se dimisit,. ratus inscium

admodum esse, qui presentibus bonis pretermissis juberet omnium rerum exitum
inspici«. Trebue să observăm aci forma mediă a verbului dizoztuzezat care in-

dică un fel de dispreţ din partea monarchului Lidian.
manuscris vechii at duafiis in loc de dualza.

Gaisford precum şi un

56
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34. Mează 0 S6hova oly6usvovi EhaBa Ex zonă vtusois? peria

Kpnioov* —

ds elzdau, îmi 2v6-

poz Evowzty tvr dvlpbzwy dady7wy 6hfizazov* — adriza îs of
ebâoyu Extozn? dvetpos, îs oi ziy
GhmOntnv Eoawe
zâw -pehhâvzov
vevtola uazây zază my matăa,

"Hoav

îi 20 Kpolowp â5o maides,
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6 83 Ezepos

Tây

După

70y 67
Kpotow

G bv "Azov onuulyei 05
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4
6 Evswpns, îs dzohder put

7

e

vw

e
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Lă

zu sârpt Binivza & 03 2asi
ze 2Exrvtpbn! ard 2wvz Adrţov
âwze, zatappwânoas dy vetpuv,
dițezat păv 20 mată! “puvattza* 2w0iza
d osparmytiw pi zâvy Avbăv,
odâapifi
41) ZaŢ
ErTi zowâto
T
VI
70 I"Ț
mpa
ss
2%€meume* duâwaa t zal dopiza ua
ză Towgăra mrivea, zoiat proza
îc z6hsuov Gipozu, Eu zâv dya

“7

ep,

.

n

-

70,

A

a,

PI

ce plecâ

Solone,

se vede, pentru că (el cutezase)

să se crâdă cel mai fericit dintre

Gmeni: — Mai ântăii de
culcându-se (uă dată) i se
un vis represintându-i in
realitatea “lor nenorocirile
era să caqă asupra lui in
sona fiului săi. Doi fii a

Cresu,

10g+

VA

34.

uă aspră vendictă de la dei câdu
asupra lui Cresu: — și acesta,

tote,
arătă
tâtă
cară .
peravut

din cari unul era pră-

pădit, — căci era surd şi mut;
cel alt insă intrecea cu mult
in tâte privinţele pe tinerii de
etatea lui; numele

lui era Atis;

despre acest Atis visul prevesti
pe Cresu, că era destinat să moră, lovit de ascuţitul unei (arme) de
fer; (Cresu) insă, indată ce se

deșteptă şi și dete sâmă (de tote),
inspăimântat de vis, insurâ, pe

fiul sei; pe urmă, de re ce
acesta de obiceiii comanda pe

1 Meză îi X6uwva ol/pevoy.
Acâstii construcţie cu acusativul subicetului și cu participiul verbului 'se mai gă sesce
la Cap. 37 »za5za căzu Tateduzvaă,

precum și în Cartea II, Cap. 147, pază zi ipta 205
vEpeats. Vedi mai sus nota No, 3, pagina 50.'[lpalazov Bazedaaveae,
ÎN

3 întosm
de apariţiune,

în limba; latini »adstitite,

hmimiz

astfel,

se implică: idea

do vedenie sait

Creutzer urmând codicele florentin serie

da feri
5 xot6s,
Acest adjectiv, care în sensul luă primitiv insemna
»lipsit de simţuria, ajunse să se aplice (ne spune Eust atiu) la sensul
audului numai de către
scrietorii cei mai vechi, Astfel in Omer insemneză numai »surde.
Mai târdiu
so intinse din noii sensul cuvântului aplicându-se şi
mutismului, defect strâns legat
cu surditatea din nascere. Așa dar aci cuvântul
insemnâză surd şi mut: mai mult
insă mut, pentru că e evident cii defectul la care
voesce autorul să ne tragii atenţia
ca fiind caracteristie al acestui fiii al lui Cresu
era mutismul lui, ciici mai târdiu
(Cap. 85)

ni se vorbesce despre miracolul care il
să vorbâscă, Ci nu se ințelege aci numai surditatea prin cuvântul 1wșts fiicu
este incă forte evident pentru cii
mai jos puţin, la Cap. 33 unde

ni se vorbesea de surdita
»zwp6va dar »itesfiaputvov ij dezv, Pentru mine acest tea acestui fiii, se dice nu
argument din urmii invocat
de Baehrer, este conclusiv şi pentru acesta am tradus »surd
și mut«, Aceia cari traduc
prin »mute numai, sunt deci mai corecți deciit aceia
cari traduc prin surd numai,
6 A
vs, Un alt rege al Lidici din dinastia Atidă purta

era și semnificativ, insemnând »isbit de sârtăa.
"7 €€rjyEplm în manuscrisul Florentin escvăgtin.

acest nume care

Clio 1, 34.35,
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Zuanpioas, 26 zobs Wadd- | Lidieni în expediţii militare,
uovs ovvâvro2, pij + oî? upsud- | (Cresu) nu'l mai trimise s'o facă;
pevyny 70. mad Eurtog.
el inlătură din apartamentele bărbătescă tote sulițele şi lancele,
precum şi tâte .(armele ofensive)
de cari se servă omul in resbel,
şi le grămădi in apartamente re-

trase, ca nu cumva să se intâm35.

ple să cadă pe (capul) băiatului
vre (uă armă). suspendată.

"Epowmos

0£ oi îv epoi

dee
205 matdăs dy duov, Gatvtezau
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35.

Pe când (regele) era incă

|
|
|
|

ocupat cu nunta fiului săii, sosi
la Sarde un individ carele căduse
subt greaua nenorocire de a avea
mânile pătate (de crima omuciderii), (acest individ) era Frigian
| de nascere şi din sânge regal;
| sosind el la palatul lui Cresu,

.

o

1 dupebvwy,
Ceea, ce Omer numesce (jihauos adică apartamentele unde
se adunaii bărbaţii ca sii convorbescii,
Acolo erai atârnate sati depuse arme
şi trofee.
? oi. Acest us, ca să die aşa, pleonastic al pronumelui, dâ ui indoită putere
idiomatică frasci şi s'ar putea interpreta destul de bine in limba nostri tradu-

cend pasagiul »ca sii nu se pumentscă cumva că vre uă armă atârnată cade pe

capul

biiatuluie. .
:
”
3 ovpmopi Eydpevos xal 0d xaliapis yeipas tv,
Aceste cnvinte
deseriii posiţia unei persâne care a comis un omor involuntar, În urma uncă
asemenea crime, culpabilul era silit si trtcii prin formele unei purificaţii inainte

de a putea redobândi drepturile civile.
Pe acestea lo perdea en totul un
asasin care comitea ui ucidere premeditată, 'Tot ceremonialul,. saii mai bine
dis,

basată

totă

procedura

pe idea

unei

că sângele

purificaţii

ucisului

pentru

rămânea

crime

neşters

involuntaro

de

omor

cra

de pe mâna ucigașului.

Acela se numia »u5sose şi constituia un fel de blestem atât pentru ucigaș cât
şi pentru ori care persână s'ar pune in relație cu dânsul.
Un individ intrnă
asemenea, posiţie se numia »zahapvatose. El putea după săvârşirea ceremoniei
purificitore, să recapete drepturile sale şi locul perdut în societate, fără să mai
aibă nevoe de lunga penitenţă la care era supus acela a ciirui crimă ar
î de uă natură mai gravă adică un asasinat.
Ucigaşul firii voe era,
silit să "şi părisesci (cra şi să rătăcescii prin țări striine cerând ajutor

şi protecţie,

nu

numai ca suplicant viztzrjse

dar și ca unul co solicită: drepAcest drept putea prea bine si i se -refuse, în'car€ cas el
remânea neintegrat şi clasat in categoria asasinilor.
Criminalul care cerea,
astfel dreptul de a putea fi admis la purificație se numia un »T:posTpbratoşe
şi ca atare (de ore ce ori ce relaţii cu el ar produce vă contagiune de
tul la purificaţie.

blestem) el nu avea voe să pronunţe un singur cuvânt; intra in casă ţinând ui
ramură "de măslin legată cu un fir de lăni, și se punea in tăcere in faţa
vetrei, Daca stăpânul cască bine-voia
'să agreeze muta lui suplică, se chiema, că
avea compătimire pentru dânsul »aidetalac, dar nici ui vorbă nu se pronunţa

nică de_uă parte nici de alta piini după: purificaţie; atunci compătimitoral,
carele îi dedese ospitalitate și il nutrise la nă masi separată de restul familiei
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„Clio [, 35,

xupioal*
Kpntooc 8£ um 2adVrips* — oa î: mapurhnoin f,
adapa moto sdvânto, val =ota

suplicâ pe acesta să fie admis
la purificare conform usurilor din

2mei ze? 33 ză wuu-

purificația la Lidieni se face mai
in acelaș mod ca şi la Elini; —
după ce termină Cresu cele cerute
de datine, el voi să scie de unde
venia și cine era (acela), și îi
dise: >O omule, cine ești tu,

“Emotie —

Câueva -ămaimoa 6 Kpotaos, îzvyOdiveza Gxdfjey e ua zis sin, hfyow
zdâe* >"0vyipuze?, zis ze 2 ual
66zv sis puiet fizovy Ezioswsd
âuni îpEyeo; ziva ze dvâpâv îj vv-

vataâby îpovauoasfe;
“a

Bezo* >"
05 Miss?

“0 3: dusi.

Bacsă, Topâtzw uiy
clu mais, obvoudtoucae

“0 "Aâpmozos?*

wovaboas

îi 3 găs)-

localitate.

Cresu il purificâ; —

și din ce parte a Frigici vii ca
(suplicant) la vatra meâ?. Cârui
bărbat saii cârii femei ai pricinuit

tu morte? Acesta 6i răspunse: 0

şi a 6speţilor, unde mânea in tiicere, il reintroducea în tra

lui sai în

societate.
Acolo rămânea, simplu îztzrs pănă la completii reintegrare. Oreste, represintan
tul mitologic al unui »zaapvaiose, descria astfel priimirea sa, la Atena:
»ot 'E7/0

aiâs

Eta

uovozpizeţi

»izaptoy0w Gizuv dvzes du mari

pa

orâyet,

»otyii 5ltceazipar” daebieyrziy pi, Caws

»ăatzâs Ţevoluriv xbpazbs 2 abat
... ....

»z'ayio

........ .....

"Ecdtrtat piv

..

.

Etunoz oa

.

iza.
....

.

deo,

vito» ÎI aurii maâdzoov oa elituat,
pia Gzeviuv, păvea' iv pjpis uvebse
|
(Euripid. If, Taurid: 949.)
Insă după purificaţia lui, când Oreste se presintă inaintea statuci Minervei (Eschil.
:
Eumenide) proseripţia este ridicată, el devine un simplu îztzys şi dice:
»ob4 elul mposzpizatos, odă” Zet sos
»rpăs perpl 7ij "ij d cd 2erutm, fpizasc,
Forma usitată pentru purilicație era cea urmitâre: Suplicantul se punea pe ui
lână de de ntgrii. Mâna lui se stropia cu sânge de purcel, şi acest sânge era

spălat de pe mâni

cu apă de isvor aşa încât sângele şi apa impreună să

pice
pe lână. Lâna udă de apă şi de sânge care acum se numia »ră uazaa
se îng&ropa in pământ. Avem ui frumâsă descriere a ceremoniei purificării
lui Iason
şi a Medeii in Apoloniu Rodiu (IV, 685—717),
Fiul lui Gordia veni la Cresu fiind
că era de sânge regal și nu putea să se adreseze decât la un
rege.

z»pîjsat în

unele texte ordinare îztzwpiiat,
|
? îmel ze. Să observiim că Cresu nu adrestzii cuvântul suplicantului
decât
în urma, purificăriă, căcă inainte nu îi era permis sii converseze cu
dânsul, vedi
nota, K. pag. 57.

"Ovbipwze. Contracţiune pentru"0 dbpuze,
1 Dpuyims. Dupe costum, de sigur, Cresu vedea ci acest om era venit din
părţile Frigici.
5
enlortos,
Formă ionică pentru v»ăptaztose acela care sti lângă. vatră.
>
Suplicântul, (veqi nota 3, pag. 57), sta la vatra casei și se numia
6 îsi 7. Escia
î de unde curentul îfsaos cara insemneză »supplex ad focume.

6 îgduavsaş, Am tradus prin »ai causat mârtea şi nu prin
se ințeltgă bine că un asasin nu putea să se purifice in modul acesta.»ucisa ca să
1 Topâlew piv r05 Mlâzv,
Acest Gordia era probabil “nepotul
Gordia, fiul acelui Mida de care se vorbesce la Cap. 14 ca contimporan al lui
luă
Gige.
Cât pentru frecuenţa şi repetirea numelor de Mida şi Gorgia la regii
Frigiei, vedi nota 6, pag. 24.
Adpnszos.
Acest nume, ca şi acela a lui Atis,
semnificativ şi denotii uă pers6ni impinsă de sortă, care nu pâte face nimic este
din propria ci voinţă.
Ortografia elină ar fi “Aâpeszos, dar adoptim forma mai usitată.

Clio I, 35. 36.

pedyl

2uewvroă

do,

.mdpstui | rege,

îtehmhautws me bad z00 mazpos
zal. 2oepruvos rdvuye Kpotoos
i
* »Avâpăv
2 pu zvp/dvzts Exyovos 202,
aa Ehrhodas 25 qovs* Ea dumJavigets piipazos odâsvăs 3- ufywv
Ey Tpuezipnv î. Xvpenpiv 083e cabryy
bs unvobzaza op
wepăuvtets
zhatozove “0 păv îi, Glatzav ete
îv Kpotoav.
R

“E

==

E
nm
3
&
ei
9
RI
9
â
&
[0]

7

«i

o
O

2

i

59

ci sunt

fiul lui Gordia

|
|
|
|
|
|

fiul lui Mida și mă numese
Adrast; am ucis fără voe pe
fratele mei și vin aci gonit de
tatăl mei și lipsit de tote.e
Cresu îi răspunse astfel: »Din
intemplare esti din familia unor
bărbaţi cari âmi sunt amică, și
| ai venit la amici; de accea,
| cât timp vei rămânea aci la noi,
nu vei avea nevoe de nimic.

Cât pentru nenorocirea ta, ceea
-

|

ce ai mai bun de făcut este
a o suporta cât mai uşor (vei
putea). Astfel deveni el 6spele

“lui Cresu.
36. "Ey E 7 adr ypbwp
36. Tot cam pe timpul acesta
zobzp, Ey 76 Mvoip. 0dbuzwt | se afla in Olimpul Misian un
Dds5 pia bazat uEya* âpued- | mistreţ de uă mărime colosală;
pevos î& obzoc Ex :200 opens z05- | el se repedia din muntele acesta,
zov ză să. Mooâv Epa€ dvaqbiei- | şi distrugea tâte' productele
(ce
În

d

>

-

v

7

.

.

1 dâcheetv,
Efestione (apud Photium), ne spune căi numele acestui frate
al lui Adrast era »Agathona şi dice ci se certase cu fratele seii pentru uă prepoliţă »zzri 0pewyose, dar Rawlinson pune puţini credinţă pe scrierile acestui autor,
Aci, observă Rawlinson, legenda nu
2 othwy zovyivets Exyovos 2.

ține semă do adeverul istorie că in timpul lui Cresu nu mai exista independința

Frigiei.

Lareher a voit să explice acesta, prin suposiţia că cu tâte că Frigia cra

tributară Lidiei, regii ci tot păstraii titlul lor,

Cresu insă văd cii-nu vorbesco

de regii Frigieni ca de nisce egali, el dice: »esti dintrui familie amicii mie, şi
vii la amicie “lucru co s'ar putea prea bine dice şi unui vasal: curintele lui
Cresu sunt chiar acele cari ar fi natural dictate de simţimântul ospitalităţii. Nu

cred. dar cii el vorbesce
aceea

aci de Frigia ca de un stat cu

totul

ar fi incorect istoricesce cum prea bine observă Rawlinson.

independinte:

3 îv fipesîpov. In susținerea teoriei sale că Cresu vorbesco de regii Frigiei, ca fiind cu totul independinți de el, Rawlinson traduce »2v fjueztpove prin

»in statele mele.
Prefer insă să consider îv jyuezipou ca echivalent cu »4y Tue
"cum şi este în Cartea VII, Cap. 8, va
oi Gpa ză. zuuosaza vopltezat etvat 2v

ipeztpave. Iată pentru care cuvânt am tradus cu vaci la noie în sens de »in
casa nâstrăe.
* Mvolw O0dh5pzw.
Acest munte face parte din şirul muntelui Ida cu
care însă este numai paralel. El se mai numesce şi Olimpul Lidian pentru a'l *

distinge de alți patru munţi care pârtii acelaş nume în Asia. Astăqi el se numesce
»Tumandjidaghe.
5 bâs. Creutzer, pe autoritatea multor manuscrise, serie Vs: sunt unele

ediţii “forte bune insii cu gs. Am preferit cu atât mai mult bis cu cât mai jos
unde se repetă cuvântul, tâte manuscrisele și tâte ediţiile cele mai autorisate sunt
de acord.
:
$ Epya. In special munca câmpului. »"Epya ah îtgare este titlul lucrării
georgice al lui Esiod.
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câmp);

trimiși din partea

Astfel se rugait ci. Cresu insă,
amintindu-și de visul lui le dise:
»Cât despre fiul mei să nu mai

1

Zavov5 mây
ovuztuiuue
et GtazsEnea
wrțeotov5
mây ovunturbwo*
ua!
hebooum6 zotot lodat, elvat ds zpo(upozdzora.
guvetehtewy duty
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nisce

(pe

Misienilor și &i diseră: 20 rege,
un mistreţ de uă mărime colosală s'a arătat in părţile nâstre,
şi distruge tot productul câmpului. Am cercat ca să'l ucidem
dar nu putem. Acum, te rugăm
ca să trimiți (acolo) impreună”
cu noi pe fiul tăi, cu câți-va
tineri de frunte și cu câni, ca
săl alungăm din localitate. «

7

Av5âv- uâvror

Misienii

vorbiţi de dânsul; căci nul voii
trimite cu voi: el este insurat
de curând şi mintea lui este acum
preocupată de acesta. Dar voiii
trimite impreună cu voi nişce
Lidieni de frunte şi totă venătorimea (mea); şi voii ordona

la aceia cari vor merge

ca să

pue tot zelul posibil spre a
alunga, impreună cu voi, fiara
din localitate.«
1 modhdzis.
Blakesley
forma ordinară a cuvântului.

scrie. zodia,

dar

cele

mai

Dune

ediţii conservă

2 Emagyov E mpâs abroad,
Traducerea, francesă a lui Giguet »et ils
soufiraient beaucoup de: ses irruptions« este greşitii; sensul este acel exprimat aci,
că în loc de a'] ucide, ei suferiaii dela dânsul; adică, mulți, dintre aceia cari mergeaut să "| vâneze erai uciși saii riiniți de acest mistreţ.
3 Eder,
Literal »să ”] prindeme saii »să ne facem stăpâni po dănsul.e
4 zadzd,
i.e. »ră 205 yduose.

5 wvvrytatov

cu tot,

,

este

trenul

complet

de

venătâre,

adică

vânători

cu câni

draze)ei
„5 S dtazehedcouat,
VEd că Baehr dice ci preposiţia amplifică şi dă mai
multă tărie verbului.
red că face chiar mai mult, 6i determină sensul și indică că ordinul lui Cresu va fi transmis prin tota ceta vânătorilor. Iată și cu-

vântul pentru care traduc »xoi ordona | a aceia cari s, c.Î.«

Ia
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(şi el) cu dânșii, băiatul îi dise:

»O tată, (totă) fala şi (totă)
gloria mea consta uădini6ră in
a mă distinge atât (pe câmpul)
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37. Acestea, le răspunse (regele); Misienii se mulțumiai cu
acestea când intrâ (și) fiul lui
Cresu, carele audise ceeu ce ceruseră Misienii; și fiind că Cresu
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5
7

de bătae

cât

venătore;

şi acum

şi pe

câmpul

de

mă excludi

dela amândouă, deşi n'ai observat

la mine nică slăbiciune nică lașitate. Acum, cu ce obraz mă
voii
mai arăta eit mergend
in piaţa, publică sait revenind de
acolo? Ce fel de om vor (mai) crede cetăţenii că sunt eit? Drept
ce fel de om mt va socoti socia
pe care am luat-o de curând?
Cu ce fel de bărbat €şi va inchipui ea că trăesce? Atunci, sail

permite-mi să merg la vânătore,
sait dâ-mi cuvintele pentru cari
e mai bine să fac cum qică tu.e
38. "Ausifezar Kprioos ziods"O mat, oz deirv oz 00
0:
div

Să
dap

Ap
mapâty

zi

motto7

38.

La aceste cuvinte Cresu

răspunse: +0. fiule, ei nu te
opresc de a merge pentru că am

1
izoypeuoutvwyv fiind satisfăcuți cua. Acest verb mai este inci intrebuinţat în sens activ la Cap, 102 de mai jos, »obx dzeyptezoe, Dar este intrebuinţat
şi in sens unipersonal, echivalent cu »ârt pm în Cartea VIII, Cap. 14, »xal as
dzeptezo xatâis mplizanost Îpooyiry dare în cp mapvate,
|
2 Ec pas potrtovzas. Literal: »in umbletul pe câmpe adică »la vâniitâre.a

3 Ec ze dyophv xat Zi dyopijs. Agora saii piața publici era locui de adunare al publicului numai in orașele cline și este clar că Erodot pune în gura principelui
sensul
natura
Getovz63
i

Atis uă figură de care el nu se pote
in A care voesce
autorul, .
ti să vorbâscii
RA
acesta se mai găsesce in discursul lui
zohijrasc,
pwâzeş. Așa scriii Creutzer, urmând

să se fi servit, de ore ce »ăyopăe in
nu exista la Sarde.
Ui erore de
Cresu (Cartea III, Cap. 36) »ăvâpas

pe Schaefer şi edițiile cele mai. moderne. Blukesley serie ueles, Asemenea şi la Cap. 39. Am preferit forma acâsta,
„pentru că la finele Cap. 40 avem nesizpr fără controversă şi nn uzliin,
mada "oz
zzotefueva pentru uă asemenea construcție vedi mai
sus la Cap.'34 vpeză X6hwva olpluewva. Aceste cuvinte star mai putea traduce
»ea să rămân astfel cum -sunt« saii să due viaţa co. duc actualmente;
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2 Bmw Emorăoa 20 02 8hwyo700w0y tozotat, Vă vip alyuăs
„stâvpins dzohteotat. Ilpbs v ză
(4

y

dy

e

Tadzrv2,

76v

1

-

35 țduny

20:

zoăzoy Eoxzvoa val îmi ză zapahaufavâueya? 064 dzortuzw, ovhauiiv Epooy si uws Guvalunv Eni
zis au ce Gris Guruhtvar, Ets
Ydp pt uoâvos zuyydvats 200y mase
Ch
Ze
9 5)
Zu6
ză MăpA 6%,
Ezepov,
Gtemiaoutvov
iv doi, od tva pot hoyilopat. e

0
3

a

+

4

d

?,

7

/r,

vădut in tine ori laşitate ori vre
un alt (defect) care să mi displacă: dar pentru că, pe când
dormiam, (uă aparițiune) in vis
stete d'asupra mea și 6mi qise că
tu vei avea uăviaţă scurtă, căci estă
destinat a peri de ascuţitul (unei
arme) de fer. Din causa acestei
visiuni am și precipitat acestă

căsătorie (a ta) şi nu te trimit
acolo unde aflu (că esti chemat),

păzindu-te (bine) ca doră ni'ar fi
cu putință să inşel (destinul),
cât timp (cel puţin) voii fi in
viață. Căci tu esti unicul mei
fii: fiind că nu consider ca existând pentru mine, pe acela al
cărui (sensul) 'audului este distrus.«

€ sd

39. "AyziBezar 6 venvins zotade*
a5vppvbur pă, G mdzep, 7,
ldoyzi «e Oy zotabinv, map 2ut
wuhaziy Eew*
d E pd
ves, GA AEhrlE oz

39. La aceste cuvinte junele
răspunse: »Inţeleg bine, o tată,
să mă păzesci după ce ai avut
uă astfel de visiune privitore la
mine: dar este just ca să-ți arăt

1 mottw adza. Literal »fac acâstae: eii am tradus prin »te oprese de a.
merge« pentru mai multă claritate.
2 ps Ov măv Give sadrrjv, »Din causa acestei visiuni« saii mai bine:
»procedând conform imprejurării visiunei acesteiae, Bachr traduce: »secundum

hoc visaome.

3 <a zapahapfavdueva,

Schweighăuser interpretă acâstii expresie ca in-

semnând. »lucrurile acelea de cari mă preocup acume, dar cred ci Blakesley e
mai corect cind traduce: »materia a cărei veste o priimese astădie adică »de

care sunt sesisat acuma,

Verbul zapzapiivery

esto corelativul "lui zapzâtădoat

tot aşa de bine ca şi zapadtyectia, şi insemneză a priimi tot ce este transmis
de la alţii. Identificarea vestei cu lucrul sait materia care era subiectul vestei

este o figurii cu totul conformă spiritului caracteristie al epoecă lui Erodot.

Sunt

editori, şi intre alţii Corais, cari pentru a evita dificultatea aci cu zapaauavduzva scrii apadadhoueva »ea, Que prăponunture.
Acâsta, evident, e mai lesne
”
dar nu este conform antoritiiții manuscriselor.

1 degbapputvoy zi dai.
5 ză

dt 05

paviidvets

add

Vedi nota No. 5, pag. 56.
NEAnit

ce ză

&vetpov.

Nu

este

clarii ex-

plicaţia, ce dă Schweighăuser acestei frase, suplinind un zază inainte de zi, şi
traducând latinesce »quodve oblitus es hoc in somnioc. Cuvintele af” & trebue
De aceea tradue
si fie suplinite prin 'deducţiune din sensul frasi anterisre.
»dar punctul pe care nu'] înţelegi şi unde visiunea scapi priceperii talec ,..
In tote casurile, traducerea lui Rawlinson. »But if thou mistakest, if thou dost

not comprehend the dream aright« nu e satisfiiciitâre.

Clio 1, 39. 40. 41.
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ău€ zot dizmâv oz copite, Vis
zor zb dverpov Omd al/uâs otârptns
Qăva Eut zehsvzijoeww* băs îE
atat pev slot yetpes; voim E alui,
mânpin, îv ob qofica!; ei uîv
Văp Um dăbvros sînt size seheusfGet uz, | Gov
Ene, xp 7 ge motety să matets*
vă, 02 Dad alpi.
Ema ze Gvy
od mpbs dwâpas fute bezea 1,

prin > pezes? ue.e
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punctul din vis pe care nu'l inţelegi şi unde el scapă priceperii
tale. Ai dis că visul i a spus
că e voiii peri de ascuţitul
(unei arme) de fer: dar unde
are mistrețul mâni (cu cari să
pâtă lovi)? şi unde are el (uă
| armă) ascuţită, de fer, de care
| să-ţi fie temă? iar daca (visul) îţi
| ar fi dis că eram destinat să per

de dinte

sai

de

alt ceva

de

aceeaşi natură, atunci trebuia să

faci ceea ce faci; dar a dis >uă

=

(Os

we

a

x.

41.

a

(9

i
=
E

i =i

>
"Ausigeza Kprtans.
40.
sai, tou zi pe vade "vobury daopatwy meg 205 Eywmvinv= s Gy
» vevariutvos md Gto, pezapwybszw*
Eva 2xi ij dipuv.«

Etzas îi zaâza 6 Kpotaos

|
|
|
|

armă ascutiţăe. De re insă ce
acum nu facem uă expediţie in
contra unor bărbaţi (ei in contra
unei fiare numai) lasă-mă (să
merg).e
40. Cresu răspunse: >0 fiul
mei, aci m'ai invins prin explicarea ce dai visului.
De ore
ce m'ai invins, revin asupra decisiei: (mele): te las să niergila
venătore. e

41.

Cresu, după ce dise aceste

uerastuzezat săy p5ya "Aâprissnv, | (cuvinte),
dztoutwp 35 oi hăgei sdâs* vAâpyo- | Frigianul,

=2, în
dp,

2 auupopii sezhrțutvav | ţişă acesta că dise: »Adraste, ei
iv mot odu vadit?

qoateat,

u.

trimise după Adrast
şi indată ce se infă-

2ză- | te

am

purificat

când

erai lovit

Blakesley are oda,

a

ptzes. Vedi nota No. 4, pag. 61.
|
Goueâpi, zerhryptvov dydpr zf
zot od dverdltu.
Din causa
acestei forme innsitate a dativuluă iyzpt, sia presupus ci textul e corupt şi do
aceea, s'ail propus diferite modificiiră, de exemplu textul vulgat are »iyapizr za
034 Overioe schimbând astfel dativul' digi, care esto un adjectiv cualificând
substantivul guugcpij , in substantiv -acusativ, adică ficându-l obiectul verbului
ovetăiţeo, Acestă modificare este ingeniosii, cici nu schimbi nici uă literă din

text. “ Textul Aldin are »ăyapi zi cut
îapts..
Wesseling are »i/iurit-ziy mot
lui în ddptzos. Ar fi de prisos a mai
pentru rectificarea textului. Le cred pe

ca âvatdtiwve schimbând iar casul lui
oa dvetilzuve schimbând forma adjeetivuenumera diversele ipotese ce s'aii propus
tâte inutile ciică dativul d-dp, deşi rar, nu

„este fără precedent in dialectul ionie. Avem, chiar în Erodot, mai sus la Cap. 31,
dativul Rizoze, Blakesley presupune că dpăm este dativul unei formo perdute dela
care nu remâne decât acâstă urmi, ci adică ar fi existat uă dati forma dpdpieă

cu dativul dyipu, contractat firesce in ip.

”
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Clio 1, 41. 42,

" Ojpa zrd otalovo bnostduevoc E,
zaptzwy mâsav Vazdymv*. văv Gv
âmpeiheis văp,
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7,

re

”

2

fi

2e
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2
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4
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sf

-

Suîy, [lphs dă z057wp, xal GE zu
Xpsdy tom lEvau Evlja azohauzpb-

vea îotot'Epyotat* marpubidv 72 “dp
2 =
.
22
Ep
ff
zo tori,
mal i) =mpoctzi:
păun
OadpPete €

de uă funestă calamitate, — pen-.
tru

care: nu

te

invinovăţesc

(acum) — și te am priimit in
palatul mei, luând asupra mea
tâtă cheltuiala (întreţinerii tale);
acum, — căci tu trebue să 'mi
r&splătesci cu bine tâte binefacerile mele
către tine, —

ei doresc să devii protectorul
fiului mei care plâcă la venătore: (vegheză) ca nu
hoţii făcători de rele să
drum inaintea vâstră, ca
atace. Afară de acesta
şi pentru tine să plecă

cumva
6să pe
să vă
e bine
d'aicea

ca să te distingi prin fapte mari:
căci

acesta

ți ai
42.

"ApeiBeza

6

"Adprotos:

0 Baci, dos? uăv Zoe
dv odu Tia Es elhov zordvâs* oăze

1&p

Guugopii

movțids xeyprutvov?

oiz6s toz îs âuttas e5 2p1j000yzas ivat,

cure ză Bobheolau mpa”

moayi 75 dv toyov 2ucwvzdy,
Nov 05, 2mel ze ob omebâzis, za
st ot apiteotiat, (mew vip oz
Ezpiwos aâza.
[loto ze oh <ăy
vazehebzat
quhdocewy
dztunvya
705

wvhdssnvros

Tot GTOVOGTI0aw,€

etezey

TpoSă040

este

lăsat

și tradiţia

ce

părinții și afară

de acesta esti (incă) plin de”
vigore. e
E
a
42. Adrast răspunse: »0 rege,
de n'ar fi fost pentru tine, cii nu
aș fi mers in acestă expediţie;

căci (mi se pare) că nu se cade

pentru unul (ca. mine) asupra
căruia a cădut uă asemenea calamitate, să se asocieze cu camaraqi mai fericiţi, și nici nu
mă simt dispus (s'o fac): pentru
multe cuvinte eii m'aş abţine. Dar acum, de dre ce stărui și
de re .ce trebue să fac plăcerea.
ta; — căci voiii răspunde cu
binele (la bine), — sunt gata

să

fac

acâsta.

Fii

dar

asi-.

gurat că fiul t&ă, asupra căruia
"mă ai dis să veghiez, se va re"i mam d50v zhnes anzodpyoEx!
t îv)ioet,
Omer Od.: $ vers 414, se
servă aprâpe de aceeași expresie »plats zi al” Gâi împăcarea,

2 ădhuws,

»âltfele, adicii »de n'ar fi pentru tinec,
ie
si
ASE
sotiâe
eypriwivou.
Avem iarăşi mai sus Ja Cap. 35 acâstii
expresie »aupuzopi, pista,
3 cvuțopi, .

Clio 1, 42, 43, 44.
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întorce, — (cel puţin) întru cât
depinde de acela ce veghieză
asupra ]ni, — fără (cea: mai

|

43. Towbznav mei ms obros
dusivazn Îgpriiany, îşioay peză =a5za! Eârpzuptyri oa sa veriga
za muai. "Amtmâuevot îi 25 sv
Oăhopzov md năgos îlijzeov sd rpiov* ebpâyzes îi val meptozavzes
add xbxhep Zoxzâvaley?. "Eva 33

mică)

|
|
|
|

vătămare. e

,

43. După ce acesta răspunse
lui Cresu cu asemenea cuvinte,
ci plecară imediat bine pregătiți
cu băeţi de frunte şi cu câni.
Ajungând la muntele Olimp,
(se puseră) să caute fiara; găsind-o, o înconjurară si asvirliră

6 Ezivos, cdzos îi, 6 xadaplieis ză | într'ânsa cu sulițele (lor).

Astfel

g6w0y, wasâuevos îi Aâprioins, | se întemplă că 6spele,
acela chiar
dxovsiteoy ziv dv?, z0ă niv dunp- | care fusese purificat
de (crima
save, soy
î3 să Kpnlavv
de) omucidere, și care purta
zaud6s. “O păv 67, Bnizis zii atu | numele (nefast) de A drast,
asvîrîcenhroz 300 dvelgnv si corppryvt,
lindu-și sulița în contra mistreantabuevos

05 25 =ă

Xdipâts, mâv me prlpriv el 9
matâis pâpov 2oiuryE of,

=0

Civ

"Ess? â€ as dypeMov = Kpote | ţului, greşi pe acesta şi nemeri

= %eţavâs*

pe fiul lui Cresu.

Iar Atis stră-

puns de (arma) ascuţită (de fer)

îndeplini prevestirea visului. (Îndată) alergă unul să anunţe lui
Cresu ceea -ce. se întemplase:

când sosi la Sarde (acest individ)

44.

“0 ît

Rgnicos 5 bavdzp

el îi relată (totul) despre lupta
(eu mistrețul) și despre sârta
fatală a fiului săi,

44.

Cresu fu forte turburat

200 mas Guvrezapațutns, pâh- | de mortea fiului sii ŞI se
tângui
Nâw zi Zăewnhontezo Ga uw dztu- | cu atât mat mult eu cât
€l ucisese

! pază mada,
Să nu se crâda că avem un pleonasm inutil dupii
2zet «e,
Din contră acest usi za5za di mai multă putere
lui Zzzi ze, saii mai bine ânci, *
are nă îndoitii putere dupii 2zel e, astfel încât
uază zx3sa însemnezăi mai: mult

decât »după acecac,

adica »imediat: dupii

aceeac,

duciitorii aii cam seiipat-o din vedere,
2 tomzdvailov.
Să observiim aci puterea

Acâsti

nuanță

văd că tra-

ctului care exprima ui
continuitate de acţiune. Sar putea da sensul înimperfe
românesce astfel: »şi mereit
asvirliau cu, suliţele lor într'ânsa.e
3. În câte-va, ediţii 05,
”
4 e 4 pi
Tote manuscrisele, afarii de unul, acela din bibliote
ca colegiului
Emanoil a Cambridge seriii astfel. Acel manuscris,
aţât avi cât şi la Cartea III,
Cap.

153, serie «tur care este ui formă curat ionică şi pe care
aş fi dispus so |
prefer daca nu vedeam ui maioritate așa mare de manuscr
ise în contra ci și daca
nu exista unanimitate pentru
forma, şir la Cartea V, Cap.
crisele sunt de acord pentru forma ordinară şi nu pentru 12, unde tote manuscea ionică.
5 "Eee a treia persână a imperfectului indicativ dela
Gu alerg,
Erodot,

1,

66

Clio 1, 44.45. .

zewe dy adrds ebvob 24dbpps* | unul pe care el nsuşi 6l purizeptrusaziwv! â5 zij ovuwpopii âet- | ficase de (crima) omuciderii; ge-

vâs, 2xdhae păv Ala habdpawov?, | mend. el grei (subt povara)
papzvpâusvos? ză bd and Estuv | nenorociri acesteia, invocă pe
mazovos etm* 2udhse îi "'Extozâyt | Joe Purificatorul

ca

martor

al

5 za “Ezarpiinv5, zăv adr z0ă- | relelor ce -€l făcuse să sufere
zov odvopdtwy lizy6(ady păv | străinul (pe care îl priimise în
"Enlozy zahtov, dude 6 otainta | casă); el mai făcu apel la acelaş
Dandztduevos măv teo

wovta =nă | eu

subt titlul de

(apărător al)

(n:

made 2hdvduve făcu" av îi | Ospitalității şi (al) Amiciţiei; —
“Ezatpiiny, cs obhaza ovuzâuvas | €l invocă ca (apărător al) Ospitaady

ebpizot

moNEutiazava)

lităţii

i

pentru

că priimise

în casa,

sa şi nutrise, fără s'o. scie, pe
un 6spe (carele nu era altul de-

|

cât) ucigașul fiului săi; iar ca
(apărător al) Amiciţiei, pentru că,

"|
_

trimiţend pe' acest 6spe ca să
vegheze (asupra vieţii fiului seit),
găsise într'ânsul un înamic teribil.

45. Ilapzoav CE ueză zoizo oi
45; După aceea sosiră LiAvâri wEpovzes zăv vezpăv* oxtalle | dienii purtând cadavrul; iar în05 efmezo oi 6 ovebs, Xăs 85 | dărătul lor urma ucigașul. El
1 mepimuezrtuy,
Acest verb, care este forte rar şi care se mai întrebuin-țeză în două locuri de către Erodot, anume în Cartea III, Cap. 64, și în Cartea VIII,
Cap. 109, derivii, se vede, dela atinsa și exprimi uii durere acutii ca aceea care

resultă dintruă rană profundă.
2 Ata Raldnatov.. Oresu invocâ pe Joc în atribuţia lui de deu tutelar al
purificării; legiitura de recunoscință la care fiicea el apel față cu Adrast. Joe,
ca rege al deilor, avea tote- atribuţiile posibile, chiar şi de ale altor dei, şi de

multe

ori îl vedem

cu

atributele

lui Neptun,

cu ale

Sorelui ș.a.

diferitele titluri date lui Joe în autorii clasici avem uă notii interesantă

Pentru

în lucrarea,

lui Rawlinson extrasă dintr'uă seriere asupra acestui subiect de un autor engles A. Cumby, carele a fiieut lungi cercetări în acâsta privinţii,
|
3 paprwpâwevos.
Acestea le ar fi făcut şi un Elin-care s'ar fi giisit.in
situația lui Cresu: el ar fi chemat ca martor pe deul ofensat în atribuțiile lui
de ciitre străinul ce uitase sacrele datorii ale recunoscinţei față cu unul ce
ci dedese ospitalitatea și care'€l purificase. Asemănarea acâsta provine de acolo .
că, cum ne spune autorul mai sus la Cap. 35, purificaţia era aceeaşi la
Lidieni ca și la Elini; la Elini cum no spune Eustaţiii: 6 Zzbs udpeos DEyezae
xo0is tatznts val note Eivots 4al molg

ateu,

clzety Dazepav mois auapreduaosi pipuatzos,

„i "Emloztoy.

Ti

wa

2

etâtos unt îi Tu

"

.

2000 TOI TtaGs

o

Veţi nota la Cap. 35 de mai sus âsupra purificiirii, unde am

explicat cum sta suplicantul liingăi vatra, cască, prin care fapt se'punea subt
protecția lui Joe Efestiu sai Epistiu.
În acea cualitate Joe se vede că avea
aceleaşi atribuţii ca şi Vesta sai Estia.
-

5 “Fearpijioy.

Ca proteetor al Amiciţici violate prin r&ul făcut de un om

binefăcătorului seii ciitre carele avea, datorii de amicie.

5 owvondţuv ficâv.. Blakesley
are »dvoudtuy fietve,
.

.
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„Clio I, 45.

ozos mp z0ă vexpnă, zapzâtov
Ewuzhy Kpoiswp zporatvuy zăs yst-

stete în faţa cadavrului și se
predete lui Cresu, întindendu-și
mânile spre dânsul, şi rugându-l
să | tac” W'asupra cadavrului,
aducându-i aminte de prima, Ii
nenorocire şi ce fel (acum) mai
adăogase (uă altă crimă) la cea

pas, Extrucasegdătat pury vehebeoy 30
VExp0> MEmov cl se mpnstorv
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MWântii,

ci
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>"E0, Go fete,

mapă
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»Am,

o

tu esti causa acestei nenorociri
a mea, numai întru atâta că a

abzosd, &

-

efectuat-o din nesciinţă, ci este
uă dre-care divinitate care 'mi a
prevestit de mult ceea ce era să
se întâmple.e
Cresu atunci în-
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și îi dise:
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durere

care pot pretinde), de 6re ce tu
Ensu-ţi te osândesci la morte: nu

qavebs uiv 700 Ewuzră ddzhpend
evâpevos, tovebs 3 z0ă xa0-ipavur
ost, Ex3
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ce

dspe, dela tine, totă.expiaţia (la

vuv Eave, "îs olrâs îv

& Topâizw

unul

Rpri-

pate ză ut))nvza Zosoat.e

tv

pe

deși, el însuşi se afla în astfel

de

2006 zis? îs ua xal mihai mpocotjmw Sound mada?

ucidnd

€l purificase; (îi mai spuse că
nu mai voia să trăcscă, Cresu
însă audind aceste cuvinte, fu
mişcat de pictate către Adrast,

măoay Tv din, îmetây gewuzcă
xazauadtets Udyazuv* sis 03 nd c5
pot z0dâs 70 xauoă atzios, si
doov dezwv 2tepdoan, ha. (sv

sos

GT

ein.

———
——
În privința cuvântului dzroohexz

a existat mară dificultăți pentru că nu s'a
putut înţelege cum Adrast putea să
se acuse ei ar fi ucis po Cresu, şi sai propus
chiar modificiiră la text pentru a
evita dificultatea, Ei cred ânsă că cuvent
dzo)wheroz este Inat în sens figurat,
"adici că răul făcut tatălui prin ucidereaul fiului
e aşa de mare încât i se pote
aplica cuvântul de ucidere: chiar în romiănesce
de niulte ori" poporul se servi
de expresiile a omori sai a ucide întrun
sens metaforie de »a face un mare rtii
“maă ales când acest răi se face. unui
membru al familiei, Avem mai jos expresia
gosius 22 05 valhipavcos

care este încă mai clarii şi mai puternici, Cât
pentră
explicaţia dată de unii că xaliipaa se referă
la Atis și nu la Cresu, aceea nu
merită multii atenţie, căci e evident cii
Cresu purificase pe Adrast şi că faţii cu
dânsul acesta din urmă nu mai avea
iai
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Manuscrisul din biblioteca Colegiului Emanoil la Cambridge,
cunoscut mai bine subt numele de Sancroftian, atât aci, cât şi în frasa urmiăt
ore, presintă ui variantă extraordinară la
care aderă și Wesseling. Acolo vedem
»h poizos pt ve Ela cs otzis îje bar
Niv EuDz0d matâae,
Citatul manuscris, atât aci cât şi la Cap. 54
şi 73 precum
şi în Cartea VI la Cap. 11$, se depăriâzii
așa de mult de textul celor lalte încât
se presupune că ar îi avut drept model
ui ediţie vechie nerovisuită de autor,

Altfel astfel de abateri nu se pot explica,
povebs îi 265 xatițipavzos. Vedi nota 1,
mai sus,
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z
zwy
Eptvezo rep 70 Gfipu, ovyit- | gropă pe fiul sti cu tote onoruvwsz0uevos
dvipăzuov tva zâv | rile ce i se cuveniail. Iar Adrast,
" adzos Tetâs! fRapuovuenpwrazos?, | fiul lui Gordia, (fiul) lui Mida,
Ewvrăy Emtrazasedlet? "25 <bufw. | acel carele ucisese pe propriul stii
Nprioos îi îmi do Ezzat 2y mtv. | frate) şi carele (acum) devenise
Vei peydhw aasăoro”, 36ă matdds | ucigașul aceluia care €l purificase,

2o7207utvos.

îndată ce lumea (sc retrase) şi
se făcu linişte imprejurul mormentului, simțind că dintre toți
Gmenii câți i viduse, el era cel

mai nenorocit, se înjunghiă d'asupra mormântului.

Cresu, lipsit

de fiul săi, petrecu doi ani în
|
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46. . În urmă, răsturnându-se
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Ciru,.

fiul
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Cambise,
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705 Rapf5ozw, | monarchia lui Astiage, fiul lui

Ilepotoy

mpiuaza | Ciaxare,
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și

lucrurile

Perşilor

luând un avânt puternic, Cresu
Esi curmă doliul: el se chibzui de
mar fi 6re cu putință să oprescă
puterea, crescândă a Perşilor mai

adzibv abtavoutvrv zi 06vauw. | înainte ca ci să se întindă prea
Meză v zijv dibvotav xademv asia | mult. Resultatul acestei chibPY
dzszetpăzo mă pavertwy zâăv ze | zuiri fu că el îndată (hotărî) 'să
1

ete,

Creutzer are âee,

cele mai multe manuserise. însă şi cele mai

bune au forma adoptați aci, derivati dela elzes sai detţer precum o găsim în
Miada XXII 280 şi în Odisea IX 205, prin elisia penultimei litere e întoemai precum avem în Erodot ţia în loc de Ezfer, vedi mai jos la Cap. 180,

2 Bapvsvueopbraros.

Întregul pasagiii coprins între cuvintele & Topâiew -

şi cuvântul acesta inclusiv esto omis în manuscrisul sancroftian, lucra ce dă loc
la presupunerea ci pote le a adâogat autorul întiuăi ediţie revisuită şi cii manuscrisul e copiat după uă ediţie din cele d'ântii. Se pote încă ca omisia să fie ui

erore a copistului. E de observat cii cuvântul 2a6b dă ui putere superlativă
adjectivului şi se traduce de Baehr prin »raldec sau »multume.

3 amtincacodter,
'Trebue să notiim puterea preposiției 2zi care implică
a se tiiia d'asupra așa încât sângele să curgi pe mormânt ca un, fel de sacrificii.

"4 âdo Ezea. Dela anul 560 înainte de Christos piinii la anul 558.
5

forma

masijczo.

acâsta

Erodot

nu

se servă mult

de

6 Aoevdyeos
stâpân

de

aceea

peste

am

În manuscrisul sancroftian avem dativul Aszviyew,

însă că genitivul este mai corect şi mai clar,
1 vasadafety dela »zaza)apldwoe« posed
bine

aspirate,

formei, zaljisze care se găsesce în alte ediţii.

ceva.

Iată

adoveratul

sens

”

-

preferit.
e evident

bine în mânii astfel încât să fii
al

cuvântolui:

idea de coerciţiune saii de răsturnare decât în mod indirect.

el nu

coprinde

Cât pentru zazada-

)ety, adoptat de unele ediţii cu totul în contra autoritiiţii manuscriselor, şi care
coprinde ide de resturnare este nă variantă caro nu se justifică prin nimic,

Clio 1, 46.
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l la Dodona;

îv Ad.
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şi pe alţii
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siLi
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Aci avem uă probă palpabilă

că manuscrisul sancroftian ce se află în. biblioteca colegiului Emanoil la Cambridge, precum şi cel wesselingian din biblioteca din Vienna (cu care cel d'ân-

tâiti aro nă afinitate marcati) sunt copii dupe uă ediţia anterisră revisuirei lucrării de către autor; aceste două manuscrise înrudite ait aci »z65 î Azhecia (unul
Achepla) aa 0 Ev Aire şi după aceca omit tot restul capitolului pini la
Cap. 53, începându-l astfel: »lois ît meproutatat aipoit peri îdpuv sonda

îvect))ezo Epwzăv el sapazedraai îi Iisus

Kpoiose

sc, |.

Prin urmare aceste

două manuscrise omit tot pasagiul relativ la probaţia oracolelor care se pare a fi

fost intercalat de câtre Erodot la Turiu.

'To3 2 Atom, se referă, nu la un oracol

în Egipt, unde erai mai multe, (Vedi Cartea II, Cap. 83) şi care târă, după
Frodot facea parte, nu din Africa ci din Asia (Vegi Cartea JI, Cap. 17 şi 65 şi
Cartea, IV, Cap. 39), dar la oracolul lui Joe Amone în Libia.
.
2
AfBac râs Wwaztuvy.
Stefan Bizantinul, în dictionarul săii, no spune ci

la Aba în Focida exista un templo al lui Apoline mai vechiii chiar decât acel,
din Delfi şi având uii importanță mare ca oracol cu mult timp înaintea resbelelor
cu Perșii. Despre avuţiile acestui templu ne vorbesce Erodot în Cartea VIII,
Cap. 33. Sofocle iar 6l menţiontză; »obu Eziâv ăBruzoy slut yăs în” Gurendiv tdw,
că îs nd Afatat vatu« (Oedip: Tyr. 897). În importanță acest templu dela Aba
venia în al doilea rând după cel din Delfi, căci Foceenii, după victoria, lor
asupra Tesalienilor (Cartea VIII, Cap. 27), împărțiră trofeele lor în mod egal
între templele dela Aba şi dela Delfi. Chiar în timpul Romanilor, ne spune Pausania (X, 35), oracolul lui Apoline de la Aba avea âncii.uă mare importanță. Acest

timplu fu jefuit de Mardoniu şi pe urmă restaurat după alungarea Perșilor din
Grecia. Ruinele lui s'a găsit în satul Exarchos lingii Cheronea (vedi Leake
travels in northern Greece).
!
3 Awâwvyny. Acest loc din Epir conţinea cel mai antie oracol din Grecia.
El exista de pe timpul Pelasgilor. Răspunsurile lui se dai din stejari înalți,
unde vântul trecând prin foi declara voința deilor.
mai distincte sunetele din copaci, se suspendari

aramă,

Mai târdiii, spre a face
de stejari nişte vase de

cari se ciocniati de vânt, producând sunete pe cară le interpretaii nişte

preoţi numiţi Seli sai Eli.

Aperipewy

fiul lui Qicle

-

şi al Ipermnestrei, fu un mare Profet din

Argos. EI fa tatăl Euridicei prin nevasta sa Erifile sora lui Adrast şi însoţi pe
acest din „urmâ în expediţia în contra 'Febei, a cărcă terminare desastrosii cl o predisese.
În cursul acestui resbel, Amfiareu se luptă ca un eroii, dar nu putu

să scape de destin; el fu alungat în luptă și fugi spre malurile riului Ismeniu;
pământul ânsii se deschise și €l înghiţi cu car cu tot. Locul unde el dispăru
doveni

vorbesce
legende;

aprope

celebru

de

unul

de.

ca

oracol,

dar

nu

se

mai

trei locuri cari €şi disputaii
era

Micale,

la

drâpta

pe

dramului

drumul

dintre

scie

bine

unde

onorea de a

intre

Teba

Potnia

şi

era.

Pausania

no

fi fost teatrul acestei

Teba,

și Colchida;

altul

la Arma

în fine al treilea

la, 12 stadii de Orop, În tâte aceste locuri se consulta eroul profet și el
respundea prin visuri ce le trimitea consultatorilor.
Ritul lui Amfareu cra
identic cu acela al lui Faun descris în Eneida lui Virgil (Cartea VII, $0—100).
Blakesley ne spune cii acest cult, precum și acela al lui Trofoniu, aparţine
vechiului sistem al cultului elementelor, care domnia între populaţiile -pri-

mitivo ale peninsulelor Italiei şi Greciei. Pe timpul lui Erodot, continui Blakesley, acâsta religie fu amestacati (afarii de în Arcadia şi în unele localități
isolate) cu alte legende introduse de popârele elenice cari veniră pe urmă; vechiul
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“Phra
pavefia, 25 ză dmt- | chide din Milesia. Acestea sunt
mauye
pawrevodusws
Kpotoos, | oracolele celine, pe cari trimise
ABăris 0 sapă "Apuwva? amtozee | Cresu să le consulte. Mai trimise
dovs priGoptvovs. A
şi pe alţii în Libia, ca să consulte

paverjioy

sii

pe (Joe) Amone.

Îi trimise. ca

gpovtatav, e, si wpovtovza "mi | să cerce oracolele (şi să vadă) ce
dr Oritri * sopebzin, Emeipmral opza | seiii, ca daca ar gâsi el că daii
debzepa miuzoy si 2zipetpot îi | răspunsuri corecte, să le mai

Ilfpoas orpazebeclia.

consulte uă a doa re (cu siguranţă) şi să întrebe daca n'ar fi
nemerit din partea. lui să facă uă

"47.

expediţie în contra Perşilor.
41. (Cresu) porni pe (trimi-

"Evnevduevos 88 a0tot Av-

înia. sdăz dzezauza 26 zi âtdmetpay z&v -/pristnpioye dz îs dv
îmtpris âpunbiwat 24 Xapăioy, dmb
„Tadrns îpepohoţenvras săy hotmdv

|
|
|
i

şii) Lidieni ca să cerce oracolele;
dând lor instrucţiile următore:
ci trebuia să numere (cu exactitate) dilele,. socotind dela dioa

Apâwov, Exasoorii îptp pom. ! în care plecaseră din Sarde
zoo /prGpintat, Emztpoztowas | şi ajungând la, a sutălea di, să
G zu. motto»

zoypdvot?

6 Avâây | consulte

atunci

oracolele

și să

rit râmase, dar vechile divinități făcură loc altora şi fură încorporate în noul
sistem prin legende ce le uniaii cu aceste nouă importaţii.
Ca exemplu de
acâsta el citâză prefața preotesci Pitiane în tragedia lui Eschil, Eumenidele.

Acâstă, observaţie a lui Blakesley mi se pare cii merită tâtă atenţia nostră.

lui dela

Tpogpâvtov fiul lui Ergin regele Orcomenci, unul din fundatorii templuDelfi, dispiru ca şi Amfiareii; singura diferință fn ci nu €l înghiţi

pământul direct, dar cii intrâ întrui peşteri de unde nu mai eși: acca peşterii,
aprope de Lebadea în Beoţia deveni celebră pentru

oracolele ci; cei ce o visitati

remâneaii melancolică și îngrijaţi pentru toti viaţa.
,
“îs Mncirs îs Bpayyiâas. Branchida (astădi leronda) luâ pe urmă

numele de Didima şi era situată pe câsta miirii în Ionia, ceva. spre miadi-di de
Milet,
Acolo se îniilţa un templu celebru al lui Apoline Didim unde se afla şi un
oracol forte stimat de lonieni. Acest oracol fu fundat de Branchu fiul lui Apoline
dintrui femee din Milet; descendinţii acestui Branchu se numiail Branchidi: ei
devenirii preoţii acestui templu şi înterpreții oracolelor. Templul, unul din cele mai
măreţe monumente antice, fu distrus de Xerxe şi reedificat în urmii cu îndoitii splendâre; ruinele acestei a doua cliidiri se compun astăci din trei colone ionice de tâtă
frumuseţea, restul a cidut şi formezi mase de marmură ce zac la păment şi conțin
specimene precise ale stilului ionic, (Vedi Texier, description de PAsie mincure.)
„3
apă Appowva.
Între oracolul dela Dodona şi acela al lui Joe Amone
în deșertul Libici era uii conexitate de originii. „ (Vedi Cartea II, Cap. 55.)

„i
dhntimiiziv Creutzer are dhu,flzirv. În primele aceste consultaţii, cercotașiă: lui Cresu nu voiaii decât sii ceree puterea divinatrice a oracolului inainte
de a atinge un subiect aşa de important ca acela al politieci sale față cu Perșii,
„6

>
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avyydvot,

Creutzer are păsa.

Unele ediţii ati awpyrluz ceca ce e cu totul eronat.

optativuloi în casul_
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ce :6re va fi făcând

acea (i) Cresu
regele Lidienilor?
scrie tot ce sar

fie care

oracol

(în.

fiul lui Aliate
(Fie care) să
răspunde de

şi să-i

comu-

nice (pe urmă acele răspunsuri)
Nimeni nu -spune cari fură respunsurile (date). de câtre alte
oracole: la Delfi Ensă, Vabia intraserăîn sanctuariu Lidienii
cari veniseră să consultepe deii,
şi nu apucaseră să termine cu
'cestiunile ce erati însărcinați să
le pue,: când (de uă dată)

Pitia răspunse

astfel în . modul

exametric:

fixă, cunoscută de dânsul şi determinati cu solii, aşa încât el aducându-și aminte de
ceea ce făcuse în dioa conveniti cu dânşii, să pâtă judeca daca oracolele giciserii
bine sai nu,
a
1 05 hEyezat zpăs 0dâauu,
Â ncă ui probă că autoritatea pe caro a
consultat-o Erodot în toti acâstii naraţiune privitâre la, Lidia, a fost delficii,
2 e rd ptapoy. Nu cum dice Lareher ztemplule, ză uEțapr era partea cca
mai ascunsi a templului sai a locului, partea cea mai retrasă, unde omul se
putea pune mai „bine în comunicație cu divinitatea »penctrale templi« cum dice
Schweighâuser, In alte cuvinte, sanctuarul.
Acest sanctuar la Delfi era chiar
fundul peşterii de unde se pronunța oracolele.
|
.

3 tnetpizeov.

Acest imperfect dupii aoristul 2sî)ljov aro însemniitatea, lui,

Schweighâuser, Larcher şi alți traducători a lui Erodot nu fac să, reâsă bine in
traducţie puterea lui. Toţi traduc »6l întrebaserăice — singur Rawlinson a dat
adevăratul sens al acestui imperfect care exprimi ui acţiune începuti dar neter-

minată, cl traduce »and before they put their questionse. Cred pote că traducerea lui Rawlinson, voind să accentueze prea mult puterea imperfectului cade
în defectul contrariu şi pâte cii are cam aerul de a dice ci nici nu începuserii
Lidienii ânci cestiunile lor. De aceea am tradus »nu apucaseri să termine
cu cestiunilec s,c,!. Daca autorul voia sii dică că trimișii terminaserii cu între-

bările lor, ar Â dis izewptbenaav, -Pentra un alt exemplu
a imperfectului vei mai jos la, Cap. 6 zetzp,

Esautzpo
+

z6vwp,

de ui asemenea putere
:

Acesti frasă este greii do explicat. Cuvântul zis
în limba musicalii chee sait ton, dar sunt patru pasagiuri în Erodot,
şi a nume acesta, la Cap. 62, şi 174 din cartea acâsta, și la Cartea V, Cap. 60,
unde
însemneză

sensul se pare a fi acela de măsur i, sinonim cu pin.
Blakesley observi
că trei din aceste pasagiuri cad în porțiuni de text cari lipsesc în manuscrise
le
saneroltiane şi wesselingiane şi cii în câte trele pasagiurile e vorbii de cuvinte
rostite sati mai bine dis intonate. Daca ar exista numai acele pasagiuri
nu ar
fi nică uă dificultate, pentru cii oracolele date eraii întonate şi expresiile
Ezipezpus 26v0s şi plpezpos <fuos ar însemna tonul în care vocea era acordațiă pentru.
recitarea, versului exametric saii a iambului trimetrie, Dar pasagiul cel d'al patrulea (Cartea V, Cap. 60) se referi nu la cuvinte rostite ci la ui inscripţie
pe
un tripod.
Daca acel pasagiu nu este ui intercalare fiicutii în tâte manu=
” scrisele trebue să considerâm cuvântul de 26v0ș acolo ca echivalent cu niz,
Cred €nsii că în acel pasagiii se aflii cuv entul' zu» şi nu uizpw numai pentru
a
evita tantologia 2v îtaptzmp pizpw, dar ci aci cuvântul zâwp este cel
propriă
aplicabil pronunțării unui oracol.
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»Percep un dulce miros acum în .vas
|
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»Testosa broscii ferbe cu mielul împre.

ună,
o sub dânsa, aramă

»Aramă

Fă
pe Masu-

pra.«

48.

Tadra ni Avâni Dzontodor,s

48.

Pe

când Pitia pronunța

zis Ilubine ovpypavduzvut otravzo
acest oracol, Lidienii €l luară
dmuvzes îs ză Sdpâte,
Os 6:
în scris; şi plecară .spre u
za Gu? pi mepineuelfyrec zase întârce la Sarde. Treptat
pia pEpnvzes zobs ypriopobs, âvcum se întorceait cei alţi cari
daăza5 Kpntons Eraoza dvanzbofuseseră trimişi prin alte locuri,
Dwy
Exdpa ză
SvYIpauu zen,
şi aduceait răspunsurile oracoleTâv păv 03, odâv mpootez6 pie
lor,
îndată Cresu le deschidea
.
5 E, cs d a Ashpâv unvos,! şi citia celece erai scrise. Din
QUTIAA T:pOG2V;/e76 me xal y zpoga6daceste (răspunsuri) nici unul nu
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da ni Btevpriuee,
ce audi cl (răspunsul) oracolului
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1 zadud

d'îmleozat

—

yahzăs,

pe care

îl găsim

7
greşit. — îzizozar
este un perfect pasiv dela tri, Ewwopt.

în unele

texturi,

esto

Volumuri întregi s'ail scris

asupra oracolelor anticităţii şi asupra puterii divinatrice a Pitici, și varii ai
fost
explicaţiile ce s'a dat. Acest oracol care descria clar ce se petrecea la Sarde în
palatul lui Cresu în dioa aceea, este pote unul din cele mai extraordinare cari
ete:
„L
Cl
a
Eiaă pervenit piină la noi.. Larcher, cu scepticismu
l săi bine cunoscut, explică
acesta dicând cătut
Cresu spusese unuia din trimişi ce avea de gând sii facă în dioa hotirită, și
că

„acesta ar fi divulgat Pitici secretul.
Cresu un om prea de tot simplu,

Cu acesti explicaţie ânsă Larcher face din

Nu e de admis ca el să fi fost

aşa

de neso-

cotit încât să facă un lucru ca acesta care ar putea să prejudice sai să frustreze

un plan serios cum era acela al unui resbel cu Perşii. Cicerone merge âncă mai
departe decât Larcher cu incredulitatea: el pune în dubiu chiar răspunsul ora-.
colului, »Cur autem hoc credam unquam editum Oroso? aut; Berodotum cur veraciorem ducam Ennio.«
Cred cu Rawlinson că nu trebue si mergem prea departe
cu scepticismul în asemenea materii, trebue si ltisiim şi fenomenelor spirituale
partea ce li se cuvine, şi să nu uităm că Pitonisa pe care a vedut-o Si: Pavel
(Actele apostolilor XVI, 16—19) o»zciczr, zis Ezoosa Tuedpa Ilihuws« era în

adevăr. posedatii de-un spirit. Pe acest spirit seim că Pa alungat apostolul lipsind
astfel pe stăpânii pitonesei de un mijloc ilicit de câștig. Pe de alti parte să nu perdem din vedere că existi în natură fenomene
de magnetism a căror causii este
âncă nedeterminată, şi din cari multe sunt ncexplicate şi r&mân pănă acum un
mister.
Cred că în una saii în cea altă din acesti agenți oculți, saii pote
„în
amendoui

cât

privesce

combinate,

cum

tot

în

ce

ale anticitâţii.

2 Gihhot.

FE

pe ci î)du.

este

-

dice Rawlinson,

adevtr

star putea

extraordinar

în

giisi uă explicație întru

r&spunsurile

acestor

oracole

Este cea ceau se nnmesce »erasis«, şi în dialectul ionic înlocuesce
.
s
NE Sarat
PI
e
:

-

Câte-va

ediţii

nevoind

să admită

acâsti

formii

rarii,

dar

bine

autorisatii, aii preferit să pue d2)44, ceca ce nu trebue admis aci în contra autorității tutulor manuscriselor de valdre,

Clio 1, 48. '49.
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dela Delfi
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Ess ads
9

<

mp6

n
.

7)

=

1

ortoped

se închină şi 6 pri-

venerație,

considerând

cel din Delfi care ghicise ceea
ce făcuse el; căci “iată ce făcu
“(Cresu) după co trimise pe acci
cari erai! însărcinaţi să consulte .
(pe oracol): ţinu socotelă de
numărul dilelor (convenite), se

în

îv Er

cu

că singurul oracol (adevărat) eră

.

O

>

&

->

=

N

imi

aril7 pa

gândi ce putea să facă mai greit
de ghicit şi de calculat; tăiâ în
bucăţi “ui brâscă ţestâsă şi un

49.

Tă

păv

6

în

miel, după aceea le puse singur
să ferbă întrun vas de aramă
puind dasupra şi un. capac. de
aramă,
e
49. Acesta fu dar răspunsul
ce se dete lui Cresu dela Delfi:

Ashoâv

07
s5tw
7 5 Kpntow
Kpniow 2yprotm
&pfobm- uaze
xază
GE mi
Arpiăpzw 705 uavariinv
dzbzptotwy, oda Eyw etmat î i zotat
îpâv
ovâg
AA

4

motion

4
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pie,
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EVOuLOz

Ape
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MATT

3

mepi zh

ră vouiloueva” 6b
10570 hEyerat dhho e
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mA

.

E/proz

apă

—

e

=
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Ur

răspunsul

oracular

ce

Amfiareu

Lidieni-

€l

dete

ce

săvârșiseră

ritu-

rile leguite în templul săi, nu
pot-să vă spun nimic; în privinţa acesta nu ne spune nimeni

a

7, Ga
|

cât. pentru
lor după

<

Avânis.

,

e

A

pe Zi

s

-5

MA

.

1

avâiş

aratat,
a

nimic alt decât că (Cresu) găsi
că şi acest oracol era veridic,

»
,
N
îcevpety
ze sal txtppdoaal
iat. Aceste doniiEI verbe aăv mai y aceeași 9
semnificare şi s'ar putea traduce latinesce prin »excogitarec,
3 pen
za pa.
Birch cerceii sii explice dece Cresu a ales aceste
două animale şi

dice cii el-ar fi făcut-o pentru că erai tocmai
crate lui Apoline şi lui Joe Amone, cele douii oracole principal animalele consae pe cari voia să
-le consulte, şi pentru că era improbabil ea oracolele acelea
sii ghicâscii cii Cresu

trata astfel toemai nise animale aflate subt protecţia, lor speciali,
3

705

pavemiv».

Atât usul constant

al lui Erodot, carele,

în privinţa, lui
vorbesce ca de un oracol în persnă dar nu ca având
un intermediar, cât și. construcţia, neco rectă a expresiei <ijv 'Auzidgerv
65 parerjiu» didaparîn loc de zi 265 Aurrizzw perie» mais
fac pe Blakesley să considere ca intercalate cuvintele 55 partie» pe cară neputân
d să lo respingi

Amfiareu,

din

text,

fiind-că

sunt

consacrate

în

tote

manuscrisele,

le

în parentesii ca îndoidse. EI crede că textul original ar fi glăsuit astfel:pune»zază
Antipa dzdapratve, Cât pentru usul constant în Erodot, carele vorbesce de63 zi.
Amfiarei „ca dându-și în persânii oracolele, vedi mai jos Cap.
52 si Cartea VIII,
Cap. 184. Pentru a traduce corect acest pasagiu trebue să consider
ăm 63 pav“too azdapsty ca un singur substantiv compus.
De aceea am tradus »răspunsul
»

oraculare.
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50.

: Meră

peyddmo
îdozezn.

"zdvral

0%

zadza

Uvotrat

50. - După aceea (Cresu) propiţiă cu daruri
mari pe deul de
la Delfi. EI sacrifică trei mii de
animale din tote felurile leguite
pentru sacrificiă, grămădi pe uă
şiră mare pentru foc paturi .poleite cu aurşi argint, vase de
aur 'și vestminte de purpură,
şi tunice, şi le arse (pe tâte) cu
desăvârşire, sperând cu mijlocul
acesta că 6și va asigura mai bine

|

zăw 2, Asheotov (shy
Kziyzd ze ăp ză Vbotua

poa?

vos,

zdtvas

za Emtypvoous za Ezapipovs, ua
9 has

( ovoas, 3

Soza.
q5pza,
,

uzydimy,

val

| efuaza mapN

uza
ră lâyae.
vioac? mvpij=u0%i
xuâvas, vfoas?
,
,
zazizats,

d)ziluy

xy

Dzâv uăhhdy mi m0bz0tGL dvauTi0£0Var Avântoi ze măot mposirz, Uz
năvra 2wvă adry zobzpt 6 m Eyot
umozns.
“Os 03 24 ie -Uvolns
2țâvezo, xazagedyevos ypuoby dzhz7ov, Îutzhiv)ua 5 2£ aro 2Erhavve,
îmi păv ză paipbzepa, zatty Eta
mdmoza, îmi îi ză fpaybzepu,
ptadmora, Dos GE, mahatozteria*
2

-

*

9

1 mdvza,

-

”

>

4

O

Y,

favorea deului.
ordin

tutulor

Mai dete âncă
Lidienilor

ca

ci

să sacrifice (acestui deit) din tâte
câte le poseda fie-care. După
ce se termină sacrificiul, topi
uă mare: câtăţime de aur și

Sper. că am dat aci în traducţie adevăratul sens al cuvintului

»bysipae, tot aşa avem în Cartea IV, Cap. 88, »zăa fra, şi »rdvza diza« Cartea IX,

Cap. SI. Larchor a înţeles forte bine pasagiul traducând »trois mille victimes de
toutes les esptces d'animaux qu'il est permis d'oflrir aux Dieuxe, Beloe însii a

greşit cu totul tradutând

2 cproyihta.

»three thousand chosen victimsc.

.

Nu trebue să ne miriimde acest număr imens de victime când

no aducem aminte aruţia regilor Lidici, ecatombele Elinilor şi sacrificiul ficut de
“Solomon la consacrarea templului dela Ierusalim.
Cu acea, ocasio douii-deci
de mii de boi şi uă-suti-două-deci-de mii de oi furii sacrificate (Vedi Regi 1,
Cap. 8, vers 63).
PI
Ă
»ijsas.. Unele ediţii aii *mfsas, dar prefer forma ordinarii caro se afli ne-

controversată la Cap. 34 mai sus, la Cap. S6 mai jos, şi în Cartea Il la Cap. 107,
deşi în acest din urmi cas Blakesley are zeprniozrz.
Aci Blakesley are vrji/sas,
dar la Cap. 86 are cwrraas.
a
!
* zozw adicii »zâ 2v Achzoizt hige. Unii editori, credând acest 2057w obscur,

aii cercat să facă si dispari dificultatea, scriind “0330;
|
în contra autoriţăţilor manuscrise.

"5

laturi

Twuzhtubra,

ceea 'ce nu pote fi admis

Sensul literal este un corp rectangular solid, având patra :

egale, ciică z)ifios

esto

un

solid

de

forma

unei

cerămidi

de ui lungime

îndoitii, cât liţimea, astfel încât jumătatea tiiiatii în sensul grosimii sii presinte un
„solid pătrat sai uii jumătate de căriimidii. Dar aci este evident din ccea co urmâzii

că nu trebue si luiim, cum ai fiieut mulţi traduciitori, acest cuvânt în sensul lui

cel literal, căci atunci am fi siliţi să traducom mai jos, »izi pă să pupi
zepa« prin »din cari cele mai lungic şi »izi ya 82 d Bpbzepaa prin »şi cele mai
scurtee.

Acesta

ar constitui uii erore flagranti

în cară sunt

siliți să cadi

traducătorii cari consideră jpuz)ivfha ca indicând blocuri de aur
şi ne induce a crede: cii sar fi fiicut: lespedi de diferite miirimi,

nn se pote,

pentru

că

e positiv

că expresiile

vzzi

pâv mă paupizepae,

toţi

pătrate,
Acâsta
imi

îi

ză Bpayorepa« şi »ywns âea se referă la cele trei dimensiuni geometrice ale unui
corp solid și însemneză, respectiv, în măsuriitârea cea mai lungii sait »in lungime,

în mesuritârea cea mai scurtiie sait »în liţimec și »în grosime« sati inălțime.
Așa, dar tâte aceste pliici eraii uniforme iar nu, cum cred unii, unele mai mari și

altele mai mică. Iată cuvântul ce m'a făcut să traduc Tptzdtulia prin »lespedi
solide< şi nu »pliici: pătrater,
|
.
PE

„o
:

Olio 1, 50,
dpiuăv:
63,bi Exrawnldena
p
4
m

ua

y

Exa- | Cl bătu

op
în lespedi

solide făcân-

ză! acd înurtoy, dztelnv ypu- | du-le de ş6se 3 palme -lungi- a;ă? zEosapa> plz fputad)resovă | me, de trei palme lăţime și

Zraoty Ehunwca, să dă coda fut
grose de uă palmă;
ha
Nevană poanăt
zaliubv | (acestor lespedi) era
dusddava5, "Enottezo 82 zai dov- | sută șepte-spre- dece,
1. dprbpâv Bă imcazalăeua nai tzazăy,
dar de sigur pentru a avea uii cifrii rotundă.
|
cea exactă,

dmtgbov

numărul
de uidin cari

Diodor din Sicilia, dice 120,
Cifra lui Erodot trebue sii fie

ypuană.

Sai ivit mai multe păreri în privința sensului
Derivaţia cuventului dzâșliov fiind dela dz şi Ebw
»gătese
la foce, ceea ce ar însemna aur topit şi giitit la foc, mulţi
aii credut cii e vorbi
de un aliagii de aur,
acestei expresii,

cu

totul contrariu,

dar preposiţia drd indici, clar, mi se pare, ci sensul
este
adicii aur purificat şi curat, în alte cuvinte aur expus
la

acțiunea focului pentru a fi degajat de (âzi) ori ce element
impur.

dnăgilov pass

însemnezii »do aur pure,

Aşa dar

3 <plzov fuirdhavzoy,
Tote manuscrisele ali
autoritatea acâsta Ensi toți comentatori principali şizola toteTmuzd)auza, Cu totă
ediţiile cele bune
condamnă textul manuscriselor ca eronat ȘI scrii »aplznv fuatzidav
zove, Textul
îpla îinuzdhtevza ar însemna

clar »trek jumătăţi de talente, în alte cuvinte, un talent
ŞI Jumetate, lucru absurd, pentru că ar resulta ca cmiplintu
l de aur curat ar
avea ui greutate de un talent şi jumitate pe când
de aur aliat cu argint
>/p93u5 evada ar cântiri ui jumătate de talent mai cel mult,
Erodot trebuia sii
scie că aurul curat cântăresce mai mult decât un volum
egal de aliagiu; afari,
de acesta nu e natural ca el si faci socoteli cn jumătăţi
de talente şi săi dicii »trei

jumetiiţi

do talente

zidavzoye

va să dicii »donii. talente şi jumitatea adicii doni

în loc de

»un

talent şi Jumâtatec.

Cuvintele <a îputzâhavca sunt deci inadmisibile.
In textul amendat si nu sc traducă »rpizey
ipirădavzova un al treilea semi-talent »saiia un talent
și jumâtate, căci am cădea
în erdrea pe care voim s'o cvitiim modificând textul
manuscriselor, »plzay Tat-

parți de câte un
talent plus încă ui a treia parte care este numai uă
jumătate de talent, întocmai
cum jour jpurrd)avov ar însemna şese talente şi
jumătate
şi jumetate, Sunt Ensă editori obscuri cari mențin textul iar nu trei talente
întempinarea cum sar putea atunci ea, piesele saii. buciiţile zpia spusaşi la
de aur pur să cântărescă mai puţin decât acelea de aur aliaţ cu argint, respund
că lespedile de
aur pur eraii de uă dimensiune mai micii decât
cele late. In nota 5, pag, 74,
sa vtdut pentru ce nu putem admite două miirimi
diferite în aceste blocuri
masive de aur.
”

î dewzoă ppwso5 acest aur albe cra un aliagiii
proporție de + de argint și de $.de aur, Acest aliagiii de uur cu argint într'ui
so numia îhez=pov; există
şi monete compuse astfel, . Electron se fabrica mult
li Sarde precum ne o arati
un_pasagiii din Antigona lui Sofocle (vers
1036):
Ă

puepbalue” îumodăze său apa Niptawy
PERETI

a e

a...

Acest, aur se mai numia și »pupiv sppozlov.e
5 &sdhavra,
Bachr calculezi cum ci aceste bucăţi de aur
de şese
palme lungime,. trei lăţime şi ana grosime trebuiaii
si cântărtscii 325. de
libre cele de aur curat,. iar 260 de libre cele
de aliagiii.
La acâsta se
obiectezi că el face. talentul egal cu 130 de libre,
ceca ce e fals. Acâsta, pro-

bâză numai că Erodot
a măsurat pote chiar

se înseli asupra” greutiiţii acestor buciiţi pe cari
cu mâna firii a le cântiri, şi pentru greutateale
afirmării

“lor s'a încredut
preoţilor
. dela Delfi. Bachr asiguri că una numai
din aceste lespedi «de aur pur, valora: 199,772
de Frederici de aur din
Prusia. Talentul cra egal cn 6000 de dracme, draema
valora 21 lei şi 60 de

16

|

Clio 1, 50. 51.

zosi etzdva ppbavă ănteliov, Ehunv- | patru erait. de aur rafinat de uă

oa? oralubv zăhuvza dtz.

0dzos | greutate de două talente şi ju-

6 hîwy, dmat me xazewalez, 6 2y
Achqotot vmbs?, xarenece dzb zâv
îjurhwbioy* îmi spăp zodzoto. Tăpuzo* ad vă xeirat îv <p Kopwtuy
Umoavpu5 Euwy oraluăy EBâouov
Tpurăhavrov+* dzezău văp adwă
zETapTov Îjutrăhayzove

| mătate fie care, cele lalte les| peqi erait de aur alb de uă greu| tate de două talente. El mai
| făcu şi statua unui leii de aur
| rafinat de uă greutate de dece
| talente. Când, arse templul de
la Delfi, acest leii cădu de pe
(basa lui compusă din). lespegile

(de aur); căci pe acestea era el
aședat; şi astădi el se află depus
în

cân-

Corintian .şi

tesaurul

şese

tăresce

talente

şi

jumă-

tate: căci a perdut trei talente şi jumătate (din causa
|
focului).
dmimeume

2s

Asheobs

După

51.

„51, '"Emurehtoas 08 6 Kpntous
cadza

ce Cresu termină

(lucrări),

ua! | aceste

zăde da Sua zobzotav5* zpritipas | la Delfi,

(le)

şi înpreună

trimise

cu

ele

d5n peyăbzi pweyăhovs€, :/pâozov | (obiectele) următâre: două craao dppăpenv* zâv 6 plv /p5ozos | tere de mare dimensie, (unul)
bani, astfel incât greutatea lespedii de aur pur ar fi de 15,000 de dracme, adică
de 324,000 lei sau de 16,200 de napoleoni de aur. Cu chipul acesta, tâte aceste
bucăți de aur înpreuni ar fi avut valârea colosală de 30,585,600 lei.

1 Afovros. La Lidieni şi la popârele Asiatice leul era emblema
sorelui şi un obicet de osebitii veneraţiune,

sacri a

1 îmel <c xarezalezo 6 în Achgoiai vm&s.
Acest incendiu al templuJui din Delfi mai este menţionat la Cartea II, Cap. 180, şi la Cartea V, Cap. 62.
In pasagiul din Cartea II ni se spune că incendiul fa accidental par udzog uaTeadie. Acest templu, dupi Pausania, arse în anul 1 al Olimpiadei 58%, adicii în
anul 548 înâinte de Christos (Pausania X, 5, 5), sait în anul 2liea al domnici
regelui Amasi în Egipt, carele, după cum ne spune Erodot (Cartea II, Cap. 180)
domnia în Egipt pe timpul acestei conflagrații. Exista uă opinie că focul s'a
dat templului de ciitre Pisistratiţi, dar acâsta, crede Rawlinson, este ui
calomnie, _ EI fu rezidit (veqi Cartea V, Cap. 62) de citre Alemeoniqi din ordinul
Amfictionilor. Templul cel vechii, construit de Trofoniii şi Agamede, nu cra asa

de splendid ca cel noii care domina tot oraşul.

"și curţi de totă frumuseţea.

3 €v 26
acestei expresii,
"4 EBâophov

Roprftwv

lingavpă.

sjutedhavzov.

Vedi

Veţi

Acest din urmă poseda vestibule

mai

sus la Cap. 14 nota 'asupra

:
mai sus nota No, 3, pag. 75.

5 cowzotgt, Unii seriii zcăz, Prefer zsotst aci po care îl avem mai jos
în acest capitol.
6 peyăbei peydihovs.
Cuvăntul peyitei, care în unele ediții so aflii sub
forma peyeliei, însemnezii »de dimensiea; astfel avem în Cartea II, Cap. 74, nzpăbei
ptzpods »de micii dimensiea, și în Cartea IV, Cap. 52, ueyilei autapi.
Râu s'a
tradus aci de câtre Rawlinson »of an enormous sizee ca cum peşăliei ar fi pus

cu scop de a intensifica sensul lui ueydous.

Clio 1, 51.
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de aur şi (unul) de argint; dintre
cari cel de aur fu aşedat în

templu,

la drepta

când

intră

cineva, iar cel de argint la stînga.
Fură strâmutate şi acestea în
timpul când -arse templul; cel
de aur se află (astăqi) aședat în
tesaurul Clazomenienilor şi are

uă greutate

de opt

talente

și

jumătate şi âncă donă-spre-dece
mine; cel de argint însă (este

aşedat)

în

colțul * vestibulului

1 Egtduri, Asupra usului acestui dativ vedi gramatica elină a lui Kuehner
$ 581. În Erodot mai avem exemple de acesta la, Cap. 181 mai jos; în Cartea. II,
Cap. 11 şi 29; în Cartea III, Cap. 90 și în Cartea IV, Cap. 25,
20 50v vndy xaraxatvza,
Matthias traduce „gegen bie Beit, da der
Tempel verbrauute“.
pitase Mina era egală cu 100 de drachme, în alte cuvinte era a G02

parte diutr'un talent, astfel încât 12 mine represintă a 52 parte dintr'un talent,
4 05 apovniov,
Sunt doui manuserise cari aii vrjio»: în loc de zpovrjloy,
Blakesley
ânsi presupune că şi una şi alta sunt întorealiră ale copistului şi că
original glisnia: »izi js vooulajac,
Vedi Cartea IV, Cap. 122, unde se

textul

vorbesce numai de uvin.
5

duwoptac.

Aceste

amfore

con țineaii

aprope 26

de ocale

fie

care după
măsură: de capacitate usitatii âncă în partea, ţării năstre dincâcă de Milcov.
6 Beogavlor
at.. acuVolkenaer propune Beotzvlurs: în loc de Bzozaulaa, dar
.
4
Fii
,
Ti
.
nu are cuvent, mai SAântâiu
pentru că nu se basâsă pe autoritatea
nici unui manuscris
şi po urmă pentru că deși acestă strb ătore a 'Teofaniilor este puţin cunoscută,

ea totuşi exista, şi este menţionată de Jaliu Poluce (|, 1. 34) şi de Filostrat
(Vita

Apoll. Tyan. IV, 31).
1 Beoâdbpov mod Xawlov,

Ati existat doi meşteri distinși la, Samos cu numele

de Teodor şi cestia este forte controversatii, carele din acesti doi si
fi fost autorul
acestui vas splendid. Cel d'ântâiii Teodor, pe care mulți €l fac fiul
lui Recu fu
un architect şi un lucriitor în obiecte de bronz. EI este cel mai celebru
şi Raw„linson cu Miller dic ci triia cam pe:la anul 600 înainte
de Christos. Atât
Pausania (III, XII $8; VIII, XIV Ş 5) cât şi Pliniu (Hist. nat. XXXV
12) vorbesc
de el ca architect şi ca inventator al artei de a lucra bronzul.
“Teodor dela Samos, era, precum ne spune Erodot (Cartea III, Cap.Cel Mal doilea
41), fiul lui
Telecle şi artistul carele fiicu celebrul incl al lui Policrat, prin
urmare
timporan cu Cresu. Mâller face pe Telecle frate cu cel d'ântâită Teodor, era conasa încât
cel d'al doilea este, după dânsul, nepotul celui d'ântâii, Tată genealogia celor

doi Teodori dela Samos după Miller:

Recu (640) înainte de Christos

„|

„Teodor (600)

Rawlinson

|

Telecle
Teodor (560)

pretinde ci meşterul cara lucrâ vasul lui Cresu trebue si fi fost cel

d'al doilea Teodor, carele era contimporan en dânsul; dar am două argumente
în
favorea teoriei ci cel Mântâiii a fost artistul în cestie: 1* Cel d'ântâiă
era cel

Clio 1, ȘI.
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mâv

ms

Achety,

templului

apă la sărbătorea 'Teofaniilor.
Delfienii spun că este opera lui
Teodor din Samos: şi ei cred
că așa este, căci nu mi se pare

a fi uă operă ordinară.

705 îmtozăuzvos sd odvoua
=
a
7
3
>
e
A
Extpvyioopat?.
AN
6 pâv

inscripţia

mai

celebru

de

şi

daca

ar

fi fost

vorbă

EI mai

trimise și patru vase - de argint
cari se află aședate în tesaurul
Corintienilor.şi mai dedică âncă
doui stropitâre, una de aur și
una de argint; pe aceea de aur este

GOA

o.

şi are .uă capacitate

de şese-sute de amfore; într'ânsul Delfienii amestecă vinul cu

eel-Jalt,

(Darul) LACEDEErodot

ar

fi

dis,

ca

în

Cartea III, Cap. 41, »fiul lui Teleclec, 2” Nu se constată că cel d'al doilea a
lucrat vre uă-dată bronzul. Cresu putea prea bine, prin cumpărătâre sai prin
i
mostenire sii fi posedat uă lucrare făcută
de cel d'ântâii:; nu e dar absolut necesar
să presupunem că acest vas a fost fiicut în adins pentru Cresu sait comandat
de dânsul,
”
1 miBovs-me dprvptous mtogapus
Unul din aceste vase fu răpit de
Sula şi adus la Roma; era aşa de mare încât Romanii fură siliți si] spargă
bucăţi ca să'l transporte (Vedi Plutare, viața lui Sula $ 12).

? mepibbaveipta.

Un

fel de cădelniţi

pentru stropitul apei lustrale atât

în templu cât şi în case, ba chiar pe uliţe şi în pieţele publice,
3 AARFAAIMONION.
Usul genitiv ului absolut, întrebuințat astfel este forte
frecucnt

în inscripţiile celine şi se subtințelege îâpov sai dyitizuz.

(Elementa Epigraphica).

Vegi Frantz

4 Dăzonts, Daca acest cuvânt se raportii la Lacedemonieni, atunci ar
trebui
să avem geuitivul plural »)eyozwve,
De aceea Blakesley pune în dubiii auten-

ticitatea

saii

puritatea textului

şi crede cii cel original pote să fi fost

»zâv
70 ppt
suveypansat AAREAANONION
(enutunv elvat dvifinua oda dpfiăs
hErov« în care cas )tyov sar raporta la un substantiv Eziypauua
subtinţele
analogia verbului »ezwyiypazzate. După aceea, dice Blakesley, cele două s prin
litâre
ale cuvăntului următor începând cu es »_un copist negligent scriind
Eos
ar fi pe urmă repetat pe es și astfel s'a format tyoves 233; pe
urmă un copist
posterior credând că sar fi omis un = a scris Jtyoces Eszt, Acesti ipotesă a
Îmi Blakesley, deşi cam complicată merită uă Ore care atenţie, altfel
o greii de
vEdut la ce se raportă .)tyovzes, Ei cred încă. posibil ca )Ezovzes să fie corect şi
că se referii la Arzzedaurme subtințeles,
5
5 as
Erodot nu ne spune numele acestui Delfan, el ni s'a transmis de
către Ptolemeii care €l numesce Etu. Tot Ptolemeii fiul lui Efestion
ne transmite şi numele femeii lui Candaule, dar acesta este un autor a cărui
veracitate

se cam pune în dubiii de mulţi comentatori moderni.
6 zapiteatiar Textul Aldin pe care îl urmâzi

aplsastiat.
î =0 obvona

mulți editori moderni are

054 Eztpvijăouati
Mai avem asemenea exemple de
din partea lui Erodot în Cartea II la finele Cap, 123 şi în Cartea 1V lareticență
finele
Cap. 43.

Clio. I, 51, 52.:
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20d
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MONIENILORe

indicând

că -

este oferit de dânşii; dar nu spui
drept: căci şi acela este darul
lui Cresu; autorul inscripției fu
un (individ) ore care din Delfi,
carele voi să complacă Lacedemonienilor; cit că sciii numele dar

x

7
“uvarads stămhny /pbozoy pizTiyv,
zh Asheal sis doroztanu zis got.
davi sizâva hEovat stat.
Ilpds
ai
s5,
0 ai îsis Ewuznă “povatzăs : ză
_

dzd sis detpăs dytbrue 6 Kputaos
xl săs ibvase

nu voiesc să-l spun. Băiatul usi,
prin mâna căruia curge apa, este
(în adevăr darul) Lacedemonienilor, dar (acâsta)
nu (e casul întra cât privesce) una sait alta
din cele două stropitâre,
De
uă dată cu aceste (daruri) Cresu

mai trimise şi altele multe de ui
valdre mai mică, (afară de acesta)
şi urne rotunde de argint pentru

libaţii, (mai
statue de

de trei

dete

aur

încă)

și ui

(de uă înalțime)

coţi. (represintând) uă

femee, Delfienii spun că acâstă
(statue) represintă pe tăetorea

de pâne a lui Cresu. Afară (de
acestea) Cresu mai oferi (deului) şi salbele soției sale şi 'briurile ei.

52. Aceste (daruri)
misc (Cresu) la Delfi;
1 & piu mais.

De actstă fontiini nu sta găsit nică uii urmă

pănă acum.

Ea trebue să fi fost distrusă de barbari.

âvabipaza

odu îxlsmua,

le -triiar lui

Daruri do ui volâre

mai mică decât cele
descrise.
Aci nu sunt coprinse cred »peduaza dppăpeac nici »ypovarzbs
Jedzeove cară, fiind objecte de mare valore, sunt menţionate deosebit.retâwov
Am
exprimat acâstă opinie în traducţie prin »afară de acâsta şie,
3 yedwara. Vase sait urne întrebuințate pentru libaţii.
î aîjs dproxbzov sîis Kpolcoy,
Plutare (De Pyth. Orac.
401 E) ne
spune că viaţa. lui Cresu fu sciipată do acestă femea care pag.
îi divulgă ci
întrui pâne ce era s'o minânce, mama lui vitregi amestecas
e otravii; de aceea
se vede cii Cresu îi făcu actsti statue pe care 0 trimise la Delfi.
Cat pentru
atribuiţiile

acestei

funcţii,

ele

erai

analoge

cu

alo

tăetorilor

de

carne

şi

de bucate la: mesele baroniale din timpurile feudale. De sigur că locuitorii din
Delfi scinu ci acâstii statue represinta, pe tiietorea de piine, ciici ea trebue
să
fi fost represintată având în mână instrumentul indicator al funcţiei ce ocupa Ia
curte.
5 a 38 Auetdpew,
Din cuvintele lui Erodot nn reose daca: darurile

despre

cari e vorbă

fură

depuse în sanctuariul

lui Amfiareu,

caro

făcea

parte

80
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1

Amfiareii, despre virtutea şi nenorocirea căruia aflase, el oferi
un scut de aur masiv, asemenea

şi uă suliță diutr'uă singură bu-

s

cată de aur masiv,
ascuţite iarăşi de
aceste (daruri) se
depuse la Teba, în

7

ză

1

Sa

val duwâzepu

vw

+

+

îs 2

7

2

2

3

îy
a

asiueva îv Oifmo, za Orfalwv
2 265 vid 05 "surjvinv "Azd)-

dicat)

de

având pârţile
aur; ambele
află şi astădi
templul (ră-

Tebani

lui : Apoline

Ismeniit.
i
53. Cresu dete ordin Lidienilor însârcinaţi cu ducerea acestor!
daruri la sanctuarele (deilor), să
întrebe pe oracole, daca el putea
[lipoas Kgotoos, zai si ztya Grpu-

ză

dvâpâv: “zpnoliso

oihnv3;

Os îi dntiopevot 2s să dnenturpbrjoa oi Avânit dvetizoay = avaVipaza,
2pptovyzo - mois /pmazr=
€

piotav,

)s-ovzes* . >Kpotoos, 6 Av-

dây ze val dv

20vfwv Baotebs,

să facă uă expediţie

în contra

Perşilor, şi în casul acela „daca
ar.fi bine să-şi asocieze vre uă
armată amică? Îndată ce sosiră
Lidienii în locurile unde fuseseră. trimişi, ei oferiră darurile
| şi consultară oraculele (icând:

din marele templu al lui Apoline Ismeniii de la Teba, saii chiar în locul unde se
pronunţaii oracolele, adică la Orop.
Cred cu Rawlinson cil aceste daruri furi
trimise de câtre Cresu la Orop și că pe urmă, când Oropul cădu în mâna Atenienilor, Tebanii, înainte de a ceda teritoriul, duseră tot ce era mai preţios

la Teba,
ascuțite

Adrymst
„Pluralul se întrebuințezi pentru a. indica cele doui extremități
alo lancei, cică nu trebue să uităm că şi extremitatea posteriori era

ascuţită, pentru _ca sulița saii lancea să poti fi înfiptă în pământ.
“n 705 "Isunylov 'Az6hiwvos. Erodot mai menţioneză templul acesta
în Cartea V, Cap. 59.
:
3 el orparebyzat îxi Iltpsas Kpotgosxal
, e! ziva. Gzparây dvâpău
sposbtorzo gihov. Sii observăm subiunctivul »acpazedysata urmat de optativul
»apugtituaga, care indică, în easul d'al doilea, că trimiterea expediției se subordonii
aprobaţiei deului. Si nu se traducă dar »daca Cresu pote să facii uă expediţie
în contra Perșilor și sii "şi asocieze vre uii putere amicii« ci »daea Cresa pute
să facă uii expediţie în contra Perşilor, şi în casul acela, daca ar fi bine să "Să
asocieze vre uă putere amice, Rawlinson forte bine a interpretat puterea optativului prin introducerea locuţiunei »and if soc care corespunde cu »şi în
casul
acela« întrebuințat de noi. : Mai puţin clară este traducerea, lui Hermann »an

Lellum

deberet

inferre

Persis

et

an

posset

sibi

aliquos

socios

adjungeree.

Manuscrisele din Vienna și din Cambridge cari, precum s'a dis la nota 1, pag.
69,
mai sus, omit tote capitolele de la 46 pini la 53, încep aci cu »lcist ci meuzoo

Evotăe lipozt pază îtptoy ceara Everâdezo dpusăy ei Gepazednzat xi Ilipaaş
Kpotzose. E evident că Erodot î interealat pe urmii aceste capitole şi că ediția

ântâia, este reprodusi în acele manuscrise

şi repetirea inutilă a numelui lui Kprâzos.
ci Avsoi.

igozes.e

Manuscrisele

„ere

de cari s'a vorbit;

de cari se vorbesce

în nota

acesta explieii pote
precedentă

a

ai

|

»cţ

e

Clio [, 53. 54.
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îmi Ilspoas, wa et wa ozprrzăy

dvâpâv mpostitorio? o5uuayov;e . Oi
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>Cresu

si

regele: Lidienilor

şi a

altor popâre, privind acestea cu
singurele oracole (yeridice) printre Omeni, vă oferă daruri demne .
de divinitățile vâstre şi vă întrebă

acum daca pâte să facă ui ex-

Tây d:
păv madra 'Emetpzeoy,
pediţie în contra Perşilor, și în
paviriov dutporEpuv3.25 zauzd ui casul acela, daca âr fi bine să 'şi
Vvâbpat. ovvtâpauv, 'mpoltjovoat -asocieze vre uă armată amică?e
Kpoiswp, îv orpasebsat Ex! Iltpoas,
Acestea, fură întrebările.pe cari le
pEŢă)gy dpi pi
xazahdoau5, făcură ei. Ambele oracole fură
Tobs .â5 “Evo âuvaziozdzovs de acord asupra unui (punct):
„Suvefloiheudy oi 2tevpoyaf eius
ele prediseră
lui Cresu că, dacă
xpoolsoda, .;
ar face uă expediţie în. contra
Perşilor sar. ruina, un mare
imperiu.
ÎI măi consiliară să
caute să afle (cine sunt) cei mai
-

9

LA

Tă,

as

puternici dintre Elini şi să şi-i
alieze. -
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"54.

Se

Când luâ Cresu cunos-

cinţă de oracolele ce se rapor-

tară, el fu forte mulţumit - cu
aceste răspunsuri; plin de speranţa ca era să restârne imperiul

îv

dyhpâzora,
Am vădut diferința co existi între tote manuscrisela şi cele Jalto două numite sancroftiane şi xeselingiane,
Luând textul adoptat

aci, adică textul complet, aceste oracole sar referi
la cele dela Delfişi de la
sanctuariul lui Amfiareu; dupii cele lalte manuscrise însă,
ar fi vorbă de cele
dela Delfi şi Amone, menţionăte la Cap. 46, de unde
ele sar la Cap. acesta.

2 mpocbtotzo,
3 dpooztpwy.

mpolty

Vedi mai sus nota No. 3, pag. 0.

Vedi mai sus nota No. 1 pe pagina acâsta.

ovaat. Cuvintele ambigue în cari s'a dat acest oracol
ne sunt
transmise de Diodor din Sicilia, și sunt” »Kgpotzos
“Aduv vadis LEȚÂNTIY dpyiy uazaAdoea şi Cicerone traduce astfel: »Croesus Halym penetra
ns magnam pervertet
opum vime, Blakesley €nsi e sceptic în privința cestiun

„priele cuvinte ale oraculului şi crede că avem aci un ci cii acestea ar fi fost provers exametrie făcut chiar pe
basa acestui pasagiii din Erodot, dar nu v &d pentru-c
e tradiția propriilor cuvinte
nu Sar fi conservat şi mar fi inspirat cuvintele din text,
5 xazaldoat,
Unele ediţii în. loc de aorist adoptă futurul zaradse
ty,
Aoristul are un sens mai abstract decât Par avea
futurul, de aceea traduc »că
daca va face uii expediţie în contra Perșilor s'ar ruina
un mare imperiiia şi nu
»va ruina un mare imperiie,

î oi ttevpdvea,: Sensul este »după ce ar fi aflat cine
ântâiii cari din coloniile eline sunt mai puternice și
pi
pePĂ urmă
7
devi
Ori care altă> traducție: mai ud
puțin perifrastică
nu pote da
>mepicbm ze zoiat yprscploae: md» me
“tv Kypov Bactiniry.
Mânuscrisele sancroftiane şi
Erodot,

].

sunte adică »să afle mai
si se alieze cu acelea,
h
adevărat
ul sens.
î)aloug zaza)bocty

weselingiane
6

presintă

32
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lui Ciru, el trimise din noii la
Pitho,- şi informându-se despre.
numărul Delfienilor, le trimise.
ca dar câte două statere de aur.
de fie :care. În schimb
- pentru.
tote . acestea, Delfienii acordară

Imi Cresu şi Lidienilor dreptul.
de prioritate în consultarea ora-

colului, scutirea de. ori ce-plată
şi locul cel-d'ântâiii

(la jocurile

solemne), în fine şi dreptul de.
cetățenie delfiană în perpetuitate

'
mu
|
99.. Awpnsduevos33 mobs As)-:|

pentru cine voia so obție,
55. Cresu, după ce făcu

cobs 6 Kpotoos 2ypyocnpiatezn-zd | aceste daruri Delfienilor, consult
“pizav. - "Emel ze yăp dj mapshaf=: | oracolul pentru a treia Oră. Căci
705 uavaritov di(isinv*, âvepopsezo-| acum cănd constatase (uă dată)
adtoă.
"Enewpoza G zdâe „pn- | veracitatea oracolului, 6i plăcea
ormptatâuzvos, ei ci modoypâvos:| să-l consulte mere.
Consul.

.

N

N

aci iarăşi uă Jacună forte mare, dând loc. la presupunerea uncă întercalări
din partea autorului cu ocasia revisuirci finale a.operii sale, daca admitem, cum
cred mulți, că acele manuscrise sunt reproduceri: ale lucrării primitive, : Ele omit
tot restul acestui capitol,, continuă dela mijlocul capitolului următor şi sună

astfel: »yzeprjatim ze zota /prisenplarai ad

ze Emizas uazaboari

Arzi, za n zal 25 Aehocba pprisenpeatuevas Zmeura

sv

Kopoo

ci ab modoyprmtns Ezzat

Beast

7

Astiel ele omit tot ce se atinge de darul ficat Delfienilor şi de privilegiul acorPa
|
|
|
dat Lidienilor.
1

€s

live

Acheobs.

Trebue

să observiim

că Erodot

nu

recunssce

nică-

iri un oraș Delfi. Pe timpul lui, Delfienii locuiait răspindiți prin sate (zwurâtv)
în stâncile muntelui Parnas,
Pitho, (adicii templul şi oracolal deului), era punctui

central al acestei comunităţi, iar Delfienii, precum spune
:
>Doldov lipazese,
? was divâpa âdo ocacipat Exaszov puso.
piesă do aur care avea curs în tâti Elada. Aliagul cra cu
trum, și conţinea aur pentru ui valăre ceva mai mare decât

aliaginl

de aramă

de

astădi.

Acest stater

. localitate; astfel staterul macedonian avea
29 lei și 45 bani;

varia

Buripid (Lon 94), erai

.Staterul era singura
argint, se numia elec-:
napoleonul de aur cu

în valre

și

dimensie

după.

uă greutate de 133 grane și valora

staterul atic cântiiria 1324 grane şi valora 29 lei şi 35 bani;

acel din Lampsae 199 de grane și valora 25 lei şi 60 bani; în fine staterul
focean cântăria 127 grane şi valora 28 Iei și bani 174.
3 mpoeâpinv, Adică primele locuri de spectatori la jocurile solemne in-.
„tituițe în onorea lui Apoline. 4 dhmlielrv. Râu serii unele ediţii dajUrixy pentru că nu trebue să se
confunde forma ionică a substantivelor de prima, declinaţie terminate în ela și

derivate dela verburi în eiw, cu .substantivele feminine derivate dela adjective în ,
Tis; cele dântâi, în dialectul ionic, se termină în Tin având în forma atica pe a :

lung, astfel praweins, pavzelz, devine pavriics, uvrim.

mini,

în

forma lor ionicii,

în ein,

având

pe

exemplu dze)ză, diferă, ionie dze)etr, dhpeir,.

Cele dal doilea se ter-

a final scurt în

dialectul atic,

.

de
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tându-l dar, el întrebă daca monarchia (lui) era (destinată) să,
aibă uă durată lungă? Pitia că.
dete răspunsul următor:
»Când rege peste Megi catirul o să fie,
»Fugă

gingaş

Lidiene

spre

Ermul

cu

petrişuri
»Nu sta şi nu te teme vr'un rii cumva, să-ți vie.«

56.
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56. Când (trimişii) acestia,
veniră și raportară, aceste cuvinte,
Cresu fu încă mai încântat decât cu cele lalte (oracole), căci
el era convins că nici uă dată
(nu sar putea ca) să domnescă,
în loc de om, un catîr peste
Medi; + și că (prin: urmare)
nici el nici descendinţii lui nu
vor înceta vre uă dată de a
domni. După acesta el căutâ
si se informeze pe cari dintre
Elini, ca mai puternică, trebuia
el să şi-i asocieze ca amici,
Luând informații, află că La-

1 zdde. Acest oracol ne este iar transmis de Dione Crisostom (III)
şi de
Diodor (Excerpta $ 29),

2 modafpă.

ca semn

-

Litoral »fraged la picidree.

Acâstă în vechime se considera

caracteristic al luxurei; Euripid pune în gura Ecubei (Troada 506)

»Ayeze zăv dâpiv dljzoc' îv Tpolz zdăa

>Nov &'6vza 665d0v,
Şi vice-versa, a umbla desculț era un semn de virtute ascetică, veci Aristofan
(Nub. 103)

»Tobs ypâvas, sos duunodfizo»s Aeyets,
»"9y 6 utectalurov Swxpianua
s Xatpegăve,
3 moduvigiâa zaț “Epuov gesyery.
Riul Ermu, astidi Koduz,
Ghiodiz-C

saii

hai, ese din munţii Frigici, curge prin câmpiile dela Sarde, priimesce
Pactolul şi se varsă pe urmă în golful Smirnei,
E:

+
Tadza vâp îv.
gresiune pentru a intra în
digresiune;, care nn este
Cap, 28 mai sus, este uă
de acesta

Autorul începe aci, piină la capitolul 69, uă lungă didetaliuri asupra afacerilor Spartei şi ale Atenei. Acestă
absolut străină subiectului cum este aceca ficută la
interealare posterisră făcută de autor la Turiu. Probă

este că manuscrisele

înrudite

sancroftiane

și weselingiano

omit întreg
pasagiul acesta şi unesc acest punct cu începutul Cap. 69, astfel: »,...
205 8ă
05 "loowz0d” al îi aa Eştmewlev £ş Xripeaji, dypthoos în ze qtpovas
diopd za
găpuvmas al Gerjooutvous 4.7.)
e Nu mă îndoiesc ciiastfel glăsuia
în formă ci originală. Blakesley, pentru cuvintele indicate în nota, următore,scricrea
crede
că partea întâia-a pasagiului este ui notă marginală a autorului, intercalată
în
text de copişti. Acâsta iaraşi e cu putință,
|
i
Tadza
zâp îjv ză zpozezatutva Zda sd dpyaiov, 26 piv Iledasezây, mă dă "Ehhmutzâv Evos, Frasa acâsta, din causa cuvântului 20 za, care
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val ză utv 0dăauij mw. Ete4bpnoz, | cedemonienii şi Atenienii erai
ză 38. mohozhdvritoy xdpra!, "Ezi | cei mai puternici, cei W'ântâi de
nu

pare a, fi'gramaticalmente

legat cn nimic,

presintă

re

care dificultate,

mai

ales daca adoptăm punctuaţia edițiilor vulgate, cară pun un punct și virgulă după

dpyaiov.
Acâstaa şi îndemnat pe Porson ca-si transforme cuvântul idea în.
2ivea, Blakesley propune însă uă emendaţie a textului. care dă adevăratul sens

“al frasei, dar pe care n'o putem

adopta

fiind că e

par și simplu

ipotetică;

ea înliturii ori ce dificultate prin simpla transposiţie a două cuvinte şi printr'ui
punctuație buni.
Iată textul propus de Blakesley şi. după “care voiă și tra-

duce: »laza 'xâp îv ză mpoexptulvamă dpyainy, diva st pâv Îlehaopeăv
dt “Fdmpziv Eihvose. Asupra acestui pasagiii care, după cum sa vedut

z6
in

nota cea din: urmii, lipsesce cu totul în două" manuscrise presupuse a fi reproducțiuni ale textului lucrării primitive a autorului nostru, Blakesley crede că partea,

întâia a interealării este uă copie după ui noti marginală a autorului, pentru

că (observă

cl),

după

ordinul

în care

sta

cuvintele

[lzhasyizin

şi “Ednureov,

cuvântul. Iledaoyrrv s'ar raporta rasei dorice şi cuvântul “Edhrwadv rasei ionice,
lucru cu totul contrarii, atât celor expuse -aci de autor, cât “şi celor ce ni

so spun în Cartea VII, Cap. 94; căci e evident
că Ionienii se coborau mai: direct
din Pelasgă decât Dorienii. Acâsta ne aduce, la marea cestie a investigării originci acestor Pelasgi și a diferinței dintre Pelasgi .şi Elini dnpă părerea

lui, Erodot. Este astădi bine constatat că în prima epoci în care istoria a
putut să arunce lumină asupra Asiei Mici, a. Greciei şi a Italiei, tote aceste

locuri eraii ocupate de uă rasă omogenă și bine distinctă căreia s'a dat numele de
Pelasgi, De unde vine numele acesta de Pelasgi este iaraşi uă cestie de cea mai
mare dificultate, una pote chiar imposibilă de resolvat, deşi, sunt destule ipotese

ce s'aii prepus.
Unii pretind ci numele însemnâză » Ocheşi asiaticia dela
pehas negru şi Acuzâs asiatice; alţii derivă cuvântul dela ze apyol »berze« şi dice
că el indică caracterul călător sait migratorii al acestei rase, . Alţii €l derivă dela
numele ebraic 2Polege, alţii dela medi
, dela e,
' sehayos, în fine -alţii dela
the și dypos adică cultivatori de pământ. În tâte casurile, mişcările acestei
rase sunt cunoscute astidi. -Pelasgii 'porniri din partea orientali a Asici mici,

pote. chiar din fundul Asici; fiind de ui naturi mai blândi decât vecinii
"lor, furii alungată prin presiunea , exercitată asupra lor despre răsărit de către
Lidieni, Frigieni, Carieni şi alții. Împinşi tot spre apus, trecură marea Egee

ocupând

insulele şi continentul

Grecici şi se întinseră

pină

dincolo de marea

Adriatică pe continentul Italiei.
Caracterul acestei rase fu cu totul distinct
de acela al popârelor vecine.
»Comunitatea limbeie, ne spune Rawlinson, nu

era singura legătură care unia între ele diferitele popore împrăștiate peste
acâstă mare întindere de teritorii. -Ui aseminare. generală de obiceiuri,

de

viaţă

şi

de

credinți

religiosă

€i

caracteriza

şi &ă deosebia

de

vecinii lor

Semiţi spre sud-est şi de rasele mai stlbatice inrudite cu Tracii şi cu Ilirienii

spre norde.
Morarurile Pelaspilor erai bliinde, ci iubiaă agricultura, comerciul și
navigația și nu erait lipsiţi de. gust pentru. belelo-arte.
Cred cu Ravlinson că Pelasgii formaă ui ramură cu totul deosebiti a marei familii indocuropeene,
Ce a devenit ânsii acest popor? ' Putem, cu siguranță cred, să 'ne'
asoțiim cu opinia acelora cari susţin , că ea astădi a despărut şi. a fost absorbită de
alte popâre venite după dinsul. În Grecia, dice Rawlinson, »Elinii, uă rasi
suroră (cum dice autorul Ja Cap.58 mai jos) i-a absorbit, imprimând Pelasgi-:
lor cultura lor mai înaintați. În Asia Mică, Pelasgii se amestecară cu Carienii

cu Lidienii şi cu Frigienii. În Italia, ei furii, sai reduși în stare de servitute
de cître alte popâre, ca de exemplu de câtre Oenotrii și Tirenienii, sai uniţi cu alte

popore, şi în acest cas formară uă putere nouă, adică Latinii. - Caracterul lor
era
plastic şi docil, și nici cum xirtos; rolul lor fu de a forma uii basă pe care s'a

ridicat şi desvoltat mai tărdiii naţionalităţi mai puteraicec,

Singurele urme ce

ne aii mai rămas dela Pelasgii sunt zidurile colosale dise pelasgice ce le aii ridicat

ca lucrări de apărare

în contra

inamicilor ce

fă împingeau din tote părțile;
ciment, și, ca piramidele din Egipt, desfid tot ce pute face timpul ea să le distrugă.

aceste ziduri, formate din bolovani imenși poligonali de petră, se ţin fără nici un:
1. za

Din

causa

mă

ui

ordinei

odâaui,

în

400

Ese/prjae,.7â

gz

zor

dvrjzov
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rasă dorică şi cei din urmă (de
rasă) ionică; Căci (în adevăr)
acestea erat, din timpurile .cele
mai vechi, popârele cele mai pu-

ternice, unul fiind de origină pelasgică, cel lalt de origină elină;

şi cel dWântâiii nici uă dată nu
Sa strămutat din loc, pe când
cel lalt a fost forte migratoriil.

s'a ivit ui mare dificultate în "privinţa aplicării respective a, caracteristicelor de
ovâauți zw Ez/pr,se familici pelasgice şi de zndor)vrzov familiei elino-ionice, Scim
*
toți că Ionienii şi mai ales Atenienii so filiai i mult cu caracterul aborigen al rasci
lor; vedem în Cartea. VII, Cap. 161 de exemplu, cii autorul, care cra ionian, vorbesce

do rasa lui ca »podvat tfzes.0d pezavdazat E))vwve. Blukesley ânsă crede că chiar
daca expresia »odăapi, x Ezzpwbprpee sar referi la Pelasgi, cuvântul de Es pb

pse ar trebui luat în sensul s6ă cel mai larg ca indicând uă emigrație generalii
dar nu, cum cred. unii, uii simplii strimutare mică de pe un teritorii pe altul,
Erodot nici ui datii nu a dat
elasgilor' un caracter migratorii şi credința lui

era că acest popor era primitiv şi că, mult înaintea cpocei istorice cl ocupase uii
“In acele timpuri,- dice el, chiar Atonienii
eraii Pelasgi subt numele de Cranai (Cap. VIII, 49).. Eu aş fi dispus aci să
fac presupunerea ci autorul, carele, după:cum am vEdut mai sus, a adiiopgat tot
pasagiul
mare întindere a, teritoriului Greciei,

acesta, nu mai referi epitetele do »z5 uâv cbăauți o tfzphprgee şi
»nohorhivrzov adprae la Pelasgi şi la Elini, ci la Lonieni şi la Dorieni. Acesta
este dupi mine singura ipotesă care pâte aplana -dificultatea,
:
1 Azvuailuwvos.
Fiul mi Prometeii şi al Climenci, era regele Ftici în

Tesalia; pe timpul lui se întâmplă potopul care. distruse tote rasele din Grecia;
aceea el scăpâ cu soția sa Pira într'uii navă co se opri pe muntele
Parnas din Focida. 'El fu strâmoşal Elinilor și tatăl lui Elin carele avu de fii
po Doru, părintele familiei Doriene,
Prâzry, Astfel se numia, regiunea din Tesalia, întro muntele Otride și
golful Pagaseu.
cu ocasia

3 îmi ât Apo.
Nu avem nică ui cunosciința istorică indicând motivul
acestei retrageri a uă Doru și nu se scie de cine a fost alungat; acesta din țera lui,
1. dfavtozn
bd. Kadpelu»,
Cadmeii crai de rasă greco-feniciani
venită în Grecia din orient.
»Orientalie,
Numele lor însemna;
Po -tim-

purilo anteriore

numele

resbelului cu Troia ci ocupară partea Greciei cunoscuti

de Beotia,

unde

fundară orașul Teba.. Iată - dece Tebanii
Kacueior sati Raâpzios deds. Beoţienii din Tesalia gonirii pe Cadmei
„ după Tucidide (1, 12) şi acestia fugiră în diferite direcţii, unii în.
Erod. Cartea V, Cap. 57) alţii la Sparta (Cartea IV, Cap. 147) alţii
Asia

Mică

(Cartea

1, Cap. 146).

subt

se numiat
x
din Beoţia,
Atica (vedi
în fne în

Evenimentele acestea avuri loc vro-uă 60 de

ani după luarea Troică şi e posibil ca unii sii fi fugit în Isticotida,
unde erai
mai la, adipostul invasiilor, căcă regiunea era muntudsă şi incultă,
5 €v Îltvâw.
Lipsa articolului face pe Bachr să credă cii nu e vorbă aci

de muntele Pind dar de un oraş aprâpe de muntele acesta.
6 Maxevdv zaheduzvov. De unde îşi trage, numeleși Macedonia.
macedoniană era şi ea dorianii și se cobora, după tradiţie, dela Macedon Rasa
saii
Macednu, nepotul lui Deucalion.
25 <hv „Apvontâa. Dorienii făcuri, multe încercări ca să treci istmul
„în Pelopones. Într'una din aceste încercări, subt comanda lui ]lu, ei furii răspinși
cu perderi mari şi atunci remaseră cât-va timp în Driopida, , numită dupe dânșii

-Dorida, între muntele Oeta, și Parnas în valea Cefisului. -În Cartea VIII,
Cap. 31,
Erodot; descrie acâstă regiune ca scaunul domniei Dorienilor şi dice
că este
»modey
Ocetvos ds Tpilpzona azatlwy iasă n Edpos, elpevos parai) zijs
e

36
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Căci pe timpul regelui Deucalion

— Awoprzby

(Elinii) locuiait în Ftiotida, subi

'

Doru

€nsă,

fiul

lui Elen,

ocupait) regiunea

(ei

de la pâlele

(munților)
Osa şi Olimp, cunoscută subt numele de Isticotida;

alungați fiind
Istieotida, ci
subt numele
aceea trecură
”.
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câtre Cadmei din
stabilirăla Pind
Macedni; după
Driopida şi din

Driopida veniră d'a dreptul în
Pelopones, unde luară numele de
Dorieni.

51.

Care

să fi fost

limba

ce : vorbiaii Pelasgii,
acesta
n'o pot spune în mod positiv.
Daca ânsă ne: este permis să
judecăm după (limba) Pelasgilor

de astădi — atât a acelor cari

Mrlăos
al sisi Dozidos wopr,
ybprec.
Populaţia acostei regiuni,
i
câtre Eracligi şi Meliani, fundari oraşul Ermiona în Argolida,

expulsată fiind de
(vedi Cartea VIII,

Cap. 43) şi trecură de buni stmă golful Corintiac firă a ocoli pe uscat prin istmu.
1 2c IleXoz6yvyqsov 2265.
Dorienii nu trecură în Pelopones prin istmu,
unde
întâmpinat ui resistentă prea mare și de unde fuseserii respinși de
A ar fiaie
Aaa
4
ȘI
0
atâtea ori, ci trecurii, golful

la strimtorea între Naupact şi Reu în. unire cu
Ftolienii (vedi Pausania V, III, 5 şi Apolodor II, VII, $ 3.) Modul direct
în:
care trecuri Dorienii din Dorida în Pelopones este indicat prin cuventul
c5zws,
2 ppetwhy. Astiel scrie Gaisford de acord cu cele mai multe manuscrise,
dar

unele, po cară le urmâză Blakesley, ai pd.
3 Ilehacyây, sâv batp Tvponvăy Kpyszâva zh olzedyzwu, : Niobuhr consideră că numele de Rpnazâva este ui corupție şi:că autorul a
să
dică Kposâva, astfel încât aci ar fi vorba despre Tirenii din Etruria şi voit
despre
orașul Crotona; astfel a înţeles şi Dionisie din Alicarnas. Niebuhr basâză credinţa -

”

d

pu

EA

”

.

lui pe faptul că pasagiul acâsta este defectiv în cele două mai
importante
manuscrise.. Profer mult însă părerea lui Dahlmann,
„adoptată
astiidi - de
către cei mai buni comentatori, că nu e natural ca Erodot, carele ne vorbesce
de
Seilace şi de Placea pe Elespont şi de poporele ce s'aii succedat şi aii locuit în
diferite părți ale Grecici, să sarii de uă-dată în Italia.
Scim din Tucidide

(IV, 109) ci Pelasgii ai ocupat câstele mării în Tracia, şi că acolo că se numiai
Tireni,

cii ocupaseră mai nainte Lemnos şi Atena, şi că tot acolo, (adicii în “părţile
promontoriului muntelui 'Atos) locuiaii Crestonii; despre acesti Crestoni
mai
vorbesce Erodot în Cartea VII, Cap. 124 > şi în Cartea VIII, Cap. 116. Exista
dar acest popor şi un oras având acelaș nume; căci ne vorbesce de el
Stefan
Bizantinul »hgiiszuov 6
Opirr se. Oraşul acesta trebuie să fi fost aprope de

Salonicul modern.

Baehr spune că s'aii gasit nisce ruine aprope de satul modern

Lahana, cari se cred a fi ruinele Crestonei,
Tracii, Crestonienii, Pelasgii şi
Tirenii aparţineaii unia, și. aceliaşi rase, adicii formaii diferite valuri ale
marelui
potop uman ce s'a răversat din Asia p este peninsulele Grecici şi Italică; acâsta

este clar pentru că îi gisim pe toți amestecați” împreună

în peninsula, Calcidică

|
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sunt stabiliți mai sus de Tirenieni
în cetatea Crestona și cari, locuind uă- dinidră ţ6ra cunoscută
„acum subt numele de Tesaliotida, erait vecină cu Dorienii de
astădi, cât şi după a acelor Pelasgi cari locuiaii pe (ţermurile)
Elespontului (în oraşele) Placea şi Seilace, şi cari aii locuit împreună cu Atenienii, în fine, (după
limba) tutulor celor lulte aşeqe-.

minte, — pelasgice în realitate,
dar cară 'și-aii schimbat numele
(original) — . . . daca, (precum

“am (is), trebue să judecăm după
-aceste (elemente), vom conchide
„neapărat că Pelasgii vorbiail uă
limbă barbară:
Daca totă rasa
pelasgică vorbia uă astfel de

limbă,

atunci rasa

atică, -fiind

saii a Muntelui Atos, Acest promontoriit pare a le fi servit de desciileciitâre. Acolo
ei formarii uă populaţie bilingui (vedi pasagiul din Tucidide, la care no referim

mai sus),

Aceste douii limbi trebue si fi fost cea pelasgicii, muma limboi eline

şi latine, şi limba clini a comereiului intreprins de acestă coloni amesteeaţi,

.
"
"
1. 20y Unele ediţii ai zi. :
"3 Iau
ze xal Szvhdumw
Aceste” oraşe nu eraii departe de Brusa
„ modernă po câstele Propontidei (pe caro de multe ori Erodot o numesce Elespont
prin

-

-

o

extensiune),

3 ot ovvoLtot 2ytvovzo 'Alimvatotar,

Atenienii alungară

Atica şi acestia fugiră la - Lemnos (veci Cartea VI, Cap. 137).
Gwozot se aplici la doni popore diferite co locuese împreunii.

4 îcav oi lichacyol fdpBapov phgonv

ttvzes.

pe Pelasgă din
Cuvântul de
.

Nu trebue sii deducem

din acest pasagiu că limba Pe sailor era cu totul diferiti de cea elinii. Se pote
prea bine ca două naţii, cară pentru un etnolog vorbese limbi având vă afinitate
marcati, să nu se înţelegi între dănsele. Românul nu ar înțelege pe' Italian,
nică Englesul pe Olandes, dar actsta nu va să dicii ci limba români nu are

ui afinitate mare cu limba italiani şi cea englesi cu cea olandesi.

cii limbagiul

vorbit în oraşele

pelasgice

menţionate aci trebuia sii sune

De sigur
straniu

şi barbar la urechile autorului nostru. Nu trebue să perdem din vedere un fapt
constant căi limba pelasgică era mama limbelor elino și latine și cii prin urmare

„diferia Gre cum de una şi de alta, și cii dialectul vorbit la; Scilace în Cizie trebue
să fi fost un dialect incult şi nerafinat, unde Erodot nu xedea formele elegante

ale limbei sale şi pe care €l numia barbar, deşi în realitate conţinea: germenul frumosci limbe ce a, lăsat atâtea monumente literare, nemurităre.

mă Anzizăy EOvos, 2dv Ile) activ.

eraii Pelasgi de originii.

autoctoni.
& Kpnozwvtijzat.
(Antic. Rom 1, 29.)

Pe tradiția

acâsta

Ânciă uii aserțiune cii Atenienii

să basai

ci ciind se filiaii că sunt

|
Ca mai sus, Dionisie din Alicarnas citesce Npozonăzat,

Vedi mai sus nota 3, pag. 86.
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Es zadta mă yopla, 705a
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zov Eobot îv euhazi.
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pelasgică,, trebue să "și fi schim-bat limba îndată 'ce a intrat în

(corpul)

popârelor

eline.

În

adevăr, nici Crestonienii nici
Placienii nu vorbesc aceeaşi limbă

ca vecinii

limba pe

58. To 68 “EMrwrzdv Ady
uâv, Ene ze Eytvero alei ore ri
abrij âvajptetaul, ds duci nasa:
patvezat

eva». dzoopioiiv

ptvzot

dzd z0ă Ilehaoyiroă?, 2ty dotzvăe,
dzd Optipnă zen Ti dpyiliy pueduevov,

adixnzat

îs

2iv2ov 7002,

mhăllos

zâv

udhoza TpOGxE-

lor de astăd:i,
iar

care

o vorbesc

este

una, și aceeaşi; acesta este uă
probă că ci aii păstrat caracterul
limbei lor cănd sait .mutat în
acele localităţi şi că 81 conservă
(și astăq).
o
: 58. Poporul elin ânsă, după
cum mi se pare mie, a avut în

tot d'auna, de cănd există, acee-

aşi limbă; el se rupse, din masa
familiei pelasgice, și fiind slab

la început şi în origină puţin
numeros, s'a, înmulţit şi (a for-

mat) multele popâre' (din cari

"1 Ctayptezat.
Creutzer are âvaypăzat.
Textul aldin nsii şi cele. mai
bune manuscrise ai forma adoptată, de noi, ca
mai în acord cu dialectul lui
Erodot.
2 dnooyiotiiv utvror dz zo5 Iledaoyiuoă.
Azooyltesta esțe expresia
de care se scrvă Erodot ca să indice separaţ
ia unui canal saii braţ mic de
cursul unui riu mare, Do, exemplu în Cartea IV,
Cap. 56, | arcm: »"EBdouos
îă

Teffus morapes. dntoytaza pâv dd

canaluri

egale

atunci

»opitezm zpiasias

e]

dice

cyltezar;

bâns [i Nethos]e

205 Bopusfjtveose. Cind riul se separă în.
de exemplu în Cartea II, Cap.-17, dice:

şi în Cartea

IV, Cap. 39, avem »olterat ză
srâuaza 36 “lazpova.. , De aci putem conchide că Erodot
înțelege că Elinii nu eraă
decât uă ramură mică ce S'a -despirţit_de trunchi
ul cel mare al naţionalităţi
pelasgice.

5 abinrar îe zhâbos zâv tbutov zo2)6
,
Cuvântul de »z00dâve a.
- dat nascere la ui mulțime de controverse şi
chiar de modificări ale textului. S'a
gâsit că Erodotnu ar fi patut vorbi de naţia elină
naţionalităţi »Efivea mo))âc, de aceea câți va comenta ca compusă din mai multe
tori consideri »sâv tfivtwva
ca uă înterealare şi schimbi
pe »zo)âve« în »z0))ve citind | astfel: »adErizat 23
7ă(os ro))due facilitând astfe cu totul traduc
ţia
£vtwve, dar €l pune subt reservii în parente frască, Blakesley păstreză. »zâv
să şi evită dificultatea privitâre la |
z0))iv scriind z0)dd, Schweighâuser nu se atinge? de textul
manuscriselor, dar
propune uă punctuație a ui specială, puind uă
după zifios, stergând
virgula după ov şiv puind alta după ar, astfelvirgulă
incât în textul lui apare ca *
frasă distinctă: »Tâvy îbvtwy mov pihtaza
adzic. În modul acesta »zâv îlhtwve în loc de a fi un “genitivTpovutpuprzizwv
7dăjflos, devine un genitiv
absolut și se referii la Pelasgi. Iată cum explică după
el pasagiul: »Hellenicam gentem
guamdiu a Pelasgis discreta fuerit, înfirm
am fuisse, post vero, quum major
Pelasgicorum populorum pars multique alii
populi barbari cum illa coalnissent,
in magnitadinem crevissea, Ei unul nu ved
necesitatea acestor schimbiri de
text și de punctuație,

consider pe îbylwv zo)â

x

ca însemnând, (cum explică forte
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„se compune” astăqi) “mai - ales
„după ce uă mulţime. de popâre

2

barbare s'ait amestecat cu dânsul.

9

“Afarăde acâsta, ei cred că rasa

pelasgică,

fiind barbară, nu a

luat nici uă dată uă mare desvoltare,
|
|
99.

Todzwy.83

dv zâv 20vtwy

70 uăv "Avatzâv xarey6psvây ze za
,
:
Gteonaoutvov,
Ezuvlivezo
6- Kpot-3

3
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*

mat

?

59.
*

055, Dad Iletotorpdznv3 10 *ano-

updreos, 20070y bv ypâvov vpay-

binea Matthias) IP»popârele din cari se scie cii
,
ei:e
Etolienii, Locrii,
Beotienii s. e. |.
- capitolului urmiitor x7o3zw zâv 2bvtwy 70 iv
1 mposzezoprxtzov. Genitiv absolut,
2 “Oc33) bv pot ze, Fără cea mai
Eolienii,

*

aci corupt, : În loe de

un sens,

Cresu află că d'intre po-.

porele acestea” cel Atenian era
divisat şi oprimat
de câtre Pisistrăt fiul lui Ipocrate, pe timpul acela tiranul: Atenei. Căci

cs cele mai multe

*

se ,compun Elinii« adicii Dorienii,
pe
Acâsta o probeză
chiar

Aczratue,

?

începutul

a

micii îndoială textul trebuo' să fie

manuseriso ai »zpâsa«

card nu “dă nici

Avem Ensă autoritatea unui manu soris şi pe a textului aldin pentru «s deşi

şi cu ws frasa nu e, clară. Toto manuscrisele fără excepție a »zce dar »[ee este
admis de Blakesley, - Întreg pasagiul este gramaticalmente incorect
şi imposibil
de tradus cu abErfdivae, Sigur, autorul a voit să serie T(n, dar
infinitivul a,
luat. locul subiunctivului ca cum frasa ar fi început cu vâuot
pp
Matthias propune »zpâs îi îv obii 2 Iledasyeziv Edvos, 2» BipBapov, Goxletes
odăapă

peyăhws 1jp5ifim. Sensul este în tâte casurile evident, .
3 d pâv Arzizdv xazeyuevdv se al dteozacutvov, Ezuvlidve
Kpotsos, baă Ileraeszpizov. "Cuvintele »yzd Iletorzepizov« se aplică forte rpbine5

la xazeyluevov dar nu se pot aplica şi la &reszasutvov decât afari
numai daca,
traducem că Atenienii ait fost divisaţi .de câtre Pisistrat prin faptul că el a
exilat facțiunea alemeonidi, Nu cred ci acesta este sensul autorului, ci ci pa
timpul lui Pisistrat poporul atenian .era divisat; frasa »pe timpul lui
Pisistrate
sai »pe timpul acela« fiind subtințelâsi, „astfel încât bd [lewto=pizov
se referă
logicesce numai la xazeycuevoy deşi gramaticesce sar părea ci şi
uazeydpEvov

şi âuonasutvov se raportăla zi Iletstacprizoy, Ceea ce mă confirmă în părerea
mea, este că în limba elinii există destule exemplo unde se vâd douii frase
constraite gramaticalmente în combinaţie cu uii a treia, deşi, logicesce vorbind,
numai
una se pote combina cu dânsa, De exemplu, în Cartea VI, Cap. 43, ni
se spune

că Mardoniu

vine

dela Susa

ducând

»z0)y

vayzzăve unde Causabon explică, ca să evito
semnând »marinari< şi subtințelege »grpazăve,
»âp” owa "Epris 2057 dpdhaeose
»zazebua (adică twoszijpa) “Atâxjs

Avem

şi în Electra (435)
»i zen

»
î Bafjosaaczet xduet

păv

uda

metăv

&ua

mo)âv

dificultatea, po »yaozwâve

6

ca în-

Mai avem în Sofocle (Ajax 1034)

Ele
driutpoţyăs diyptosse-

„»2poilov vs
Cred ci în modul în care am tradus pasagiul am evitat elinismul şi
am
"dat sensul logic al pasapiului intervertind ordinul cuvintelor
uatepdutv
însmasutvov ca să le separ mai bine. Traducerea lui Rawlinson »wasin a o stateşi
-of grievoas oppression and distraction under Pisistratus« nu pote fi corectă,
Mai puţin corectă âncă este ui traducere francesii care dice »PAttique €tait contenue et, subjugude par Pisistratec,

00

Clio 1, 59.

vedovans

Tăp?,

"Adrvaluov!. — “lazrapdrsi | se
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4

întâmplă

bzopânye | lui Ipocrate,

uă. minune

mare

simplu particular

ză "Ohpzta, Epus EyEvazo uâya: | care (se dusese) să privâscă (la.

Dâoavzos âp abi0ă mă îpă, of | jocurile) Olimpice: după ce:el
)Efnmec 2meozeres,: ua ups zz | oferise sacrificiul, vasele ce crait
20vrzs Ewrheo an Gănoc; ăveb | aşedate pline de cârnuri
și
mopbs EGecav vai bmepsahov. Xi- | de apă, începură să ferbii fără
hoy 08 â Aaxeatpâmos? mapa: |-foc şi să - reverse (conţinutul

ual' 0enoduzvos

ză sâpas | lor).

Iar Chilone Lacedemoni-

n

moyâw

Gvvefoiheve - “Irzoupăzei,
zpâra | anul, care se 'afla. de faţă şi
uăvt Vovaiza zexvonoty pă, cieovăduse
minunea, ' consilii . pe
Oa -2s- ză olzia: el 0% zoyydve | Ipocrate ca, în cas (de ar fi
5 aijy vuvaiza Exxu- |. neînsurat), să nu aducă în casa
mate

vol

et mc oi

moyydvei

2ov | uă femee
pd

Li

Lă

mais, a05zov dzeizashat”.
oda Gw, | de
zadza mapatwEsavzos Xihwvos zsl- |
Veolar
0hew zâv “Imzozpizea, |
“evtoda ci peră zaăza dy Iletgto- |
zpazov zodzuy6* îs, ozaotalâviwv |
7îy naptihuwv xal 7 2 z0d meâiav |

cure

sar

cl fu gonit, reveni dupii 5 ani, la 555;

la 538 când

mai

însă

să

fie.

însurat, atunci în casul acela
să-şi repudieze soția; în fine,
daca din întâmplare ar fi având
un fiii, să nu-l recunâscă; Ipocrate, după cum se vede _n'ar

1. zodzov 70v ypdvoy zupavvevovzoc Afbirjvaluy.
începu la anul 560 înainte de Christos şi el muri la 527.

pentru a treia 6ri

să-i facă „copii;

întîmpla

din

Tirania lui Pisistrat
La finele anului 560

noii exilat la 549,

domni âncii

104 ani.

reveni

Vedi

la putere

Grote Ist.

”
.
Greciei, vol, III.
„_2 Yăp,
Particulă care introduce explicaţia modului cum ajunseră Pisistra!
tidii la putere.
3 Aliw 2 & Aazedatubvtoş, fiul lui Damaget, unul din cei şepte. înţelepţi ai anticităţii, trăia po la anul 590 înainte de Christos, .el avea reputaţia de
a fi nu numai un om înţelept ca filosof şi ca om de stat, dar şi un oracol

precum. se vede din pasagiul acesta.
:
1 cpâza piv. »Maă ântâiiie, adică în prima ipotesi 'de n'ar fi însurat,
întocmai ca cum ar fi scris autorul »el piv apăra povatea pă Tory Iova,
De aceea am şi tradus amplificând textul,
ă
”
5 tdebzepa pentru îezepa îi corespundând cu mpi pâv do mai sus.
6

ov

vw

zadza

mapatvtaavros

Nlhwvos.

melOzoba

lizieru

0%

azoxpdrea, yevtodar oi ueză zadza zăvy Ilerotozpazov 20570.
Unii
scriii o54w+ în loc de oăx xy. Trebuo să observiim construcţia oblicii a frască intregi

unde putem subtinţelege walsezat, în loc de frasă naturală directă oz Gr île 5
“Ismozpders mellesla za 2yivezo ci pază sara zu Iletzloepazoy 2pzye.
Schim-

barea, acesta subit de construcție nu este firii semnifigare: ea, arati ci legiitura
între nascerea lui Pisistrat și miracolul relatat era ui simplă cestiune de rumâre
popularii pentru realitatea câreia autorul nu răspunde;

pe urmă avem imediat forma

directă îs ... .. . . Xyetpe pentru-că circumstanțele relatate acolo fac parte din
domenul istoriei autentice. Am exprimat acesta prin introducerea cuvintelor

»so vedec. Francesul ar fi gis »il paraitrait que« dar nu văd reesind în Rawlinson acesta nuanţii; el traduce ca cum autorul 'mar fi schimbat forma construcției in cursul narațiunci, Acâsta este fiiră îndoiclii ui scăpare din vedere,
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Tvray-

Ewvzty

nile ateniene ale proprietarilor de
litoral maritim, subt, conducerea
lui ' Megacle fiul. lui, Alemeone,

pa
ot
free.
Type:
rplenv, ozdow' -Svla
63 oraotizas, al 2 hip?
Onepaxpluv. zpoozăs, -pinyavă-

zotiâz*!

spoopazioas

. ură ale lui Chilone

şi după aceea
sar fi născut lui acest (fi) Pisistrat:: acesta din: urmă, —' pe

"6 24 700 zsâtov Avzobpyab “Aptozph

_)

NY

YZI

.

y

.

când se: luptait”. între ele facţiu-

1 ozactatdvewv, 15y- rapiluv za 7
du: 705
.'Abajvaleuy,
Constanta istorie a desvoltirii progresului și a civilizaţiuniă lazedto»
popsre, mai ales
x

la un popor inteligent şi lisat în linişte cum erai 1 Atenienii şi locuitorii Aticei,
isolați prin” posiţia lor. geografică” de continuele mizciiri de rasi. ce
procedat
din nordul Greciei spre Pelopones prin istmul de Corint sati prin strimtrea,
dela Riu, ne explică lesne cum în Atiea facţinnile politice se manifestar
ii forte
de timpuriu.
Acoste facţiuni luptaii po terenul lor obicnuit, adică democrația lupta în “contra oligarchii şi în contra, aristocrației și : primele
partide
seridse începură lupta pe basa ecstiunii î mpărţirii proprietăţii, Iată
şi deco fură
denumite dupi natura proprietăţii ale caror interese apărau.
Era, daca mi
Sar permite comparaţia, ca cum diferitele .colegiură electorale ar forma, la noi
deosebite partide politice. Mai ântăiiă în Atica erai proprietarii de moşii în interiorul
. peninsulei: aceia posedai singurele proprietiţi mai fertile şi mai mari
, împrejurul
Atenci și Elcusinei și se numiali vetrele sai proprietari de câmp,
Între
prenumera marea masi a Eupatridilor sai a aristocrației a cirei autoritate ci se
fusese
resturnată de Solone; fără îndoieli acesti mzârele luptaii în contra tendințelor
conservatore şi mai ales democratice ale celor lalto facțiuni. - Ei represintăi
i dar
partida reacționară, al cărei vis cra nu numai impedicarea ori ciirui
progres dar
âncii reintorcerea epoci, regretate de dânșii, a lui Megacle și Dracone. Capul
acestei partide era Licurg, un membru al Eupatridilor aparţinănd familiei
aristocratice a Aristolaidilor. (nu »fiul lui Arist olaiie cum ne ar Lisa sii înțelegem
acei cari
introduc aci un »263« înainte de Apus zohaidetw, și mă mir cum cade
Creutzer în
acesti erdre de text). Pe urmii venia partida, proprietarilor de pe litoralul
mirii
»zipahata. Acestia represintaii partea mercantilă şi comercială a populaţiei
Aticcă
şi a porturilor. Printre ei se aflaă câți-v a Eupatridi, dar masa acestui partid
compunea din omeni cari datoraă tot ce a veaii sistemului de legislație a lui Soloneso
care £i favorisâ mult cu legile sale timoe ratice, “Acestia formaii partida pur conservatâre, eraii mulțumiți cu legile existente ale lui Solone şi nu cereait
alt decât sii le
conserve, „ Șeful.
acelui partid care sar putea numi »central« era. Alemeonidul
7
Megacle. În fine mai era ui a treia partidă dis a Diacriilor sati a
Iperaeriilo
adică a »muntenilore cum i numesce Erod ot. Aceia erai proprietarii mici şi săracir
din părţile sterpe şi muntâse ale Aticci; în constituţia lui Solone că eraii
recunoscuţi
numai ca »feţi« sai mosneni și posiția lor a fost numai financiarm
ento' uşurată
prin legile lui, căcă dările lor fură “reduse; ci cereaii reforme
contrarie acelora
cerute

de »Pedieise şi le obținurii mai târdiu subt Clistene. "Denşii formati parși ca tâte partidele demoeratice, la început 'n'aveaii nică uă
unitate de acţiune, nică un șef; de aceea e lesne de înțeles cum se raliarii
stgul lui Pisistrat, cu tote cii acesta nn putea să fi fost șeful lor natural, sub
fiind
rudă cu Solone şi făcând prin urmare parte din partida conservat
mirile acestea date partidelor după natura proprietăţii lor, se aplicarăâre.mai Denuşi acelor cari, fără deosebire de proprietate, aparţineau prin ideile lor uniatiirdiu
saă
tida

democratică,

altia “din aceste trei „partide.
)aidew.

„5

Avzobpyov

Aprozodatăzu,

(Vedi nota” precedentă.)

ct hovw.

Creutzer aci râii serie Avxp5pyo> 203 A ptsro-

Aceste cuvinte aii fost înţelese în două moduri.

Baehr le

interpretă ca ficând alusie la puterea elocinței lui Pisistrat,. Eă nu
cred Ensă că
acela este sensul ce a voit să dea autorul, dar că a voit să dicii »prin
declaraţia
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de câmp,

conducerea lui Licurg, unul. din
Aristolaiţi, —
voind să- pue
măna pe putere,. suscit uă a
treia facțiune. . Adunândel par-

1dEhmoay dzohtoa, 0fzy2- 20426
re zoă luov qvhariis zwâs apăe
adznă

proprietarii

el

se răni

pe

şi catîrii. lui şi. se repedi

sine

cu.

În limba franceșă s'ar

dice „»se faisant passer
poure. Astfel interpretă şi Blakesley şi. Rawlinson.
Pisistrat ca luând în mână, pentru ocasia acesta, stindarErodot represinată aci pe
dul partidei democratice,
Nu avem" cavinte pentru a crode. că revoluția organisată de dânsul
a avut
drept resultat un. succes politie pentru partida democraticii, din
contra, pasa-

giul de. mai jos;

arată

că nu

voăze

stwâs dâs

a fost așa şi că

todas

owapdtas

oăze (itoura

peca)) tace

Pisistrat n'a fost lea]
contribuit să-l aducă la putere. Aristotele (Polit. V) față cu partidul care a
ne spune că Pisistrat
usurpă, puterea, prin succesele sale militare, dobândind
forțe dela țăranii adunaţi
sub drapelul

„câştigase
Topawlâv

lui numai pentru ci „prin ostilitatea sa. în contra claselor
avute
încredarea maselor: »oi poszăzat 205 dfuov, Ge zoheuruo
l „Ţăverwvzo,

emesievro”
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mrăcellăvezs,

1) 38
îi pis zohs 7)owsloys, clov Abfou Ilzatozpazns - orasuloa
Tpâs "Tod medrauoise,
Pasagiul acesta, din Aristotele este în perfeet acord cus
aserțiunea lui Erodot, daca presupunem, că trupele prin mijlocu
cărora Pisistrat

- miss

î

datata

ajunse la scopul ce-l urmiiria, se compuneaă în mare
parte
ca infanterie, uă nouii armă de resbel În contra cavalerie din munteni orpanisaţi
do putere ar fi forte eficace în piirţilo muntâse, şi soldaţii carăi nobilimei. Uz astfel
o compuneaă ar lupta
cu mare succes în contra unci forțe paralis ate şi compuse
din proprietari, mari, creditori către micii proprietari din cari se compunea pleba
Pisistrat era ca să die așa apiriitoral i intereselor soldaţilorîn penere. În atare cas
lui, întocmai cum era
Cromwell campionnl intereselor individuale ale” soldaţil
puterea lui cea mare, și întocmai cum] uă Cromwell titlulor lui, “ceea ce şi făcea
de »protectore tot astfel
isistrat putea bine să ia titlul de »rposzdzrjs av
bmepeenplove, Astfel înțeleg
sensul cuvintelor 26 24ywp,

1 €6 dypâv, Adică în câmpiile mâi fertile ale Aticcă,
împrejurul oraşalui
chiar, unde stipâniai »pedieisc subt comanda luj Licurg.
2 67dev, Cuvânt care exprimă
'un fel de ironie fini; Bachr traduce prin
»sciliceta, care
3 mpârepov

corespunde Gre'cum en

»adiciie al nostru

ebâoxiuiicas îv ri spâs Meyaptac

întrebuințat ironie.

:

yevoulv

n srpaznyla ai“
Autorul nostru nu ne di nici un detali în privinţa,
acestui resbel, dar Plutare
(viaţa lui Solone) ne vorbesce de el ea fiind condus
de însuși Solone și de
Pisistrat

ca de un june carele se distinse mult în acesta,
. Ea avu loc înainte
de legislaţia lui Solone,' cam pe la anul 594 înainte delupti.
Christos, Pisistrat dar
trebuie si fi fost forte june atunci, ciici luarea Niseii de către
Atenieni. avuse loc
35 de ani înaintea incidentului relatat aci, astfel încât cu
greu se-pâte dice că
Pisistrat a Inat orasul

Turenne sai
Salamina.

acesta, afară numai daca el a fost un geniu militar
câ
ca Alexandru cel mare.
Teatral principal al acestui resbel fu

1 Nigatay. Nisea era portul Megarei şi era unit
Megara, întocmai cum
fa mai târdii Pireul cu Atena, prin zidură paralele numite cu»ziduri
lungi. Ruinele :
Niseii se văd astiidi în satul modern .» odeka Eklisies
e.. Un manuscris .serie
numele oraşului cu doui s »Nisatar«

-
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echipagiul Ini în piaţa publică,
ca cum, adică, ar fi fugind de

inamici

cară voiseră

când mergea la câmp.

să-l ucidă

EI rugă

pe popor să-i acorde uă gardă .
pentru (securitatea persânei) sale,
ca unuia ce se distinsese în
resbelul în contra Megarienilor,
luând (cetatea) Nisea şi săvâr-

şind “alte fapte mară;. poporul
Atenian, înşelat fiind, &i dete pe
(faimoșii lui) Gmeni, aleşi dintre

orăşeni, cari deveniră, nu garda
armată (a personei) lui Pisistrat, ,
ci bătăuşii lui; ctici mergeail:

după : dânsul purtând bâte de:
lemn; acestia se revoltară îm-

preună cu Pisistrat şi puseră,
mâna pe Acropolă. : În astfel de
mod dar domină Pisistrat asupra,
Atenienilor. fără a turbura dignitățile existente și fără a schimba
instituţiile: el administră ceta-

O

60.
T0)VT

Meză 6 08 Toy pâvav
Opovioavres cl za 20 Me-

tea în condiţiile. legilor stabilite
şi orândui tâte: bine şi cu înţelepciune.
i
60, Nu mult timp după, acesta

se învoiră partizanii lui Megacle

1 ăvâpas zodrove.
Pronumele demons
indici cii escorta saii nai bine,
agenţii lui ericle, eraii bine cunoscuți printrativ
faimoşii lui Omenie. Dupii Plutare (Viaţa lui reputaţia lor; traduce dar prin »pe
Solone) ei eraă 50 la număr; se
vede că în urmă numărul lor

la 2z0d5 sraszase

? .xopvyneâpot

de mai sus,

fu îndoit,

-Blakesley

crede

că »zo5zous«

se referi

— armati cu miăciuci sai bâte şi nu cu
sulițe — acâsta
însemneză că nu era uii escortă de armată
regulată cu ui armă
ofensivă de care

nu s'ar servi decât în casuri extreme,
dar

purtând ui armă ca bâta cu care Sar
servi ori şi când şi în contra ori ciinii person
e în mod mat mult sait mai puţin
sever, Chiar astădi uă trupă armată -cu bâta
ar inspira mai multă terăre
întrun oraş decât uă trapă armată regulat-cu
pusci şi baionete, cică ea nu s'ar
servi cu atâta uşurinti de
ușcă cum s'ar'servi de bâtă, „Aşa erai şi
sate-'
liţii: lui Pisistrat; ei inspirat mai multă
terdre când cutreoraă ulițele Atenei
decât uă trupă regulat armată,
ode sipăc zis tobcas Guvtapătac 05ze (taia
ueza)ddtag. Vedi
mai sus nota No. 3, pag. 9I..
„4
Eveue. ' Textul Aldin are tueve, ceea:ce se
explicii de Reisk ca referindu-se
la legile ce Solone liisâ în fiinţă. Expli caţia
acesta este forte îndoiâsă şi cred cătextul Aldin greşesce şi că Eueve este numai

o erdre a copistului

94:
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cu ai lui Licurg şi 6 expulsară:

“jaahtovs ozacâăzat val ol '7oă Av-:
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: ut, :: 0ăzw
păv Ilstotozpazos E07e md mpâzoy
x
Abivas; zci zi. zopavvida
: văz

Astfel se făcu Pisistrat; pentru:
prima Oră, - stăpân “pe Atena,
şi (astfel) perdu - suveranitatea
absolută pănă nu. prinsese rădăcină. Aceia 'nsă cară expul-

“xdpra 2bpilwoutyrv Epwv -aztBahs,
Oi. î8 2te)doavzes. Iletotopazov,
auzis Ex vâns! 2 dhhidotat 207a-

sari pe Pisistrat începură imediat din noi: luptele de partid

pavyiâ5; "Evâstauzvou.

o RN

Giaozy* mepishavvâuevos dă 21) ord:
ast 6 Meyazhtns, 2nexnpvusbeo
Ilatotozpizp, ei fodhoz6 oi :sk
fuarzepa Eyetw?.“uvatza îmi ij zu-

dintre, dânșii; în fine Megacle,
obosit de aceste lupte de partid,
trimise .să propue lui Pisistrat,

[0

drept condiţie (pentru restabili-

1

Ex vers.

o
1

2 Es
că
9=
aa

za Bunoidavtos îi 20
|
rea) sa la putere, să (consimţă)
„Gtozpitov, pyavăvan dj îi i
să ia de soţie pe fiica lui.
ard
zpiăua ebnOzotaroy, d
EI consimţi la (aceste) condiţii
ZȚ0 ebplozw, uaupt,
şi uă înţelegere perfectă între
dzexpilm Za- nahozipov z0ă BapfdPisistrat (și Gmenii acestia) fa
pov Elveos ză “Elrvrzdv5,
stabilită, dar pentru a ajunge la
dsâubrepav, aa
edmdins Thuiov „restaurarea (lui) ei avură recurs
dr Mrțutvov uăov, ei uzat zâze
la uă stratagemă, care, după opi1 câtot 2 AOrvaiotat, auiot mpwnia mea, fu din cele mai prâste
zotgi hevousvotat eva *ENfvuv
şi acesta pentru că din timpugoi 6 > unjavâna zowdds, "Ey rile cele mai antice (poporul)
So subtînțelege dpy3s »din noile.

2 ei fodhorzt si cv bvazipa few.
pronumele ci este întrebuințat în modul acesta,

Avem

destule

exemple

Astfel (Pindar, Ol. 1,91)

unde

»sdy

ci mazip bimepapepace paprepiv azi De. . În: Cartea I. mai sus
la Cap. 34
avem: »ufj si cl zpenduzvov sc adi îumtone,
Bachr traduce »suam -ipsius
(Megaclis) filiame. Erodot nu ne spune numele acestei fiice a lui: Megacle,

dar scim, din Suida şi din nota scoliastului asupra unui :pasagiii din Aristofan
(Nub
49), că ca se numia Coisira,
„Ext să avpavwylâu
Sub conditione

mai

tyrannidise

cum

ca îsi zoict, muceszeâat dela finele capitolului precedent,

dice Bachr, întoc-

4 el ge, În contra. autorității tutulor manuscriselor Blakesley serie îxet
se subt cuvântul cii numai îze ze pote sii aibii sensul de £: c5, ca în Cartea VII,
Cap. 8. Deşi pâte că Eza ze'ar fi mai natural, nu cred că ne este permis a
face uă modificare care are în contra că tâte autorităţile. -.
|
.

,

.

>

y

5 ta

zadatzăpov 205 fapâdpo» Eliveos ză “Phmvrzdw, Aci textul diferitelor ediţii oferi ui mulţime de variante cară nu schimbă câtu-şi de
puţin sensul
pasagiulu
să facem

za

vaze.

i,

Am adoptat textul admis în cele inni multe manuscrise, dar e. bine
mențiune de acele variante: ele sunt 1% »<6 făpăapav Elivos.
sc “F)r- |
9% »zd faphaprei Eos a05 “EDatroăe, 30 »tliuzos 203 Rapădpo
ză “Fri
"Altele substitue pe BapBazezi pentru Bipăapov dar cuvântul. Baplaprzâs se

reforii mai mult la morazile unui popor decât la rasa lui şi are un sens
mai,
puţin etnie decât Pripfapos, care însemna popor striiin în genere; Bap2aptrăs
însemi

n6ză »hbarbare saii incult şi nu "$ă ar avea locul aci.
*
. 6 Abmvaiotee soizi zpăsorat deyoptvotst elvat Ehivoy
zi , .
Acâsta, reputaţie a Atenienilor o confirmă şi Platone »adsptov Ţăp '“Mirvetossoia
crtola7
ze,
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elin. s'a deosebit de (tâte) pop&-

rele străine prin inteligința (lui)
superiâră și prin lipsa lui de
prostie naivă, și pentru că acestă

stratagemă a fost întrebuinţata cu
„Atenieni cari ai reputaţia de
a fi cei dWântâi dintre Elini:în
privinţa, inteliginței. În comuna
Peania era uă femee, care se
numia Fia, de ui statură de
„patru coți fără trei degete, și
Waltminteri

forte

frumâsa;

îm-

brăcând pe acestă femee cu uă
armură completă, o pusera într'un car şi arătându-i portul ce

1 Hataviti.
Leake afirmă ci acestă »deme« era vecinii cu cea filaidi, adică
cu >demer din care ficea parte Pisistrat,
2 5.
Meursiu (in Pisistrato) ne spune că.Fia acâsta era, fiica unui &re
care Socrate şi căi ca, își căştiga viața ven ((&nd buchete şi ennune de
flori, că mai
tărdiu Pisistrat o mărită cu fiul scă [ parch; dar acest din urmă
fapt e puţin
probabil, căci ea, trebue să fi fost mult mai în vîrstă decât Ipareh.
3 “mecotpuv zmyâwv dzolzizosca spete dazzbhovs,
Ceva mai mult
de stso piciore, adică uă femee de mare statură,
mpoâttavzec oyîuă
olâv ri Ewehhe
ebzpentorazav: pavtestat

Baehr explică bine construcția și sensul acestei frase pe care o enunță
»apodtzavres c Tua cd si (003) ebzpantoza
gatesllate și o traduce astfel în imba germană - fie Batten ihzoyeineEovsa Eue)e
Valtung ge:
E0v3a.

mai

clar

astfel:

1

u

.

.

.

-

zeigt, în der fie, wie mau ermartete, al3 în der jponjten erjăeinen
mire“,
5 7davvov îs md dozv, Pentru ca procesiunea acâsta să vio la Atena
dela

Pearia trebuia să trâeii prin comuna saii »deme« Palene, care era
situată
la polele extremitiiţii nord-est a muntelui Imet, unde câmpia Mesogea,
în care
se aflaii comunele

un templu celebru

Peania, şi Filaida, se unia cu câmpia, Atenei. La Palene era
al Minervei; prin urmare procesiunea, la.care 'luăi parte Fin

era emblematică a, mutiirii Minervei dela templul ci dela Palene la templul

de pe
Acropolă. Daca procesiunea, era urmati do ni populaţie numerdsă
venită din
satele Mesogeane, trebue sii presupunem că recepţia lui Pisistrat
în Atenă în
- capul unei demonstrații formidabile nu era atâţ resultatul
unei idei superstițioso pe cât resultatul unui ceremonial religios. - Pte âncii cii
acestă

demonstrație să fi, fost ui ceremonie nu religiosăi ci mai mult în ondrea
reîntâreerei
Pisistrat.
În țote casurile glâta se aduna ca sii celebreze uii sărbare iar lui
nu
pentru că credea că Fia era Minerva.
Cuvântul pentru care partizanii lui
Pisistrat at ales pe Minerva, ca deitatea lui tutelară cra mai
ântâiit pentru că

Atenienii i aduceaii un cult special şi că prin urmare uă persâni favorisată
de
densa, era socotită ca inspirând mai multi încredere şi apoi pentru cii
Pisistrat instituise serbările dedicate Minervei, cari purtai nunicle de ânsușă
»Mari
Panateneec. Aceste serbitori fură mai tărqiă, precum se scie, înlocuite
prin

altele în onârea lui Armodiu şi Aristogiton.

6 ada î Anat:
Idea că deii și eroii se arttaii pe piimânt în
era furte respânditii în rec ia. Avem exemple în fabula lui. Filemone şipersână
Bauci
unde

se arctară Joe şi Mercur; în apariţia denlui Pan lui Fidipide puţin
timp înaintea bătăliei dela Maraton, vedi (Cartea VI, Cap. 105);
avem pe urmă:
apariţia lui Teseii care se lupti pentru Atenieni! în
bătălia de la Maraton
2

.
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Ilaal-

ca să pară

strucțiunilor ce le priimiseră,. să
strige, la intrarea lor în cetate,

şi să dică: »Atenienilor, priimiţi

cu bună voință pe Pisistrat, pe
carele €l onoreză &nsăşi Minerva
mai mult decât pe (oră care) om şi
€l readuce. din exil în. propria
ei cetățue!e * Aceste
. cuvinte le
strigară ei cutreerând (tâte satele): imediat în tote comunele. se
răspândi faima că Minerva readucea din exil pe Pisistrat,

!

'Azodafâv

8

zv

Iar locuitorii din cetate, încredinţaţi că acâstă femee era divinitatea ' în persână, se închinară
înaintea unei (fiinţe) muritore și
priimiră pe Pisistrat.

zvpav-

vida spbzo 5 epnutwp 6 Ilsoi-.
Orparos, xază rijy Guodoţiv
iv
ps Meaxhsa vevoutvny antet
zoă
Meyaxhfovs
zi urartpa,
M

aibă

mai maiestuosă, o conduseră în

»w

my

să-l

cetate trimițând înainte
- mergători cari trebuia, conform in-

i

2

Opwzav

trebuia

2

2

2

3

61. Pisistrat, . îndată
ce căpătâ puterea cu mijlocul ce
Pam

relatat,

învoirii
—

pe

făcute
fiica

luă, —

conform

cu

Megacle;

acestuia” de

soție,

,

(Cartea VI, Cap. 117); în no mai putem cita apariţia a doi ostaşi în bătălia de
Perşilor, pe cari ostași Deolfienii E identificară cu eroii lor
locali Filacu și Antonou (Cartea VIII, Cap. 383—39),
"
1 xatdțet
-d
Verbul ozazdyerva este expresia tecnică întrebuințată pentru reintârcerea, unui exilat, întoemai ca, expresia, francesă »rapatriere.
Exilatul
se dicea »xaztvate,
Idiomul acesta este clar indicat în Medea lui Euripide
la Delfi în contra

(linia 1015):
NAIAATOTOS.

1
strictul
divisii
ţelegem

»Bdpse*

xdzet 1o ua d zpos mxvuy

Ext

MIAEIA. : »A)ows zazio zphabev i ndharv' 270.
E se mob dtiwove.' Fii cred că cuvântul îfuows trebue luat! aci în
săii sens de comune rurale şi nu admit că e vorbii,de cuartiere sait
ale orașului; cu alte cuvinte de »mahalalele« Atencă. În cas ânsă de înastfel, trebue să traducem vita atztovzese de mai sus nu prin »cutreerând

tote satele« dar prin »cutreerând tote uliţelec. . Ar î fost mai natural ânsă să ad-

mitem că e vorba de interiorul Atenci şi nu de satele din vecinătate, căci după firul
dar »oi îv mei dozele care urmeză

naraţiunei, procesiunea a şi intrat în cetate;
imediat, împedică uă asemena interpretare, *

"3

vapteu,

Vom observa în trâcăt că verbul acesta în forma activă, însem-

neză »a se însura« iar în forma medie »a se 'măritac,

Clio 1, 61.
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De dre ce însă el avea pe tim-

pul acela băeţi măricei, și fiind

că se bănuia că un blestem atîrna
asupra Alemeonidilor, el, nevoind
să aibă copii cu noua sa soţie,

nu avu comerț cu densa în modul

obicnuit. Ia început soția ascunse
(tota) acestea; în urmă Ensă, sait
spre a răspunde (unor întrebări)
saii altfel, ea spuse mumei sale
şi aceea (spuse) bărbatului ei.

Acesta

fu indignat

de

ultra-

giul ce i-l făcea Pisistrat; și
plin de mânie,
lăsâ la -uă
parte tot resimţimântul lui în

1: Oiîa â2 matâwv zt oi Vzapydvrwy
vervtwy,
Data exactă a acestei
prime reîntârceri a lui Pisistrat la Atena e lueri
grei de stabilit, Scim că în
anul 490, adieii la bătălia dela Maraton,
Ipia, fiul lui Pisistrat, era, bătrân şi că
&şi perduse dinţii. Mortea lui Pisistrat a se întemplâ
37 de ani înaintea acestei faimose lupte, adică în anul 527 inainte de

Christos. La acestii dată dacii mai adăogăim 12 ani, ajungem pănă cam pe la epoca
primcă restauraţiă a lui Pisistrat şi a ciisătorică sale cu fiica lui Megacle, cică trebue
si presupunem că timpul celui d'al doilea
cxil și întervalele cât durari a 9a şi a 8a
tiranie a lui Pisistrat fură pe la 539.
Presupuind că Ipia sii fi fost de 70 de
ană la data uciderii sale la Maraton, el
ar fi fost acum, .la data primei Testauraţii
a tatilui stii, un june »vemlas« de vre
uă 20 de ani. + Daca 6nsă ne luăm dupii
aserţi
ne spune că 83 de ani trecurii între usurpa unea lui Aristotele, (Polit. V) carele
rea lui Pisistrat şi mortea lui, acâsta
ar faco că prima restaurare
să fi fost la 553, adică cu 63 de ani înaintea
bătăliei de la Maraton, în care cas Ipia
ar
se căsători tatăl stă cu fiica lui Megacle. fi fost un copil. de 7 ani la data când
din aceste calcule; ecl d'ântâiă este basat Trebue să primim ori unul oră altul
pe
Cap. 62 şi Cartea VI, Cap. 107) iar cel d'al afirmările lui Erodot (vedi Cartea I,
doilea pe ale a lui Aristotel, astfel
încât n'avem

nică uă autoritate pe care
aprope pâte de adevir, Tot ce putem amfaceputea basa un calcul intermediar, mai
este ui simplă conjectură ci copiii

lui Pisistrat, la data primei restauraţii,
furi băcţi de 16—1S ani şi că intervalul
între usurparea puterei de ciitre Pisist
rat
29 de ani, cu alte cuvinte anul 556 trebue pină la mârtea luă, a fost de vre ui
să fie data usurpaţică pisistratide,
tvațtuy elvat 70 Azpatwve
Blestemul sait yos subt care
se qicea ci erai Alemeoniţii saă famili iwy,
a cupatridă a lui Megacle, provenia
din
aceea că ci atriiseseră asupra-și ura deilor
ucidând în templul Eumenidilor pe partisaniă lui Cilone resculaţi în contra
tir
patriciane, Archontele de atunci,
Megacle Alemeonidul, după ce se fiicu stiipaniei
pe Acropolă, unde se retriiseseriă partisanii Ini Cilone, îi îndemnâ sii âsii din în
templul Minervci promițând ci viața lor
va fi cruțata; Wabia cşiră însă, și furi
îndatii ucişi, unii chiar în tomplui Fumen
idilor, unde că iutaseră un al doilea refugia. De
atunci Atenienii priviri pe Alemeonidi ca uii familie blestematii și pote cii
chiar
pentru
-aceca nu putu Megacle să
pisâscă așa lesno un soţ pentru fitea lui
“şi fn silit să recurgii la Pisistrat, Seim
că mai tărdiii Solone puse de 'purificâ
oraşul Atena ca să scape de tâte nenoro
„cirile cari ar putea sii-l amenințe din causa
sacrilegiului archontelui Megacle.
Acista se numește purificarea
STactwTn st,

de comună,
“Erodot, L.

lui Epimenide pe timpul când era Solone archon
te,
Unele ediţii serii Gpazbryat.
Actsta este uă erore destul
7
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| ceait în contra lui, părăsi ţera
| cu totul; ajungând la Eretria, el
| se sfătui cu fiii săi. Prevală
opinia lui Ipia, care era să se
| recăștige puterea perdută,
și
| imediat că cerură ajutâre de bani
| de la cetăţile cari din întâmplare
| Sar afla subt uă obligaţiune ore| care față cu denșii. Adunară
| sume mari de bani şi Tebanii
| întrecură pe toți cei alţi în dăr| nicie. După acesta, — ca să nu
| mă întind prea mult la vorbă —
| timpul trecu și tote fură gata
| pentru reîntârcerea lor; din Pelopones sosiră mercenari argieni;
şi un ore care bărbat din Naxos,

1 *Eptaprav, Eretria din insula Eubea.
2 yvumy. Deşi ar fi mai natural aci dativul »pubux«

în loc de acusa-

tiv, şi deşi ar fi mai în acord cu usul adoptat de autorul nostru, carele (Cartea III,

Cap. S$2) dice »puiurai re vezăâve, suntem siliţi totuși, faţii cu autoritatea celor mai

bune manuscrise, sii adoptiim acusatirul; acesta deși neregulat este însii gramaticalmente posibil. Blakesley adoptând dativul în textul lui, emite opinia, că crorea,
este a copiştilor cari au repetat din nebigare de sâmă litera v dela începutul
cuvântului următor şi ci de acolo erdrea sa strecurat şi în manuscrise.

3 îivetpav. Dela vâyelgara a stringe sati a cerși,
zponâtaza.
Grenoviu scrie fiiri iota subscris,

|
derivând

verbul

dela

spoijioua »tae un servicii anterior prin care me ingrațieze, Alţii serii pietitasn,
ceea, ce este âncii mai eronat. Forma corectii este firii îndoitli acesta şi verbul

derivii dela zpratizistiai şi însemndzii, atât aci cât şi în Cartea'III, Cap. 140, unde îl

avem iarăşi, »a fi subt nă obligaţiune re care faţa cu cineva,
Preposiţia »ree
nu indică deloc antecedenţă 'de timp, ci mai mult »preferințiic ca în sursă,
Astfel upatetaliat pote însemna »a avea un respect marcat pentru cinevac,
Acum, de re ce simţimântul ce €l are cineva de ună datorie de recunoscință câtre
altul, este 6re-cum urmat de un sens de inferioritate, se pâte bine ca, astfel, zpoaviztsljat, însemnând respectul inferiorului câtre superior, să fi ajuns a însemna,

ca în text, sensul obligativităţii, adică al causcă unui. simțimânt de inferioritate,

Adrăanus.
Acest birbat, despre care se vorbesce şi la capitolul 64 de
mai jos, era un nobil din Naxos. Aristocraţia acestei insule exercita ui tiranie
opresivă asupra poporului, care, adese ori provocat, profită de prima. ocasie ce se

presență pentru a se revolta şi a râsturna paterea, oligarchici.

Cu oensia uncă

serbări »4âurse, nişte tineri nobili insultari pe un om din popor forte iubit,
anume Telestagora; acesti. juni desfrânaţi nu se mărginiră a insulta.pe acest om,
“ei insultară şi pe fetele lui. Consecința fu ui miscare generală şi cum se întempl, adese ori în asemenea casuri,. poporul se grupă împrejurul unui nobil cu

idei liberale şi democratice,

indignat de abusurile comise de clasa lui.

nobil fu Ligdamis, carele, cu ajutorul poporului,
Pisistrat ci va îi dat pote şi un ajutor ore care
pentru causa Pisistratidilor,

Acest

deveni tiranul insulei Naxos,
şi de acolo provine zelul lui

Clio 1, 61. 62.
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oferi ca) voluntar, manifestând un'
mare zel și (contribuind) ajutore
de bani şi de brațe.
62. (Pisistratidii) porniră din
Eretria şi se întorseră înapoi
(în patria lor) după uă trecere de
un-spre-dece ani (de exil). Primul loc al Aticei pe care €l ocupară fu Maraton; pe când erai
ci tăbăriți

în satul acesta,

par-

îpnotbpeny, -olzi îi sopavyis zpă
tisanii (lor) din cetate sosiră, și
Ehsvljspins îi donaozâzepnv, Oăzo
cu dânșii se mai uniră şi alţii de -ut 0ij ovvnNitovan. "Adrvatuv îi
prin comune, (Omeni) cară preoi 2 205 doszas, fus pi Ilaat- feriai (un regim
de) îiranie
Grpasos + ypfuaza îivetpe, za
(unuia de) libertate. Iată cari
DRws
.
uscaozs
€0ye Mapaliăva, how
fură Omenii ce se strînseră (mod0âvu stpov3. "Emet za îi 220
prejurul lui Pericle).
Dintre
0ovzo 24
Mapaljâvs
adzăy Atenieni cari locuia în cetate,
ma
d dam, văzw îi
nimeni nu se turburi despe PiBomliinvau îm
add.
Ra pda
sistrat, nici pe când aduna bani
„75 mavocpastii Viuy îmi <0bş aart= nică când mai târgiii ocupă
Marapwaş* za oî dupi Tletsiszpazny, tonul. Îndată însă ce aflară
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îuă cu genitivul timpului exprimă lapsul complet al timpului

indicat — de
aceea traduc »dupii ui trecere de un-spre-dece ani«.
[A
70% diuwy, Adică comunele din partea Aticei numiti Mesogea,
unde Pisistrat trebue să fi avut multe relații şi unde rudele lui puteaii să-i
procure partizani.
ACŢo obătva clov.
forte ciudat ea, locuitorii din Atena
sciut. nimic despre mișcările lui Pisistrat, mai ales dupii ce ci debarease si nu fi
şi ocupase
Maratonul. - Cetatea în adevăr comunica mai puţin cu partea
Atieci dincolo de
muntele Îmet şi cu costa orientali: ca cra în comunicație mai frecuentă
cu câsta
occidentali a peninsulei; dar cu tote acestea nu pot admite că
cetițenii,
si nu f

sciut nimic despre demersurile lui Perieles în Eretria şi la Maraton. Îmi
place
mai bine a credo că că sciaii și că se ţineaii în reservii aşteptându-l să se
apropio
mai mult spre

a nu liisa între Atena şi forţele lor partea Aticci numită Mesogea,
unde Pisistrat avea mai mulți partisani, De aceea traduc »)0yav chit
cos

prin »nimeni nu se turbarâ despre,
Tradue

S 7wbuzd

Gwytduzeş

pe »îs uz

dstavtavzat
îzi Mahrtdos "Ab valns îpdv,
cwwbizse cu totul altfel de cum îl ini alți” traducători,

adică ci Pisistratidii au operat uă juncţiune între ci la Palene; pentru
că întâlnirea
cu forțele Ateriiene tot la Palene este exprimată mai departe prin dvzia
Eleva ză
âmda, Acesta este şi conform cu istoria, ciică dela Maraton Pisistratidii plecarii
în două
divisii, cari operară juncţiunea lor la Paleue, unde sc şi întâlniri cu forţele
ateniane.
-7*
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orha!* 2vhaăra (iei muuzii ypewus- | contra acelora
cari reveniaii
vos mapiozazat Ilstotszpdzp "Augi- | din exil; şi partisanii lui Pisihozos 6 "Axapyâv?, pnâun)âţos | strat, pornind din Maraton, se
Palene ar remânea, cum obsertii forte bine Blakesley, cu totul afarii din calea directi

între Maraton şi Atena. Totă tactica acestei expediţii este admirabil explicată de către

Blakesley. E! dice că calea urmată dela Maraton la Atena, fără a, fi cea mai directii, era
cea, mai bine adoptată în scop de a apuca pe la spate ui forţa ateniana care ar intra,
în Mesogen prin Palene. EI susţine cii nimie nu aruncă așa de multă luminii asupra
acestei campanii decât cuvintele chiar ale oracolului. Si presupunem, dice el,

că Pisistratidii înaintai

dela Mesogea

la Palene;

pe

de

altă

parte

ui

forța

ateniană venind drept spre Palene. Uă a doa forții pisistratidii mergând dela
Maraton d'a lungul polelor meridionale ale muntelui Briles şi sosind dintriacolo pe la
amiadi.
Atunci forța mesogeanii s'ar putea numi 8lzzw5 (plasa), forța maratoniană ar fi jbine representată prin cuvântul f6)os, adică forța care împinge

pescele în

plasă, iar Atenienii ar fi poseele »(mor«

ce intră în plasă.

Puterea

ATICA

pe timpul lui
Pisistrat

Forţa ateniană
|—:—--

Forţa

lui Pisistrat

sorelui la amiadi e represintată

indicând campanialuldin
Maratan,
prin cuvântul

»sehrvatr« aplicată nopții, căci

pescuitul la Elini se fiicea, şi se face âncă astădi noptea pe luni,

aprindendu-se

păcuri în virful luntreă; pescele urmăresce lumiva pănă intră în plişi, Pisistrat
dar separă forțele sale în două, ca în cas de un mers direct în contra Maratonului

să aibă uă forţă în reservă şi să atace pe Atenieni pe drumul acela. Acâstii divisie
de reservii, vedend cii nică ui forţii ateniană n'o întâmpina, pe câsta apusană a Pentelicului, a ocolit muntele şi a venit de s'a unit cu colna cea: laltii la Palone. Am

indicat pe charta introdusă. în nota acesta, calea urmatii de ambele divisii
pisistratide dela Maraton la Palene. Satul şi templul Minervei la : Palene sai
menţionat mai sus, vedi nota 5, pag. 95.

Acest templu

era celebru şi i se v&d

ruinele mireţe lăngă satul modern »Garitoc.
.
1 duzia Efevza să âzha. Cuvintele acestea s'aii tradus în două moduri. Sai
»tăbiiririi în față saii »se puserii în linie de biitae. Prima interpretare este aceea a
traducerilor ordinare, dar cea d'a doa este probabil cea mai corectă. Baehr obseryă
cu mare cuvent că expresia »2vusnla îmda zillealia însemneză »în aciem Se consistere«.
O mai avem în Erodot în Cartea V, Cap. 74 şi în Cartea IX, Cap. 52.
2 Azapvâw.
Unii editori, între cari e şi Volckener, propun aci »'Azaguzsc,

forma, ionică pentru »Âapvebsc adică nu »din Acarnaniae ci din satul »Acarnea
în Atica (la nordul Atenei dincolo de Cefis), Faptul cii exista în adevăr un sat

în Atica, și acela nu departe de Palenc, numit Acarne sai Acarnes, militezi dre

62. 63.
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îndreptară spre cetate, unind
forțele lor împreună sosiră la
templul Minervei Palene, unde

se aședară

în linie de

bitae;

atunci Amfilit acarnanianul, bărbat expert în arta divinaţici,
îndemnat fiind prin. inspiraţia
deului, se presentă înaintea lui
Pisistrat, şi apropiindu-se de
densul, emise oracolul următor
în versuri exametrice:
»S'a dat aruncitara şi plasa e întinsii,
»Sub lună dai năvali serumbiile întrensa.e

63. Astfel (fu oracolul ce) îl
emise divinatorul inspirat; Pisistrat înțelegând oracolul, şi
declarând că-l primesce, porni
oștirea lui (în contra adversarilor). Acum, Atenienii cei din
cetate se aflaii în momentul când
terminaii prândul lor de amiadi:
după prând că se apucaseră, unii

să jâce zaruri, alţii să dormi.

Trupele lui Pisistrat, repedindu-se asupra Atenienilor,îi în-

cum în favorea teorici lui Volckener, mai
ales când vedem ci Platone (Teag.)
numesce po Antfilit »compatriote şi când
vedem ci Clement (Strom, I, 1) âl
califică de Atenian,
N'aş esita un singur moment do a adopta „textul
propus
de Volckener, daca n'aș fi vădut că tâte manuscrisele aii 'Azarvây
. În faxârea textului nostru însă avem faptul bine constatat că pe
era renumită pentru divinatorii ce poseda. Rawlins timpul acesta Acarnania
on citâzii pe Megistia la
Termopile 'și pe Ipomach din Leucadia la
Platea edi Cartea

Cartea IX, Cap. 38).

VII,

-

Cap. 221

şi

Q5vot scris de unii făcu şi fc nu sunt
tunii curați, adică pescele
numit franțuzesce »thon« ci uă varietate pe
care Lincu o numesce »Thunnus
scomber« identici cu scrombiile nâstre. Acest
vine din ocean în Mediterana prin strîmtorea Gibraltarului în cete Iar; pesce
spre primăvară trece d'alungul
costei Europei, intră în Egea şi pătrunde pini în marea
Negrii; de tomnii se întoree
iar în cete spre ocean.
Serumbiile vin slabe primăvara şi plec. grase
'tomna
şi de aceea

pescuitul de tâmnii pe costele mării Egee e mult mai
stimat decât

pescuitul cel de primăvară,
? oipijsova de la ciuăy,

ni formă stinsă: a verbului &puây, a se repedi
sati »a da năvalăc.
3 05. Articolul acesta lipsesce în textul lui Creutze
4 63, Particula acesta, întocmai ca mai sus Cap, | r,
vazaîi) ai îş Aprpose,
” unde edi nota, indică punctul unde voia, să ajungă
autorul:
»acumas

spre a exprima, acestă

particularitate.

am tradus aci prin

102
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vinseră; pe când fugiaii acestia,
Pisistrat

avu

recurs

la un

ex-

pedient fârte înţelept, pentru ca
Atenienii, nu numai să nu se
ralieze, dar âncă să rămăe mereii

risipiţi: puind pe fiii săi călare,

că trimise înainte; acestia ajungeait pe fugari și le spuneaii,
conform instrucțiunilor lui Pisistrat, să m'aibă nici uă temă .
şi să se întorcă fie care (acasă
la sine.

64.

Atenienii

fură

supuşi

astfel, şi Pisistrat, făcându-se în
modul acesta pentru a treia dră
stăpânul Atenei, consolidă tirania
prin mijlocul unui mare număr
de (trupe) mercenare,și prin
adunare de bani,— proveniţi,

1 Cuws piize dhesleiev Ea ci Adyvaior âcouzănzsutvov ze elev.
Puterea lui »prjcz« şi »zea aci corespunde cu puterea ce o are în latinesce »non
solum non . . . sed etiame.

2 zai dzituat Erno,
În nota lui asupra acestui pasagii Baehr. condamnă teoria naturală și“ logică
că vazttunee ar fi infinitivul în urma unui ordin
DB
adică el separă pe dztfvar de bapster, Dupii cum înţeleg nota lui, el ar tra- >
duce astfel: »spuindu-le să 'aibii nică uii tâmii; fie care atunci se întorse
a casi
la sine. . Uiă asemenea traducere nu mi se pare naturală şi ar necesita
uă schimbare de punctuație, pe care o şi face B aehr; în atare cas ar fi mai corect să se
citescă aa dzituat Tuastaşe cum în adever fae multe ediții forte autorisate.
E curios că Baehr,
care traduce în modul indicat, respinge nominativul
Euasz6s în favorea acusativului Zzas=ry, .
!

3 Ietoptvwy

î2.z6v

Abrvalos.: Istoricul engles Grote biinnesce

,

cii în
totii afacerea acesta a restaurării pentru a treia Gră a lui Pisistrat
ar fi fost la
mijloc uă trădare ore-care. Rawlinson, cu drept cuvînt combate. acestă teorie
subt totă reserva, qicând că nu e natural.ca Alemeonidiă, cari eraii
puternici la:
Atena pe timpul debarcării lui Pisistrat, să-i fi codat acesti putere.
Ei nu
puteai căştiga nimie din politica lui Pisistrat şi puteau perde forte mult.
Este ui
crore mare, adaogi Rawlinson, de a presupune că partidul popular
întruii ţeră
nu pote sii cadii , dela putere decât prin iriidare sati prin acţiunea unor
cu
totul străine. - În casul de faţii, înainte de ase fi' simţit bineevenimente
în Atena,
patura tiraniei, mulţă, precum dice chiar autorul nostru, »preferiai
i în.loc de
libertate un regim de tiraniec, masele eraii indiferente — afarii de
acesta Pisistrat,
dice tot Rawlinson, era privit 6re-cum ca apărătorul democraţiei
şi reîntârcerea
lui era considerată de câtre concetiiţenii lui cu un entusiasm analog
aceluia arătat
de

Francesi în anul 1815 când se reintorse Napoleon din insula Elba,

1 bbitosz cv svpavvidu îztaodpotci ze zolhotat, zal
7pruitoy
Gyvbtotat, — zâv piv abadiev, sv îi azi Xepoudvas z0zaud
Sowdyrwy.
Veniturile lui Pisistrat consteteaii, parte din taxe de 5%/0 prelevate
asupra
veniturilo

r supușilor săi (Tucid. VI, 54) »Abrualoos elnasziji mpazstpzvat
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parte din resursele proprii (ale
Statului), parte din (proprietăile) de lângă rîul Strimone — şi
luând dela Atenienii, cari rămăseseră îndărăt și cari nu fugiseră
(în exil), pe fiii lor ca chezaşi,
ci „trimise

la

Naxos;

—

căci

Pisistrat supusese acestă (insulă)
prin (puterea) armelor şi o predase lui Ligdamis: — afară de
acestea el mai purifică insula
Delos, conform oracolelor, iată
cum făcu acestă purificare: dela
câtă. (întindere de loc) se putea
vedea templul, de pe atâta parte
(din insulă) el desgropă pe toţi

utvuve, parte 'din minele dela Lauriu cari producea beneficiură mari (vedi
Cartea VII, Cap. 144). După aceca, din pasagiul acesta reese că cl avea proprictăţi în Tracia lingii riul trimone; proprictiiţile acestea trebuie sii fi fost mine,
căci partea accea a, Tracică, dup disele lui Strabone, (Cartea VII), a lui Tucidid
:
(Cartea IV,

Cap.

105)

şi

ale

autorului

nostru

chiar

Cartea VI, Cap. 46), poseda mine mari de aur şi
Rawlinson, a înţeles cu totul r&ă acest pasagiu când
Pisistrat pe de ui parte ar fi adus sold ați mercenară
dar că pe de alta preleva banii pentru plata lor în

(Cartea V, Cap.

1,

23,

si

de argint.
Grote, observii
dice »Erodot ne spune că

de pe malurile Strimonului

Aticae«

cică

genitivul »zâ

dă drd Apoptieas mrcapcd oxntzuve nu se pote raporta la dativul Eztzadpotaue —
syudwewy nu se pote raporta decât la »ypyudzwvc,
1 za Y yâp cad=zvi 6 Iletalorpazos xazeozptv
pe azo nohtuw nai dnt-

Aci ne giisim în. aţa unei lipse de acord între ptfaptele revodupă cum ni le relatâză Erodet, şi între faptele acestea. conform versiuncă lui Aristotele (Politie V). După, acest din urmă autor, miscarea
a avut un caracter cu totul intern și nu fu provocată decât de abusurile
oligarchici; pretextul care servi pentru isbucnirea revoluțică s'a dat în nota
No. 5, pag. 98, de mai sus. Aşa dar, ea fiind ună mişcare” cu totul internă, cum
ne spune Aristotele, e grei. a înțelege intervenţia străinii a lui Pisistrat,
despre
care se vorbesce aci. Se pote ca Pisistrat să fi trimis un mie ajutor, dar e
,
7
d,
ncadmisibil ca el să fi fost cuceritorul insul căbi în favorea
lui Ligdamis, și aci suntem
siliți a crede cii Erodot comite uii ersre sai i cel puțin uă exageraţie a faptelor
zpeve: Avyăduu
p
luţiei din Naxos,

petrecute.

Ui mare amiciţie pâte să fi existat între Pisistrat şi Ligdamis, ca

între
doi biirbaţi cari jucaii mai acelaș rol în țările lor respective şi era
natural ca
că sii-'şi dea ajutore mutuale la cas de nevoe.
2 zi vîjgav Afjdov xalirpaş. Tucidide (Cartea III, Cap. 104) confirmă cele

relatate aci de Erodot relativ la purificarea parţială a insulei Delos de ciitre Pisistrat,
3
7 dgov Eos su
ipod el/z.
Echivalesă cu frasa latini »quousque
prospectus templi pertincbate.
1 Ahzpatwvidew. _dşa serie Gaisford de acord cu cele mai multe manu-

scrise, dar câte-va ediții, dintre cari Blakesloy, seriii "Azure
roy, Importanţa
acestei variante nu. esto așa de mare precum Sar pirea la, prima vedere, pentru-că

- scim că Megaele, fiul ui Alomeone, cărui s'ar aplica numele "Adanatwuldzw, plecâ
din Atena cu toță familia Alemeonidilor, aşa încât ori care sii fie textul adoptat,
„ sensul pasagiului este conform cu faptele istorice,
A
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morţii şi 6ă transportă întruă, altă

parte din Delos. Pisistrat astfel
domni asupra Atenienilor; din

Atenieni parte cădură în luptă,
şi parte fugiră din locuinţele lor

împreună
65.

Tobe

îv

vuy

"A0mvainus

65.

cu fiul lui Alcmeone.

Astfel

era

condiţia . în

zotaăza my ppăww nătoy Exvy- | care se aflati Atenien
ii când
Udvezo 6 Kpoioos vastova!- abs | Cresu se informâ
despre dânşii; .

â

Aareâmpoviovs

dx

zuaâv

ze | el mai

află că Lacedemonienii

ueydhuv msosuyâzas, ua 2âvzus
scăpaseră
din mari nenorociri și
fân 75 zohuop xazunsprtpoos | că eşiseră . victorio
și dintr'un

Teyenztoy.

Gisiovzos

Îmdpej2,

“Esi -âp Atovzos Ba- | resbel cu Tegeeţii.
xai

“Himowhtos

znbs : ddhovs

2

demonienii,

în

Căci Lace-

timpul domniei

zodfunvs, | lui Leonte și Egesicle la Sparta,

edruEovzes vi Anzedatpâwni, ps | fuseseră norociţi
în tâte resbosle
Teyerizas podvovs mpoctazatnv. To
lor; numai în contra Tegeeţilor
dă Ea mpârepov zobzoy ial xazavo- | nu isbutiseră,
Înainte de epoca
poozazot Toy Gycdăy zclyzay “E)d- | acestora ei aveati
legile cele mai

vwv3,
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<s

optas

abdrobs

sal | rele

fatyotat ânpboptazat,. Mezefaloy 83
dâe Ec ebvopiv* Avzobpriovzâv
,
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dintre

toți

Elinii

şi se

învoiaii greii atât între dânșii
cât şi cu străini.
Ei schimbară (acestă stare de lucruri)
pentru (un sistem de) legi bune
în modul următor: Licurg, un
Dărbat însemnat al Spartanilor,
mergând
„e

(uă dată)

C “

)

la De]

ai (ca
să consulte). oracolul, înA momen
-

tul

când

intrâ

Pitia (83) qise:

în

sanctuariii,

1 Tobe pt vvy AOnvalovs zotradza du
Jpovov zoizov tavvhdveze
d Rpoinos zaztyovza.
Autorul voesce să dică că pe timpul când
Cresu luâ
informaţii relative la Atenieni, acestia se afla
încureaţi în lupte civile, dar este uă
erore de a deduce că misiunea, trimisi de
Cresu se petrecu pe timpul ultimelor
evenimente relatate, adicii în cursul tiraniei
a treia a lui Pisistrat, Autorul, apucându-se uă dată de istoria lui Pisistrat,
o continuă trecând astfel. peste firul

intrerupt

al istorică Lidiei,

ctici acea misiune nu fa posteridră epocei primei
„:
Ă
2 Atovzos Anotesovzos zal Il rguzdtos.
2y Smdpew. Pausania fl
nnmesce 'Ayastadiis. Domnia lui Leonte şi Egesicl
e la Sparta fu pe la anul 595
înainte de Christos,
e
tiranii a lui Pisistrat,

3 zaxzovouwbrarot îoav oyedây aduzwy
“Piu.
Toţi autorii Elini
confirmă acâsta și spun că Lacedemonienii inainte
de Licurg trăiai în anarehie
şi fără legi bine determinate,
E
4 Avulopye.
Forma ordinară ar fi Avzdepye schimbat în Avzodpy
e. Acest
oracol pare a fi fost forte

celebru la Sparta şi fa trecut în analele cele maj

Clio I, 65.

vâtiut
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îi ge lzâ pawedsuuat î. &flpuomov,
iz ai păhov lite Emoua, &
Avzdopye.e

Oi păv dj

»Licurge, tu vii astădi în templul meă
cel sacru,
,
„Fiinţă mult iubită de Joe şi de deii

»Ce

awes mpds robrotat

arti,

x

DA

Kpiens

Olimpul.

Esti om,

ori

»Emi placă îns! a crede ci; esti un deă,
«Licurgo!«

Unii afirmă că, afară de acestea,
Pitia ar mai fi dictat lui (Ligurg)
întregul sistem de leguire astăi

Tebowra Azwlisew,
ddehetâtov
Sovziă. Bastheinvzas
Base
îi
S
u=yiv îwvT6,
îi Szap2

locuiesc

qeitate?

PEsovata
“ai epica
end
325 ivzi Il [lvadm
Vi my văy wameozeâiza v6aunv
Îmapaiaga+* dos Gabi Aauedatpâwot AEovat, Avzăprov Zz043p0:
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în fiinţă la Sparta; după disele

7

însă chiar ale Lacedemonienilor,
Licurg, pe când era tutorele ne-

datata

vechi »zats zahanzdzats daypazate cum dice Plutarch. Despre
aceste dvypagal, *
a scris mult Miller, şi e forte posibil e i acolo a și
gisit Erodot textul oraco-

lului acestuia,
1 Atţuw,
In unele ediţii âv%â, însemnezii nu sciii care din douiie
sai »sunt
- în nedumerire«.

2 3 ăvbipwzov.

Unele ediţii aii oii vai dvâpac.

alţii, a fost »1ă fosti Tec,
3 îtvEs 2pos rovzorat

diyovst

al

gpisar ada

1ATESTi0Tra 16ăuoy Ezapeicnat
Alţii, (vei mai
"bone (XVI), spun că Licurg a adus legile sale din Creta,

legile lui Minoe; aşa şi
deşi3 curios, 9 nu trebue să
asupra legilor, unde ni se
z0âuev« ornamentul unui

Textul oracolului, după
ho

Iloliizv mov văv

Jos) intre cari şi Stra-

unde fusese inspirat de
trebue si fie. Cuvântul z6zusv, aplicat aci: unor legi,
ne mire, , mai ales dacii ne amintim p pasagiul
din. Ă Platone
8
spune, la începutul acelei scrieri, cii legile sunt »0zela
s
stat,

4 Avao5prov fnttponedoavya
a Aewâuwzeu, dâc)etătov piv îwurod,
Basthedovzos dt Xzapatnrtwv,
Multele dificultăți cronologice la cari di

loc ună traducere exactii a pasagiului acestuia a îndemnat
pe unii comentatori sii
judece aci cu severitate acurateţa afirmărilor lui Erodot,
acusându-l de inexacti-

tate
;- mulţi traducătoră aii cutezat chiar a modifica textul pentru

a-l aduce, cum
cred ei, mai în concordanţă cu adevărul, Rawlinson, de
exemplu, acusă curat pe
Erodot de erâre; el dice cii Leobota nu era de fel
rudit cu Licurg și că este
un fapt bine constatat de toți istoricii celebră că el fn
tutorul, nu. al lui Leobota,
ci al lui Charilau. Aci e posibil să aib i dreptate Rawlinson,
căci în cele mai
multe liste ale regilor Spartei Leobota figurezii ca
un Euristeneid, pe când. se
crede cii Licurg era un Proclid; ; acum €nsă nu trebue
sii credem că aceste liste
şi aceste credinţe sunt absolut corecte şi bine întemcie
te: istoria antică a Spartei
este aşa de obscură încât nu trebue s i ne pronunțim
absolut daca este erdre
sati nu în afirmarea lui. Erodot; tot aş a putem dice
şi despre faptul că Charilau,
şi nu Leobota, a fost subt tutela lui Licurg; aşa ne
spun cele mai multe sorginți de informaţie şi probabilitatea este în favorea
lor, dar încă ui dată
repet, nu trebue sii ne pronunțăm categoric ca Rawlinso
n, din causa obscurităţii
acestei istorii. Opinia lui Rawlinson e susținuți şi de Marsham
carele propune ca
modificare a textului uă simplă transmutare a cuvântului
Aewpozzw, tindând a
schimba cu totul sensul pasagiului. lată textul cum €l
propune Marsham, și
cum îl priimesce Clinton şi după care traduce Larcher:
»Avzcdpţoi Entzpozed-

Gara dieheâto» piv ww, Bashewrng îi Srapanztuv Acwâize
na astfel încât
»iewâdzawe nu se mai referii, ca regim indirect, la verbul Ezirpozabazvza
ci la
Basb.e960s,
E de observat

cii acâstă emendaţie are trei defecte: 1%. că Pausania
(II, II, $3) probeză anume că textul despre care-avea cunoscinț
i
îl adoptăm noi și pe care €l pun în 'dubiă Marsham, Clinton,. era acesta pe care
Larcher şi alții:
iată cuvintele proprii ale lui Pausania, cuvinte conclusive în favorea autentici
-
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potului
tei, ar
Creta.
tutela,
vurile

săi Leobota, regele Sparfi adus aceste (legă) din
Îndată ce fu investit cu
el preschimbâ tote mora(existente) şi luă măsură

tății textului binuit: »Erodot (dice el), în naraţiunea istoriei lui
Cresu, ne-spune
că Leobota în copilăria lui ar fi avut drept tutore pe Licurg
legislatorule.

2

Textul

adoptat

este basat

pe unanimitatea mărturisiri! manuscris

elor, cară
nici unul nu schimbă posiţia cuvântului Acwlbzew.
Singura variantii care se
afli în manuscrise este ci unele aii Acofdzew în loc de »Aewâubze
oe.
3* Textul

emendat

Licurg

nu înlitură

era

Leobota«
să fi fost
iată acea
Christos,
pănă la
decte şi
Leobota!)

tutorele

defel

dificultatea,

nepotului stii,

cică iată

cum

(adicii lui

s'ar traduce

Charilau)

el:

şi domnia

»Pe

când

în Sparta

s.c.]. Acum, dupii cronologia admisi în genere, este imposibil ca Licurg
tutorele lui Charilau pe când domnia Leobota ca. rege Euristenci
d, ciici
cronologie: Leobota, saii Labota, încetâ de a domni la anul 1035
înainte de
când îl urmâ pe tronul Euristeneidilor fiul stii Dorisu, carele
domni
anul 953, Apoi în partea Proelidilor, regele Eunonine, tatil
lui Polial lui Licurg, muri la anul 924 (adică în urma morții fiului
lui
lii succese

Polidecte,

carele

muri

la

anul

888

urmat

Charilau, -pe atunci minor, „pus subt tutela unchiului sei Licurg; de fiul stă
acestă tutelă încetâ la anul $63. Domnia dar a lui Leobota nu coincida
de Îl cu tutela lui
Charilau. Drept conelusie cred cii trebue să adoptiim textul cum
este
cm tâtă răspunderea dificultâții, nu pe lipsa de exactitate a autorului, și să arunci pe marea
obscuritate şi confusie ce domnese atât în faptele cât și în cronologia
istorică antice
a Spartei, obscuritate şi confusie pe care o marturisesce
Plutare chiar în
frasa, cu care introduce viața lui Licurg: el dice lei Azobpya»
205 vousljtzow
alid)npi
) phty dz elmetu dvapptsăler
soi, 05 pe al tvas, zei dzodvula
xal zehevzij al zapis dnaot îi Teţi 205 vprs abat al zijv
"ahuselau Tpauapala dtagopows Eopev îszoplas* ataca 58 vi /pâvat, za” 0ds
d dvip,
duohoțodyzata. Mai adaog aci cii s'a propus de unii teoria ci yițovev
ar fi existat doi
Licurgi, teorie vechie pe care o găsim menționatii în Plutare
(Licurg ŞI).
*
1 2a Npizrie dydyeala zadza.
Acâsta cra şi părerea lui Aristotele.
EI dice (Polit. II, 7) azi Yip Emze pal dişazar îi ră mheisza ueptuă,
ba zăiv Rp
zeii zohrselay 1, 2 Azi
1. za Yăp zâv Avarăprery, se mit Eztepumelary
zip Naptday că Basdtus parade dneioa, mire xi
mhatazoy duzţivaL ppivnv
negi iv pere. ,
,
2 viu.
În douii manuscrise avem vâpta,
Dionisiu (Antic. Rom. 11, 49)
ne spune că mulţi Lacedemonieni, 'giisind prea aspre aceste
legi introduse do
Licurg, fură siliți sii emigreze și plecară în Italia, unde se amestecar
i cu Sabinii;
astfel explică cl cum în legile romane sui gisit urme
de instituţii vechi
laconice.
,
”
3 Evwpoziae,
Enomotiile eraii nă forţii de infanterie (Gdyua zei) și, după
mărturisirea “atât a lui Tucidide cât și a lui Xenofonte, nisce
divisii a cohorteă spartane, numite »)dyosc.
Tucidide dice ci »)fycs« se compunea din
patru »pentecostii« şi ci fie care »pentecostier era împarțitii
în patru »enomotii«; fie care »lochose era compus de 512 6meni, așa
încât »uii pentecostiee

se compunea din 128 de Gmeni și uii enomotie din 32 de 6meni.

Xenofonte dice
că un »lochos« nu se compunea decât din douii »pentecost
ii« şi că »pentecostia«
se împărția în două »enomotiie.
Acâstii diferenţii trebue s'o atribuim modificărilor continue prin cari a trecut, organisarea militară
spartanii. Numele de
»enomotiea indici cum cii membrii din cari se compunea una erau legaţi

printr'un
jurământ comun; Esichiu asupra cuvântului acestuia dice vadis
2 îtă Goayivuy
Embunzase, şi Timeu (in lexic, Plat.) dice »âzi =55 Gsbuat
abecs”pi, hear

pa

„i

mie,

fost ui

.

.

,
apexjudăas, Despre acestă divisie mai că nu se scie nimic, pote
si fi
divisie militară pe basa divisiilor civile, cară eraii, după constituţ
ia

Clio 1, 63. 66.
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După aceea
105p'ţas 2.”
Licurg (regulă) cele. privitore la:
„resbel, instituind enoimotiile şi
triacadele şi sisitiile, pe lângă

acestea

tori,
66. 0ăzw
uiy ueradaivses
cypsa
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institui

efori

şi sena-
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66. Astfel, prin aceste schimbări, căpătară (Lacedemonienii)
legi bune. După ce muri Licurg,
ci ci ridicară un templu şi ci
Făcură onoruri mari. Fiind (stabiliți) întruă țera fertilă și bine
populată, deveniră în curând
prosperi şi înfloriră; ci nu se
mulţumită mult timp cu pacea,

spartană, în legiitură strîns cu cele militare. S'a presupus ci
ui triacadi era
- compusii din 30 do persânc, 30 de triacado formând ui »fratrice.
Era dar un
fel de divisie militari în timp de pace, unde membrii dintruti
localitate făceati
împreuni exerciţiile militare şi care dispărea în timp de resbel
în faţa unci .
organisaţii curat militare.
:
,
1 cusalzta. Numele divisici acestia implică uă convivialitate
între membrii €ă; întoemai ca divisia din urmă, sisitia era ui divisio
existenti numai în

timp de pace: Rawlinson dice că în Sparta »mesele« -convivial se
compuneaii
din 15 persâne; în atare cas ni triacadă se compunea din douii e »sisitiic.
După
sistemul acesta e evident cii viața de familie era cu totul sacrificată
în folosul
vieţii publice şi militare.
.
? îpbpovs xai yipovzac 2sense Avzo5pyas. Erodot este în perfect
acord

cn Aenofonte când dice cii instituirea eforilor aparține lui Licurg;
însă
(Polit. Cartea V) dice că ci fură instituiți de Teopomp, nepotul Aristotele
lui Charilau,
adică cu două generații mai târdiit, Diferenţa între cele dise de
şi cele dise
de Aristotele provine pote din aceea cii eforii pe timpul lui TeopompErodot
aii
cu alte puteri, cari schimbarii cu totul atribuțiile lor. De exemplu, fost investiţi
se pâte forte
bine; cum presupune Rawlinson; ca cforii sii fi oxistat deja
sub Licurg, ânsi

numai ca funcţionară ai magistraturei și ca mai tirdiii,
căpătat şi atribuţii regale, provenind pote din faptul că

sub Teopomp
în cursul

să fi

resbelelor
cu Messenia, regii, fiind absenţi din Sparta, atribuţiile lor
de a convoca senatul,
de a priimi ambasade, de a recruta trupe, ciidurii asupra
eforilor. “BE positiv
ci eforii sub Licurg nu crai deloc ca eforii :din timpul
Îni Teopomp.
Cât
pentru senat (jtpswzas), nu e posibil, dice Rawlinson, ca să fi
fost acesta instituit
de Licurg, el exista cu mult înainte: dar fiind-cii întrega
constituție a Spartei
Sa atribuit lui Licurg, tot lui s'a atribuit şi senatul.
Nu trebue sii uitiim că
schimbirile făcute de, Licurg nu atinsera, utât constituţia
pe cât atinseră mora-

„vurile poporului.
3 dud ce Edpauoy. Verbul dvadgapziv se aplică în
la crescerea şi la
desvoltarea plantelor, astfel avem în Cartea, VIII, Cap, 55, special
Bhaoe 24 <0
acehEzzos dany sa moypocăny ivadeâpanrjzica.«. În Iliada lui Omer »coperv
avem (Cartea XVIII,
vers 96) »6 ă'dvtâpauev Epuzi lansc,
3 edtimvilimaayv, Ca şi dvaipauziv verbul evlizpuzt, se aplică la
prosporarea
şi înflorirea plantelor,
Ma
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-

s bat, 2/prorrpidtiuvzo2v Azhentai | dar considerându-se
cu măndrie
“27i don zii 'Aprdâov pe
“E | mâă tară decât Arcadienii, con-:
î2 lui opt pă zis»
sultară oracolul dela Delfi în priwâpatilrv paleti; pia pateis* pd | vinţa (cucerirei) întregei Arca- mot âbatw,
dii.
Pitia le dete răspunsul
»lloăei îv "Apraătr, Bdavrigryor? “in: | următor:
tastă,

»0[. vazorohyzuaiv,
|
»Adaw mt 'Leytrv
_
»Kad

z0)âv

“ma

oi

mestov

Sfolup5 Btauezpii- | »O să-ți resiste accoia,
Ei darnicii - ţi
astia. e
sunt ânsă:

e

>
,
*
Tadra cs azsve
tplivia Tunvo
ay

,

Aazedatuâvat,

"Apzdăoy

VI

ză du

dmstyra

Ze

pepopzvat,

îmi

sai

„aci

origina

ui
îm=

leyejizaş

uBârp3

1 xazappovioavzes

că

»Ți oii da Tegea ţio să diințuoscă într'ânsa,

oi 336, atâas

Tevefzae

7a50vyz07, pron
»

”

"Exyăo dt <0 05 zi | »limi ceri Arcadia?. Mult ceri; nu
pot
puayalpw”
- să "ţi dati acâsta,
zogatzperos dpyi | »Sunt în Arcadia 6meni ce se nutresc
sasa,
„cu ghindă,

resbelelor

sgomot

A

,

s9rpa- | 5Ca

ziav-

Apzdâwv

cu

»Cu

Arcadia

de

picisre,

lunca

ci

o

A
N
s'o măsori tu însu-ți
cu lanțul și .

„

1ptssoves
iu

și

- măndsă

elva,

simțimântul

de

prăjina.e
Erodot pare

superioritate

a dice

ce îl
Aristotele, din contra:
„ne spune (Polit, II), cii resbelele acestea fură,
nu consecința organisaţică celei noi,
dar causa care o facilitâ si o impuse: »iw păp
zis
zvabin To) pptuou, moheriiires =dv za Tpis 'Apyelov clzelas Gri mâş sa acelas dres mbhzunv at zi Ti pg
"Apudâas za Mecorious" Gyohdotenes îi arts pi
zapetyov 20 wopofiier Tpotptgsenoutyoos îvă zâv Gtpazuitriy Bic”
(a0))A ăp Eper ptpm, afis dpecia) <âs că
Yovatads (asi lv sper Enuyetţijsat ză Avzcăpyav
îsi cs vies, dog ă dvtapoaty,

avari

-

Spartanii

dupii

dzoszivat mda,
Bahavgdyat,

noua

lor organisare sub Licurg.

Se crede cii în starea cea mai

primitivă, 6menii se nutriaă
cu ghindă, de aceea şi stejarul deveni un obiect
de cult pentru unele popore antice,
Expresia Badeeasgeiror dar se referii la poporul
primitiv care locuia în Arcadia

înaintea, venirei invasici dorice,

adicii la rasa primitivă înainte chiar de Pelasgi şi a
căror descendenţi existai âncii în acea provinc
ie retrasii şi interiori,
Eaot.,
În ediţia lui Croutzer fast,
1 mot.
În câte-va ediţii see.
:

5 ospolvw. Schena era o funie representând ui măsura
agrario: lungimea
"acestei funii era de 60 de stadie.
$ pi â3. Aci ne am fiasteptat la d))ă în loc desi
î2. Acesta construcţie |
este uă particularitate a stilului lui Erodot; o mai
giisim la Cap. 120 din
Cartea V şi în Cartea VIII,
Cap. 115.
7 2ozpazehoyzo.
Acesti „expediţie nefericită avu loc subt domnia
lui
Charilau, , Ensu-șă regele fu prins şi cea mai mare
parte din armata, lui fa ucisă sati
robiti.
În memoria acestei expediții, Tegecţii ridicară-uii
statue lui Marte în
Tegea. Nu este de loc cu neputinți ca extremi
tatea la care fură reduşi Spartanii, ajunşă la peire prin resistenţa Acheenilor
dela Aniicle, şi prin desastrul acesta,
să-i fi împins la reforma legilor și a moravurilor
lor, şi ln adoptarea instituţiilor

severe dictate de Licurg.

Âlifel este grei, ca să nu (ie imposibil de explicat,
ori cât de influent si fie, putea să facii pe un
popor întreg să "i
reformeze d'uii dati moravurile şi acesta într'un sens sever
cum

un om,

şi disciplinar. Nu avem în istorie exemplu de comparat cu acesta şi de aceca cred
mitate saii uii calamitate naționali putea să vie în ajutorucă numai uă teribilii oxtrel unci asemenea reforme,
ză.
Acest adjectiv trebue tradus
»ambiguiie saii »înselătore,
iar nu prin »false, care e sensul stă proprii, (cică prin
el se aplică în special la moneta

Clio 1, 66. 67.
vot. os 6% 2eavâpozobtobueva abs
,
Teefzas* tcawbtyzas 33 Ti Gvu-

Când audiră Lacedemonienii
acest răspuns, nu se mai pre-

amy

2

st

L)

dor

orjpir0i5a»,

ocupară

Sopav=n
s
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2

luând

de

ANR

Tegeeţi:

fiind

fiarele

ce

gură.

Fiarele

le

fură legaţi

Kază utv 0, my mpâzepov

ziv, "Avatavâptăe 2 za za 'Aplazwvos? Basthntrv 2 Annedaiuave %âx)

»basec

aduseseră

acestea

în

ci

sin-

cu

cari

(Spartanii)

Lacedemona

oi Xmaprtijea vasuriprăgat m m0aa
Atu Eveâvzoay, păr *0t4)0£
traduce

biruiți

existat

încă pe timpul mei la “Legea,
unde craii atîrnate împrejurul
templului Minervei Alce.
67. În tot timpul (acestui)
prim resbel, (Lacedemonienii) suferiră continuii înfrângeri din
partea "Tegecţilor, pe timpul lui
Cresu cusă, când domniali în

zohsurv
defiheuv mpăs zobs Teyetzas, uază
că = „ară piioov /pâwv ua

Rawlinson

ânsă

luptă, acei dintrânşii cară fură
prinși vii, munciră pe câmpul
Tegeeţilor, măsurând (pământurile) cu lanţul şi legaţi cu

"Abrivatrst: zpouduzvar,

falsă).

Arcadiei;

cu dânşii merseră

în contra Tegeeţilor, plini de încredere întrun oracol înşelător
și convinşi că vor robi pe

sisu 2020£an, Ea za 25 2ut doo câom 2
lesin mepi sv vrv săis "Aris

- 67.

restul

lanţuri

regii Anaxandride

şi Aristone, Spartanii avură su- .

perioritatea în resbel, şi acâsta

adicii »false dar acesta nu pote

sensul ce a
voit Erodot să dea cuvântului din text, căci să nu uitiim că o fivorbă
despre oracolul din Delfi.
1 'Ad€ns Abrvatns. Cultul Minervei Alee era respăndit în Arcadia âncă din
vechime;

el datâză mai nainte de invasia Dorienilor
ci se alai la Mantinea, la Mantirea, la Alea și
Tegea, descris de Pausania (VIII, 47), întrecea în
conţinea „ uă statue celebri a Minervei lucrati în

Endiu.

şi a Eraclidilor, ' Templele
la Tegea: acela însă din
splendâre pe cele-lalte. EI
fildeș de câtre sculptorul

Împăratul August Inâ acea statue şi o duse la Roma.

Templul

de la
Mantirea asemenea era superb şi se aflii şi el descris de Pausania;
conţinea lucrări
d'ale Ini Scopa. Statua deiţei acelui templu fu dusă mai tărdiii
la Tegca, Numele
de Alea insemneză »protectricec,
2 Avatavâglâzu,
Despre regele acesta al Spartei ne mai vorbesce Erodot
în Cartea V, Cap. 39. EI era fiul lui Leonte și murise deja când
Aristagora veni
la Sparta si ccrii ajutor în contra Porşilor. Comparând acest pasagiii
cu Cap.
se vede cii Erodot pune expediţia desastrâsă în contra Tegeii ca petrecându 65,
-se
pe timpul lui Leonte.
Domnia lui Anaxandride începu pe la anul 570 înainte da
Christos,
astfel

încât,

dupii

acest calcul.

misia

lui Cresu

fu

pe la 360.

Apiszwvos. Aristone fa tatil lui Demarate în privința, nascerii căruia
Erodot ne, povestesce curidsa, istorie din Cartea VI, Cap. 61. E! începu, conform
cronologic ui Creutzer, si domniscă pe la 574 şi muri la 520.
3
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o obținură
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SerTswy

îs edy
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Ya
STIN0V
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=
ADTLŞ

3
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2 za) 4£otzo 6 'Optozrs* sipuzâs

»'Eaz

ms

Apzadirs

.

:

PEM

vena

Tei,

dop

îi

350 upazepis

Ia

bpws

maina

ÎȚI
»Rai zyzos dwalzuzas5, za mir
|

îmi mt-î

past vera,

>

"Ayapeunotârv

»Tiv

d

vaztzer

susilons

ala6"
voptasduevos, Teytrs tniiţinfina? Ess.

următor:

eraii

necontenit

să aducă (în Sparta) osemintele lui Oreste, fiul lui Aga-

Exstprionutvavs zdy pop

dt zadza sutat, beunpozoai hâ-jet 7,

modul

bătuţi în luptă de câtre 'Tegeeţi,
trimiseră cercetători la Delfi ca
să întrebe (pe oracol), care ar fi
eul pe carele ar trebui ei să-l
înduplece ca să înfrângă pe
Tegeeţi în resbel?
Pitia r&spunse că trebuia mai ântâiit

“svofazo;
Zypnoz
jevotazo; î, î, 035 Ilulitn n aett E/pnoc,
ză "Opsozzw
705
"Auuzuvovos
aa
dos5a Exaaţoutvevs 2* cos
0ă riwsvpsîv 054 cint ze Epvtazo Thy far
LA

în

ei că

menmnon.
Ne-putnd ci afla
unde era mormântul lui Oreste,
trimiseră
de a do
oră
la
(sanctuarul) deului ca să cerceteze unde zăcea Oreste; la întrebările

ce

“i

se

făceaii

de

„câtre deputaţiune, Pitia răspunse
astfel :
|
»Tegea din Arcadia în şes de câmp se
|

află,

»Acolo venturi donii silite sunt să sufle,

»Isbire

la

isbire,

un

răi

p'alt

răi

Sase.

1! deozpbzuns.
Atât aci, cât şi mai sus la Cap, 48 şi iariizi la Cartea V,
Cap. 79, la Cartea VI, Cap. 57 şi în fine la Cartea VII, Cap. 140, autorul nostru întrebuinţeză acest cuvânt în acelaş sens în care alții ar întrebuința cuvântul de »fjzmpule.

? ă "Optgzew 705 Ayautuvovos dozta îxayațautvavs.
Uă tradiţie
locaiă spartană făcea pe Oreste rege al Lacedemonei. Se pretindea că el adusese

la Sparta

Spartanii

din Taurida statua de lemn a Dianei Orthie, ciireia inainte de Licurg

oferiaii

sacrificiură

umane.

Tradiţia

arcadiană

dicea că din Micena

Oreste fugise, nu la Sparta ci în Arcadia,
(vedi Pausania VIII, Cap. 5.) Din
faptul cii Erodot spune că &sele lui Oreste furii aduse din Arcadia şi din faptul
menţiunei lanțurilor atîrnate împrejurul templului Minervei la, Tegea, putem forte
bine deduce că autorul urmezi uă tradiţie locală din Tegea. În ceea ce privesce
idea transferiirii osemintelor, ea propiţiare, sii comparim casul de faţii cu acela

al transferării 6selor. lui Tisamene dela Elice la Sparta (Pausania VII, Cap. 1) cu

transferarea

oselor

alor

lui Resu

lui

din

Teseii

dela

Sciros

campia Troadei

la

Atena

la Amfipoli

(Pausania II,

3)

cu

aceea

a

(Policu: Strateg. VI, 53) şi cu

aducerea osemintelor. Alemencă dela Aliart la Sparta (Plutare de Soer.: Gen).
<3j%. Din causă că acest articol nu se pote referi la nici un substantiv, el este

omis de câtre Weseling.
Textul Aldin are »îs zâ fzâve, însă fiind-că tâte
manuscrisele îl aii, trebue si-l păstriim şi sii-l referim la ceva subtinţeles cum

.

nd
m

ar fi «hzugiay« de exemplu. ..

sens

-â.
Omis în căte-va ediţii,
<dzos dvcisozos se referii la isbirea alternatii a douii ciocane pe ui nicovală.
zazizei osisoas ata, Vedi Omer Iliada III, 245 și XXI, 62.

2zeedipolios.. Destuli dificultate este causată prin acest cuvânt al cărni

este

»ajutitore

saii »apărătore.

Evident

că

aci

e

vorbii

de

contrariul

.

Clio 1, 67. 68.

- "Os îi al. maica Tiznvsay
a
Anuzdatu 7 vit dast/ov sis
&

oi

patos . pd03y huon, moca ură
uevot* 5 60 07 Atpns, Tâv draUnzpyâv! xaheavivoy Xmapstrzteoy
a
dysdpz. — Oi pa
îi aratioeouul : sta
aa
„__z
70 OT, Ebuyres 27: 2y înnduv
als vi mpeopăzazu, ntre
S4daznv * 2
2

241

NI

»Acolo şi pământul cel diitător de viață
»Ascunde pe Oreste; de-l +ci putea
aduce

2

-

(no

-

7
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?
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205 2
îtvamauzoEwavs pă, 2uvba deus dd 2, —

»Vei dereni stăpânul oraşului Tegea.e

După ce Lacedemonienii audiră acest răspuns, ei nu fură
mak puţin departe de descoperire, (deşi) âşi deteră tote (silințele;) pănă ce Licha, unul din acei

Spartiaţi cari se numesc »Aga-

toergi« descoperi (osemintele). —
Agatoergii acestia sunt cetăţeni
(aleşi, câte cinci în fie-care
an, tot d'auna cei mai în vîrstă
dintre cavalerii eşiţi (din servicit);

ci sunt

siliți,

în

anul

în

care: es din cavalerie, (să mergă)

68. Inizov Gvy ză dvâpăv
Ars dveăps 2v Testa, za avwzvVia /priodusws al onotq.
"Eod7

pă

1

7

DIA

Ar
Gris Tăp. snăzay ză ppâwav 2ztwtins
1
ps
2ibs
+

a

+

7

Teţerzas,

20

ș

acolo unde &i trimite (ânteresul)
comun al Spartiaţilor, fără a
gusta nici un fel de repaos,
68. Licha dar facea parte
din acea (clasă) de cetăţeni,

când, ajutat şi de: noroc şi de
propria lui înțelepciune, des-

coperi

(mormântul)

la

Tegea.

unui cuceritor.
cuceritor, 3 după

Eii ânsii cred cii putem explica sensul autorului prin
faptul că un
ce îa un loc sai uii cetate 2 o apirii ca s'o raţie
în stiipânire si
E de observat aci un fapt curios: posesia osemintelor%
lui Oreste era una 'din cele 7 condiţii necesare,
după „tradiţie, ca să faci pe
Romani cuceritori ai lumei: aci Blakesley vede
ui probă palpabilii de legătura
existentii între Romani şi Areadieni,
1 dvatipeogv. Timeu (Lex.
Platonicum) £ă definesce vaipizel za dir
valizve, şi Esichiu dice viza îi za dp zis
8
crau magistrați aleși d'intre trei sute de cavaler Aazedaiuon ci Ayabnepyole, Fi
ă luaţi din fruntea tineretului şi
vigorei lacedemoniene,
2
ui) Ehevdewy dihovş ddd cur intele »pă)
2uedawe echivalâză

devine astfel »iziţfeliose,

.

Saw«

.

.

.

.

»

Ni

.

și fac pote parte din formula, instrucţiilor

E.)

e

t

y

cu i sopde

date Agatoergilor. Întreg pasagiul acesta” este forte greii de conciliat cu
ceea ce ne.spune Xenofonte despre
modul de alegere a cavalerilor. (De republ. Laced.
1V,3.) Elne spune că Eforii
alegeaii trei vizsayptzara, acestia la rândul lor alegeail
fie-care câte uii sutii

de tineri, ceca ce ar da loc la presupunerea că întregul
corp al cavalerilor sc
E peste putinţă c a să se fi retras numai cinci cavaler
i în fie
care an, căci atunci acest ordin ar degenera într'un
corp de bătrână. Rawlinson
crede că Eforii în fie care an numiaii pe lpagreţiă cari trebuia,
să
formeze în tot anul uii
„listă
reînnoia în fie-care an..

nouii de cavaleri cu dreptul de a sterge pe acei cari
nu se arttaserii vrednici în
lista-anului precedent şi de a-i înlocui prin alții
— cei cinci.mai în virstă d'intre
toți cavalerii erai anual siliți si se retragă și devenia
ii Apatoergi, Astfel trebue sii
expliciim faptele, ctică e bine sciut că cavalerii
Spartei formaii elita junimei spartane.
x
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Clio 1, 68,
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îpiwv zd notz6ucvov, Mato 82:
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1 Zahafjioy

Existând
pe timpul acela ore
care schimburi de relaţii cu
Tegecţiă, (el merse acolo) și. intrând întruă ferărie vădu cum
se lucra ferul (cu ciocanul); el

ceea ce se

| făcea. Fe arul, observând că el
| se mira, €şi întrerupse lucrul
| şi (6i) dise: »De sigur, o spe
laconiane, fârte mult te ai fi
| mirat daca ai fi vădut ceea ce
am (vtdut) ei, de re ce acum
| se vede că te miri așa de mult
| de lucrarea ferului; căcă pe când

săpam cu intenţia de a, face în

uecpfoas ât | curtea

acesta

un

puț,

am

dat

Nu trebue sii ne încurce deloc acest cuvânt fiind că €l vedem

aplicat la uă ferărie,
Usul aramei
Lucretiu (V, 1992) dice:

|

era

cunoscut

mult

timp

înaintea

feralui,

»Prior zeris erat quam ferri
Cognitus ususe,

de aceea şi: ferarii cari succedarii arămarilor, păstrară
mumele lor primitiv,
ferăriile asemenea, sai, cum dice Poluce (Onomastie
VII, 106) citat de W'eseling:
»ahzedery 83 pad <6 Gtâmpedary Eee za /aatas mos
zâv glânpnv pyaantose,
"Cuvântul cel adevărat pentru care se numiită feriiriile
astfel, cra pentru-că luară
locul ariimăriilor, dar nu, cum pretind unii, pent
rucă
.ferul se lucra tot în atelierele unde se lucra şi arama.
2 ttehavviusvov,
cari se bat cu ciocanul,

3 £v bovuazt

Verbul ze)advaw se aplică” bine la lucrarea
metalelor
vedi şi mai sus cap. 40 oprita
27 anod tzac,

:3jv. Autorul voesce si înţelegă cii Licha se mira de
lucrarea ferului pentru-cii era ui noutate: înainte arama,
îndeplinea usul la, care s'a pus
ferul în urmă, vedi mai sus nota |.
i
1 6 205.
5 mă

Întrebuinţat ca particulă causalii
68 antaziajs. Oreutzer traduce »quoniam difâdebam.«

6 wi. Este rară întrebuințarea unui
dnuiziris, vedi cartea III, cap. 66, acolo avem

7 pttovas

ai credința

dvhiptzoos

tradiţionali

că

ză

vw.

negativ după substantivul” negativ
»dzusziaa fără negativ.

Na numai Elinii, dar mai tote popărele

eroii lor legendară

furi de uă talie maj mare decât
Avem multe exemple: astfel în legendele germane
se ror-.
besce de statura gigantici a lui Odin, a lui Siegurd
a lui Sigfricd şi a altora,
Mai în tote legendele islandese eroii sunt giganţi
(veqi »Grettis Sagaa sa traducţia din Legende islandese de Errikr Magnusson). Asemen
ea şi la Elini. Ca sii
cităm exemple de croi giganți elini vom mențion
a
Ajaco aveai ui staturii de unspredece coți! (vedi credinţa că osemintele lui
Philostrat in Heroic. I, 2.)
Vedi iar cartea IX, cap. S3, unde ni se spune că
după Dătiilia dela Platea s'au
descoperit osemintele unui om de cinci coţi, adica
77 picidre vzevzariyeas
dvâpăse.
Cât! pentru talia lui Oreste, Solim Poliistor 1, 7
ca şi Erodot, dice
că cadavrul lui ar îi

omul

ordiiar.

fost de 7 coți, adică de 104 picore;
însă 6l face de 9 coţi, adieii egal în 'dimensie cu regeleun scoliast citat de Bachr
Og din Biblie (Vegi
Deuteron. III, 11). .

|

Clio I, 68.

“O uv îș ni | peste un coșciug
i
d 0, dwde șepte coţi;
Gas ză heţâpeva, cuvefdldszo tv
să fi existat vre
"Optozea zază = Verzpâztoy. 205(de uă statură)
soy eva, <făs supica) )zduzvos3+
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de astădi,
Ap
e
2

i

= 0ws

Oe
NA

da

9

6piwy

”

vw

Uzoy

wboas,

dvâuov sbptozs Z0vras* <dy
dupova za Ti oobpavi <6y ze
1

22

*

-

4

,

xal .săy dvattuzov,

La

1

a

zdy

7

113

(de uă lungime)
neputând crede
uă dată Omeni

mai mare decât
lam deschis și
am găsit în cosciug un cadaver de aceeași dimensie: după ce lam măsurat am îngropat

dă
totul la loc.« Astfel relată acesta
2cehuuvâpevoy otâvpov ză Tăua En - cele ce
văduse; cel lalt ânsă,
7
LA
pn
„Fia
t . wstuz
vov* uază + sotdvă
z «i cugetând la cele ce i se spu-clov, ds îxi xaz0 dvlipozob
seseră, conchise că (cadaverul)
Giâripos dyebprizat, Zuufah)ebyeacesta trebuia, după (deserivos? 65 zadza val azeâv 3 Pi erea)
oracolului, să fie al lui
Îmdprgv
topate Anzedatuoviota
Oreste, şi iată cum conchise
năy 70 zpăyua. Oi 3, 24 Noe
(la acâsta): vădând el cele două
7
mhaszoă Emevelzayzis6
oi alaijr
fole ale ferarului, pricepu că
fâiutav?- 6 îi, dztrduzvos 2s Te- "(ace
stea) represintaii. vânturile;
TV xai iep zi Ewuzpă Ovunicovala şi ciocanul, isbirea Și
v Jadazta, 2uroloăzn 8 contra-isbirea, iar
ferul ce se
»5i

s

7

-

- | Guvtzwoa,
-ingropat
,

Puterea lui »awe aci este ds a exprima idea
că ferarul a
cu tot,
De aceea, traduc >»am îngropat totule.
2 Gntzee. . În dialectul ionie perfectul &awza dela
dpăw. se întrebuințeză
numai de poeţi şi de scriitori.
3. cvvepd)hezo zâv "Optozea asi 25 deozpâztov
z0ăza
sopBaeduevoş,
Avem destule exemple în Erodot de expresv zivat, îfâe
ii de acestea
pleonastice, astfel mai sus
huinv" zafipas 3 Găza" şi laiarCap.mai 64 suscitim »ziy Viso Aro vathions En ză
la, Cap, 1 vâvbui
zastuy zale”
Gaze îi Ta5za vouliwve, „În vocea medie t ci povataa mo)
gvud)desla însemnâziă a, conchide sai a face ui presa
coşciugul

cu corp

Bdvarv cu care a fost

punere

şi trebue deosebit bine de Gh)aua-

adese ori confundat şi care înscmneziă
a înţelege sai pricepe.
Creutzer are aci în loc de »oopha))eduzwse
»ouda)navose,
.
* copăpav în unele ediţii c5pav,
dar accentuaţia acesta se condamnă în
dictionarul lui Liddell şi Scott

uEv0s.

5

cvbBahheopavoş,

și în cele mai bune ediții.

Ca mai sus, (vedi nota 3) Creutzer are cyuBa
)ăd-

|

5

enevalzaveeş,
Dela tatztpw, uă formă neregulatii în loc de tzevtyExpresia vinzi, aiziay cela cores
punde în limba latini cu »erimen
inferre alicuic.
tdlwEay.
Traducţiile latine ordinare aii »exili
o mulctarunte, Bachr şi
tote traducţiile moderne autorisate

AavTE3e

condamnii acâstă interpretare şi traduc »judiClum eum persecuti sunt« adici »6l urmări
riia mai ales că numai în fasa următre se spune ci Licha plecă.
$ înesfioăzo,
Imperfectul exprimă nu. numai actul
de a închiria dar şi
mă voinţă 'anteridră constantii, sai ni
mare insistență pentru a obținea result
atul
dorit: am tradus
aşa incât si dai imperfectului deplin
a sa putere şi!
insemnătate.
Erodot.

1,

s

114

“Clio 1, 68,

ta

d

map” cbr Exâtăâwros zi adhiy!* |
pă î5 os dytpwoe, votzialixj* |
|
50%,
dozta ovhistas, otto oipwy îs |
Szdperv?* ua amd zobzov vă |
Jpăvov, âxws metpebrizo dd», |
Top. varozigeput 5 zoMuw |

Incra, răul care se astdă pe (alt)
răi: (el şi închipui) acesta prestipuind că ferul a fost descoperit
pentru răul omenirii. Trăgend
aceste conclusii, el se. întorse
la Sparta și expuse totă împrejurarea Lacedemonienilor. *Aces-

îtvovo ci Anzeânuowmoi* fă 3€ | tia luară hotărirea de a-l inse ai î, moi, sis [lehozowisov | crimina. şi €l urmăriră (înaintea

uassotpauptwr, 3.

Justiţiei); (Licha) Ensă, sosind la

-

Tegea, expuse ferarului nenorocirea ce i se întâmplase şi insistă
pe lăngă dânsul, care tot refusa

să-i închirieze localul: după ce
trecu însă cât-va timp (ferarul)
cedă și (Licha) se aşedă (acolo);
atunci el deschise mormântul și
adunând osemintele la uă altă,

plecă cu ele și le duse la Sparta;
şi din timpul acela, de câte ori
(Lacedemonienii şi Tegeeţii) €şi
m&surară
(forțele) : împreună,
i Lacedemonienii eșiră eu superi-

| oritate mare din luptă:
(de care vorbim)

parte
.
1 ap

din

la data

cea mai mare

Pelopones

era

oba xâtădyzos

ziv adhijv,

Frasa acesta însemnizi: vinsistâ s'o

închirieze dela unul care refusa cu ori ce preţ să-i cedese terenule.

2 gtpuv

„uă

însemnătate

“precum

subt

dominaţia lor.
îs Xadpanjw.

|

Aducerea la Sparta a osemintelor lui Oreste avea

politică din cele mai mari.

Onorurile ce se ficurii acestor oseminte,

şi ridicarea unui templu în onsrea lui Oreste,

furii causa reconeiliării

dintre rasa doricii cuceritore a viii riului Eurota, şi între populaţia. învinsă,
adică Acheenii sai locuitorii cară posedaii
- Arcadia şi întregul Pelopones
înuintea. invasiei dorice în Laconia. Oreste era un descendinte al lui Tindar, prin

urmare

lor

în totii puterea cuvântului un eroii achean și onorurile ficute eroului

îndulei

relaţiile

sii fi fost motivul

“aceste

douii

dintre

ce

popore,

puse

mai

Achci

şi

învingiitorii

în fine captt

ales

daca

lor Dori,

unei lupte

admitem

teoria

şi

pote

prea

bine

crâncene de secoli între
lui

Blakesley

cum

cii

ui dati cu onorurile făcute lui Oreste, Spartanii introduserii Gre-cari modificări

în constitaţia lor, în virtutea cirora elementul achean ciipătă uă mai mare impor-

tanţii,

Cap. 72 din CarteaV ne faca si credem

stitației Spartei, privia
ambele rase.
În urma
Lacedemonienilor.

cii acâstii modificare a con-

la restricţiile impuse pănă atunci la măritişuri între
acestor acte conciliante multe cetăţi acheene se supuserii

5 îi maddă, zîs Ilehnzovwsov înv xacesenanutya,
Istoria Lacedemonei este lăsată aci la uii parte pentru a relua ârul întrerupt al istorică lui

Cresu; ea este urmată din nou la Cartea V, Cap. 39.

:
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69. Cresu dar, informat fiind
despre tote acestea, trimise soli

la Sparta ca să ducă daruri și

„Să solicite alianţă, cu instrucțiuni
privitor la:cele ce trebuia să Cică.
Sosind acestia, vorbiră astfel: .

»Cresu, regele Lidienilor şi alaltor

:naţii, nea trimiscu mesagiul urmă„tor:.O Lacedemonienilor, Oraco-

„ul. spunându-mi că trebue. să-mi
„fac un amic din Elin, sunt in;format că voi: sunteți în Elada
cei mai de frunte, așa dar, conformându-mă

cu

recoinandaţia

„oracolului,
vin în toti siuceritatea
exprim
amicul
dar fu

și

buna
dorinţa
și aliatul
mesagiul

credință să vă
mea de a deveni
vostru.« Acestă
trimis: de Cresu

prin soli. Lacedemonienii, cari
„audiseră și ei (de mai "nainte)

răspunsul oracolului către Cresu,
se: bucurară de sosirea Lidienilor, şi făcură jurământ de amiciţie, şi alianţă; (acestao făcură
Ci cu atât mai mult) cu cât
mulţi . dintr'ânșii primiseră de.

iai "nainte binefaceri dela Cresui:
căci trimițând uădinidră Lacede-

1 pd
ze otpovsas, ' Vedi mai
că în manuscrisul sancroftian şi în cel sus la nota4, pagina $3, unde aritiim
weselingian aceste cuvinte se. legii cu
“Cap. 56, de bre ce acele manuscrise: omit
t6te capitolele între 56 şi acesta.
.
2 dvey ze day zai dzdzms. ' Pentru,
mai multi claritate. sim "tradus
„acestă expresie negativă prin una positivă.
In loc de a dice »fiirii înșeliciune
„şi rea credințăe am dis »în totii sinceritateași buna
credințăe,
3

$e

drţihwy

E forte adevărat, cum observi unii comenînc
getea
un pleonasm, căci: PErezn
Aa
pyrest
olia« aînsemnezii
deja văi
1rp9zwv prvederia cum" o şi explici scoliastul
lui Tucidide (VII, 48). Din causa

; tatori,

că aci

avem

ineznpwzebeze.

„acesta multe ediții seriii »ătayyâuve în loc
de »îv dytthw
- obiectiuni şi în contra | variantei acesteia, militeză faptul w.« În contra acestor
cii Erodot admite fârte
: des pleonasmul în stilal sţii ȘI pe urmii „faptul
ci locuțiunea” »âv dyytduove.se
. gisesce și aiurea, ca de exemplu mai jos
în artea acâsta,.la Cap:99 şi 141, în
artea VII la Cap. 203 ş.a. :
1 -posv vtovzo, îs dvalua fovhtuevor
/pisashar =0d70 20 vă
„Tis
Aazuviais £v Odovaur Tăguzat 'Az4)
dwv6î.
'Trebue să notăm aci,
S*

“ag

Clio Î, 69. 70.
monienii

la Sarde,

aurul .pe care €l
la (ornarea) unei

Apoline,

care

la Tornace

&l

dărui

cumpărară
întrebuinţară
statui a lui

astădi

în

se

Laconia;

lor,

cari

află
Cresu ..

voiau

să-l

cumpere.
10. Tnbzoy ze cy efexsv oi
70. Acestea fură cuvintele
Aarsăouânoi zi cuuuayinv 23£- | pentru cari Lacedemonienii priCao, za îi în md
Gwptas | miră aliariţa (cu Cresu) și (âncă)
“zpoupivas “Ei aiptezo oihovs. | pentru-că-el, preferindu-i tutu-

Kai, z0âzo uăv adroi îjoav Eroiuo | lor Elinilor,

solicitase amiciţia

spre justificarea lui Erodot, care a fost acusat de neexactitate, că se vorbesce
numai de intenţia Spartanilor de a cumpăra aur; autorul nu spune pentru
care anume statue voiaii ci aurul acesta, ci dice numai că metalul fu întrebuințat,
după cumpărare, pentru a orna statna, lui Apoline la Tornace. Pausania ne spune
(IL. 10. $ 10) că intenţia originală a Spartanilor când ciiutau să-și procure acest aur fu

ornarea, saii îmbricarea statuii lui Apoline la Amicle »îs xdauov z03 2v 'Auzdats
dțăhuazose, Asemenea ne spune și Teopomp (Apud Athen. VI). Acum să obser-

văm că nu există de fel contradicere, cum susţin unii, între afirmaţia acesta «a
lui Erodot şi între ale lui Pausania, -Teopomp şi altor scriitori, cari declară

că

intenția

Spartanilor

era de

a orna

statua

din Amicle.

Erodot

vorbeste

despre fapt, şi cei lalţi numai despre intenţie; se pâte prea bine ca aurul destinat

ornării,

sau mai bine

dis îmbriicării statuii:de la Amicle,

si fi fost în fapt

deturnat pe urmă dela destinaţia Ini şi în fine întrebuințat; în folosul statuii de la

Tornace.
sunt
unei

Daca.a fost așa,

atât afirmările lui Erodot cât și ale lui Pausania

corecte.
Întru cât privesce modul cum se întrebuința aurul la ornarea
statui, se vede că 4 avea ui mare asemenare cu nodul cum intrebuin-

țăm astădi aurul şi argintul spre ornarea, icânelor nâstre bisericesci. Le îmbrăciim
cu aur, aşa făceaii.şi Elinii. Imaginile cele mai vechi ale deilor în templurile

eline, dice Blakesley, erait de lemn; pe urmi,' când se desvoltă gustul artei şi
al frumosului, se vedu că lemnul nu era un material destul de nobil şi de frumos
pentru a represinta idealul divinității. Tendinţa Snsii de a substitui aurul, argintul,
marmura, fildeșul şi alte materii, lemnului primitiv, întâmpină uă pedică în simțimentul puternic, (mai ales în cestiuni de religie) în virtutea căruia mintea se

revoltii în contra ori cării schimbiiri a formelor cu cari sanctitatea este prin obi-

ceiu

asociată.

Acest

simțimănt

domină

mai

ales

în religia nâstră

şi

face

ca

icânele şi tote, ornamentele nâstre bisericesci sii remânii astadi ceea, ce erai acum ui
mie de ani. În Elada €nsiă un fel de compromis se operâ pentru a satisfaca atât

gustul

cât

şi acel

simţiment

religios

de piistrare

a

tradiţiilor;

statuile

răma-

seră tot de lemn, dar începuri a

fi îmbriicate cu draperii de marmurii; peste

aceste

statui

arcaie

al artei acesteia

chiar în dioa

puțin capul, măncle, piciorele şi acesoriile furii executate în marmură, metal sait
fildeş, şi acesta liisând trupul tot de lemn în forma luă arcaică, Pausania numesce

»dzpthlicta

şi existi

de astădi

în statua lui Apoline la Figalia,

Stackelberg (Der Apollo- Tempel zu Bass,

un specimen forte

statue deserisii de ciitre

pag. 98). ' Peste puţin ui parte din

statue, fu acoperită cu uă coji de metal, fie aur fie argint şi numai mai târdiii

ele fură lucrate din petri sati metal în întregul lor,
cu aur sunt acelea de care vorbesce Enripid (Iroades,
»/postuov Gov zizoe, Trebue să nu perdem din
„ vorbesce de îmbricarea cu aur u chipului lui Apoline,

Astfel de statui îmbricate
vers 1074) unde le numesce
vedere ci Teopomp, când
ni vorbesce de nii simplă

poleire ci de nă mască de aur aplicati pe obraz. Un autor frances, Quatremtre de
Quiney, pretinde ci acest aur fu întrebuințat numai la ornarea tronului pe care se alla

-

Clio 1, 40,
zuoăusvot apriga pahusov, loâiwv se
=
"ză petos,
za pedlzi aprrznoious dwenptas
Joptoa îțoy, îâpov Bovhâuzvo
riânăva% Kpoiow. O0ăos 6 =prizii obu daizezo 2c Xdpâis âv alzias
îvpaoias heonăvas adads: of uăv
Aaxeâauâvtot hEyouat, ds Esi az
dvâpavos îs ds Sdpârs 6 zprizip
eyiveso vază zii Xautry, mvliduzvot
dpi Gmehaiazo mdzy vos ua„pis
îmizhoayres.
Adroi 33
Scut hEovat, dos, Îmi zi Gori.
prisav oi dyovses zâv Aaxzatuovlev
z0v xputăpa, Emuvlidyovzo 38 Xdp-

Ave ze xal Kpotoov îhwntva,

A

Ii;

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

lor. Ei consimţiră să răspundă.
la apelul lui (Cresu); după aceea,
făcura un vas de aramă, pe care
6l încărcară, pe partea exteriOră, împrejurul gurii, cu figuri
de tot felul 'și care, ca capacitate (putea să) conție (pănă la)
trei sute de amfore, şi-l trimiseră lui Cresu ca dar în schim=
bul (celui ce primiseră dela
dânsul). Vasul acesta nu sosi
| (nică uă dată) la Sarde şi sunt
|'două versiuni (în privința acâsta).
şi. anume: Lacedemonienii spun
pe de uă parte, că, pe când
| vasul se transporta la Sarde, tre-

âat- | când pe lăngă Samos, Samienii,

idolul, dar. sa dovedit cii acel tron fa
uă lucrare mai recentii și cii nu exista
la epoca auririi chipului statui; stilul în
inflorit şi mai artistie decât lucriirile epoceicare este executat acel tron esto mai
cu care avem aci a face. Statua,
sait mai bine dis, idolul lui Apoline la
Tornace semăna cu aceea de a Amicle,
numai ci acsta din urmă fu obiectul unui
cult mai special al Lacedemonienilor;
cea din Amicle era nemeștezugiti şi archaică.
„că braţele şi piciorele eraii aprâpe fără formi Pausania o deserie (III, 10) și ne spune
,-el adaogă că în mâni ţinea arcul şi
lancea şi că pe cap avea un coif »ăzi Ti
tEpadi apdvos, or d în zaiş epăi
“za =6iovc.
Era de dimensie gigantică, astfel încât
ui masei de aur pentru
obrazul ei presupune întrebuinţarea, unei
câtățimi mari de aur, mai ales daca
cra grosi cum sa făceaii pe atunci, Tornac
e se afla pe dslul numit astădi
Pauleika, de unde călătorul, mergând
Arcadia spre Sparta, are ui privelişte minunată peste câmpia Spartei, din
astădi câmpul Misitrei (Veqi Boblaye,
»Recherches sur les ruines de la, Mordea).
„1
6av Ezoinot izayyelhavat.
Modul cum traduce Rawlinson aceste
cuvinte »held themselves in readiness to
come to his summons« nu mi se pare
satisfăcător. Expresia »Ezoiuos clvara

implică
ceva, nu va să lic numai »a fi gata a faceamat mult decât ui tendinţa, de a, face
chiar consimţirea la fapt. - Astfel mai sus avemdar exprimi ceva mai mult, adică
la Cap. 10 pasagiul unde se dice
despre Gige: x
o

Zâbvaro îvaguytaiv îv Ezotuosa şi unde am tradus
> Exciuose prin
»consimţie iar nu prin »se ţinea gata«. Asame
nea Sofocle (Antigona, vers 264) dice:
wie Ea Ezotuo

ad pdăpous miparv “pepotv
»ual z3p îttpzetv, 7 7. dk
.
Unde s'ar traduce »ne am oferit. ca să uim
Iată pentru-ce am tradus aci »ei consimţirăe „iar fer cald în mânile nâstree sc,
nu »ci fară gatac.
2 Cwălwov ze Etwley zhigavies. 2Înciircând
cu figuri de tot felul partea
externăc.
Cuvântul (iitov nu însemniză numai. figuri
de animale, este
expresia tecuică întrebuinţatii de Elini pentru a
cu fel de fel de figuri, fie de animale fe de plante,desemna ui Jucrare de artă ornată
fie cu simple ornamente. Astfel
şi »Zooforule în architecturi este partea frizeă
care conține ornamentația de tot
felul. Asemenea la Cap. 203 mai jos autorul întreb
uințăză cuvântul tea pentru
ornamentele de pe stofele orientale, şi în Cartea,
II, Cap. 4 și 148 pentru ieroglifele
de pe templele şi monumentele egiptene.
dvztdodvat. A da un lucru în schimb pentru
un dar primit.«
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aflând (despre acesta), se suiră
pe navele “lor de resbel: şi-l

răpiră. Pe-de altă parte, cisuși Samienii spun că aceia: dintre
Lacedemonienii cari duceaii vasul
întărdiară (pe drum), şi aflând
despre căderea lui Cresu şi a
(oraşului) Sarde, vândură vasul în
Samos (unde) îl cumpărară niște

particolari, cari '€l dăruiră templului Junonei.

Era natural ca

acei cari €l vănduseră să dică,
când sait întors la Sparta, că:
Samienii &l luaseră cu forţa.

Iată dar istoria
(acesta).

"11. Kpotoos
>

AprSuoă

îi duaprăy

motsszo

oîpurminv

Kaszaâoulry,- Ehnicust
osw Kâpâv se “za să
âbvauty,

ză:
îs

zazarpi-.,
Ilepotoy

Ilapaozevatouzvov

ît

71.
sul)

privitâre la vasul.
|

|

'Cresu €nsă greşind (sen-,
oracolului

trimise

armata

lui în Capadocia, convins fiind
că va înfrânge pe Ciru precum și
puterea Perşilor.

Pe când Cresu

Kpoioov opasebscbat îi Ilipoas, | pregătia expediţia (lui) în contra
pă
Rm
pi
PA
avpa
1

Tây zis Av0ây, vouitduevos vai
mpool=v aiva cupă, dd 35 zadXS Tis. Wopns val + d adapa

Perşilor, un Lidian, carele ăncă de
„mai nainte se bucura de reputaţia,
de bărbat) înţelept, dar carele în
Duvopa 2» Avânta Erwy, avvefod-. urma părerii (ce o emise cu oca-,
hevoz Kpoiow zdâe —— oivopd oi sia) acesta, dobindi p'între Lidi-

îv Xdvdams —" »"9 Baceă, în!
divâpus zotobznvs omparebzobar. za-

eni un renume și mai mare —

“numele

lui era Sandane

—

dete

1! dztdovzo zâv zprizijpa 2 Sduw.
Acss: ta,
combinat cu cuvintele de
mai sus »dzehrlazo ari voii panta Exirhicareşe mă convinge” că răpirea
vasului de câtre Samieni nu fu alt ceva .decât un act de piraterie și versiunea
samiână a istorici nu este decât un. mod de a scusa faptul,
Ă
”
? “Hpatov. Templul JJunonei saii Ereum la Samos eră ura din minunile
lumii.
Astiidi ruinele acelui templu seînalță lingă satul Tigani. Ele consta din
fragmente

ciidute la pimânt,

şi dintruă

colonii

colosală

ce stii âncii în picore,

deși forte maltratatii de tunurile turcescă la începutul secolului.

îs

3 Ida 88 dv zal
dratpefelrsav di

erau

d

oi: danăduevwot heyorev daizbwevo îş Sadprru
Santi.
Aci optatirul )&yote», întocmai ca optativul

în pasagiul vetrgav d'âv cbr Kpizese din Cap. 2 de mai sus, indicii

aprecierea proprie a autorului. E natural ca Erodot sii caute sii scuse
Jonienilor din Samos cari erai do acelaş neam cu dânsul,
uă

4 Ehaloas,

asigurare,

De

do convingeri, !.

faptul

Exprimă mai,mult decât uii simplă speranţii, adică uă convingere,
multe

ori Erodot

se servă de verbul îiziw

în: sensul acesta

Clio 1, 7

119
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zica muptovai!* -orstryza 25 odu
expediţie în contra unor Omeni
îs îljâhuvat GIN fo Z7o0vs i cari: portă nădrag
i de pele și

Jebprv E/owses sprgsiav?* mpâs 33, | toti

îmbrăcămintea

de

pele;

na niwp
dagpto
[ vat 00% dâpo? | (cari) se nutresc, nu cu ceea ce
ocna od iza î3 Zavat =pw- | poftesc, dar cu >
ceea ce aii, î
Yew5, 004 dn
dyaliiv dă. ! cărora ț6ră este stârpă; (cari),
n

Tnăzo pâv îi, ei vertozis, «i opeas | afară de acesta, nu întrebu
ințeză
A

N

7

.

ta

dzatpijszat znisi e usi 2 Si urdzy
vin; dar bea (numai) apă; nu
z057 ît, >.îv wants,
ude,
îsa
|
ati
nici smochine să mănînce
do
9
„1

guvelvas ui dvatoplăas, Gxozivriv Bă au hm
Ecbica gopt0534, : Perșii, ca nație mai rudii şi ca munteni, purtati
un costum mai strimt şi mai
durabil decât ceilalti orientali, mai ales decât
Medii, cari era efeminați și
purtaii

costume largi de stofă mile. Aci se spune
purtaii niidragi de
pele și un costum de pele. Aceste dvașopiăes eraii căun Perșii
fel de pantaloni strimți,
ceea co se numesce turcesce »eiacşire, iar cele lalte popore
orientale în genere,
mai ales Medii, purtati pantaloni largi, turcesce »salvare
„şi de Greci pini la uii dată destul de recentii, Copiiim, cum se purtaii de Turci
din ediţia lui Rawlinson
doui figuri unde se vede bine diferința între costumu
l mai sever, mai strimţ, și
compus din ui materie mai tare al Persului (fig.
2) şi între costumul mai larg,
mai ra6le și mai drapat

al Medului şi în tâtă probabil
şi al Lidianului (îig..1).
Să se observe şi diferinţa între nădragii Persului și itatea
salvarii Medului,

? opny
finele cărţii IX,

67; V, 2, 16).

Eovees sprigelgw,

* Tot asemeni

Qice 'Erodot despre Persi la
și de Xenofonte (Ciropedia
2, 3 ; VII, 5,
Tera Perşilor a fost muntosii și neproductivă şi 1, poporul.
prin
Lucrul

se confirmi

urmare rud și "deprins cu privațiuni,
Mai “târdii,. după cucerirea Mediei,
ei devenirii mai molatici, mai luxuosi şi se dară la
viţiele biiuturii şi moliciunii. De

sigur cii Perșii din timpul lui Cresu erai deja, degenerați.și efeminaţ
i;
ci nu mai erati 'Perşii din timpul “copilăriei lui Ciru şi prin
armare descrierea,
lui Sandane este un anachro

nism şi nu pâte (presupuind anecdota ca adeverati)
decât să fi fost, basată pe reputaţia vechie a Perşilor, dar
pe care nu 0 mai
„meritat în „timpul lui Cresu, dupii contactul lor cu Medii.
305 găua dă Evoust Tpobyety., Acesta, este uă exageraţie,
ciici smochirul
cresce
bine în Persia proprie.
Îa anticitate smochinele eraii privite ca uă
mara delicateţi,.

(Vedi Epist. 24 al împăratului Jalian, ediţia Heyler pag. 390.)
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dvadă dznfahtets.
Tevoduzwut văp
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Emetda sv Kpriaov.

îpiv
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| nici vre un. alt lucru bun. Xlai
| ântâiii, daca i vei învinge, ce
| vei Ina re dela denșii, cari nu
| posedă nimic? daca, din contra
(se întâmplă) să fii învins, găn| desce te câte bunuri xei perde.

Ilepoxat ip, | Căci când vor gusta (uă dată)

Avânbs xacastpivasa, îv | din bunurile nostre, ei se
vor
dfpw oăre daddy obâtv?.
agăța de ele şi nu le vor mai

|

lasa să scape. Cât pentru mine,
eii mulțumesc deilor că wait

Dăgat

în mintea Perşilor (idea)

de a face (dănşii) uă expediţie în
„contra Lidienilor.«
Dicând (el)

|
12... 0i
Ejiyoy

acestea, nu convinse (însă) pe
Cresu. (Şi avea dreptate), căci
înainte de a fi supus pe Lidieni,
Perșii nu poseda nimic delicat

a:

Kaznadiva

Xbpiut

md

odvopdtovzau3*

nică bun.
a
12.
Capadocii se numesc de

câtre .Elini, Sirieni.

Înainte: de

„Ey
pt vw Geotsu Ezo dpi, ot cd Eni vcov mettava
t He pspot. Mai sus, la Cap. 27, întrun alt dialog cu Cresu,
avem aceeaşi expresie:
»at Ţăp z050

fjzol zorfizetay îzi vdo VS
se.
|
[logo yăp, zplv Av5ods xarase vashai, îv ora
îdpiv ore
ayadăv ovâty. De sigur ci cucerirea Lidiei de câtre
Perşi contribui mult la
înavuţir
&nsă
rea
cea
plu

ea lor şi la introducerea luxului şi a moliciunei
în
principală a introducerii acestor elemente ale deciideri poporul
i fu de
Medilor şi amestecul lor cu acel popor. Frasa
acâsta nu pâte
precedentă decât introducând ui alta frasi Gre- care
subtințelâsi,
»şi avea dreptatea pe care am “suplinit-o în traducţi
ea. :

acela; causa
sigur cucerifi legată cu
ca de exem-

Qi îi Kanzadbzar bă Edy
doro owvoudinvzau
Faptul
acesta că Capadocii se numiaii Sirieni de câtre
lină (lucru care se confirmă
de Erodot în Cartea VIT, Cap. 12, şi iaraşi de
e (ĂID, de Scilace,
de Apoloniu Rodiu şi. de uă mulțime de alți Strabon
autori) a făcut pe mulți
comentatori moderni

să conchidă cii acesti Capadoci
(Vedi Bunsen: »Filosofia istorici universalea, Vol. II;

eraii

de

rasi

semitică

: »Rescarches into the
physical history of mankinde, Vol. III). Rawlinson Prichard
ânsi pune forte malt în dubiu
acestă teorie şi observaţia lui asupra Capadocilor în notiţa
lui critică asupra »afinităţilor etnice ale naţiilor din Asia occidentalii
încât nu putem face mai bine decât a o reproduce esteaci, de un interes așa de mare
Tati cum se exprimă el:
»Caracterul etnie al Capadocilor a fost, mai mult
decât acela al aprope oricării

alte naţii, un subiect de controversii între etnologi,
Cestiunea presintă dificultăţă cu totul particolare, şi în starea în care ea
se gisesce astidi;nu putem
oferi decât ui soluţiune ipotetică, Pâte că examinâ
nd tote datele ce le avem,

explicaţia cea mai logică a subiectului
cum 6 numiai Flinii, cari ocupa
duratei imperiului asirian, şi ale căror
dela începutul secolului [12 lea pănă
>

ar fi cea urmitore: Muskaii (saii »Moschiie,
platoul ridicat al Asiei mici pe tot timpul
urme se pot dovedi istoricesce prin inscripţii
la mijlocul secolului al 17iea înainte de

NISTITUTUL PEDAGOGIC DE 3 A::l
— BUCUREŞTI —
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îoav î3 ci Spin? căzut, zh u&v zp5- | dominaţia Perșilor
acesti: Sirieni
zapov î, [lEpoas dptut, Mrâwv azi- | eraii supușii Medilo
r, atunci

z0oty Târe â Kbpnu* 6 ăp odpos îv | Gnsă erai supușii lui
Ciru: căci

zis ze Mrâtziis dos vai sis Avâr- | limita între domina
ţia medică şi
zîis 6 "Adus motaubs* îs pia 2E'Apcea lidică era rîul Alis, carele,
uzvinv oăpens tă Kifzwy2
după
ce curge
din
munții
Christos, eraii după tâtă probabilitatea de rasa tchudiciă
i sai finică și se suiseri pe
munții Siriei împinși fiind de invasiile semitice.
Spre mijlocul secolului al 7 lea
înainte de Christos, Capadocii, (de rasii arianii,
făcând parte din marea invasie ce
treca în Asia occidentali pornită din cea riisiritanii
în
" “dară Moschilor şi amestecându-se cu acesti Sciţi, secolul al Slea și al 7lea) suceeformarii ui rasă mixtii seitoariană ale ciror urme se ved și astiidi în popârel
e de pe hotarele Arimenici și alo
Georgiei, în limba , căror predomini, liingi Armenia
elementul scitice, iar lingă Georgia,
elementul arian. În tote casurile, numai astfel , putem
explica faptele. urmitore:
1” Capadocii sunt numiţi tot d'auna »Sirienie sai
»Sirieni albie de ciitre Elini, din
causa țerii do unde aii emigrat înainte de a ocupa
șirul
regilor Moschi, a căror listă o posedăm destul de completimunților Tauru. 2* Numele
i din inscripţii, nu presintii
nică ui urmă de etimologic semitică saă arianii,
Ele aparţin, se vede, acelei
familii de limbi a căror existenţi se constată
în legendele primitive cuneiforme
ale regilor Caldeii, precum şi în inscripţiile dia
Susa
pe urmă în versiunile scitice ale analelor regilor Achemen Elimaida, din Armenia, și
ieni.
3* Capadocii ariani
irebue si fi existat pe malurile rîului Alis cel
puţin âncă de pe la anul 650
înainte de Christos, ctici unul din complicii
conspirației lui Dariu Istaspe fu
al cincelea urmaș al lui Farnaspe regele Capadociei,
carele avu de soţie pe Atosa,
„sora lui Cambise, regele Persiei, (strămoșul, se
vede,
mai mică îndoicii era arian: afară de acâsta numele a lui Ciru) şi carele fără cea
cară aii ajuns pini la. noi, sunt de origină persică. regilor antici ai Capadociei,
4* Strabone consideri pe
Capadoci ca fiind de un neam cu Perșii, el atribue
aceleași moravuri şi aceleași
ceremonii religi6se ambelor popore, și dice
ci Capadocii adorată divinităţi
persice al căror nume eraii

curat ariane;

Oman,

de exemplu, corespunde cu
pehlevi a numelui »Amerdada);
şi Anaite cu »Anahitac al cărui cult fu introdu
câtre Artaxerxe Memnone. Numele lunilor capadocs iceîn Babilona din Persia de
aflate în Emerologia din
biblioteca florentini
»Vahmane;

Anandate

eraii ariani
Moschilor, de
lilor. Aci în
Cap. 72, tote
! îigavw.

sunt tâte persice.«
Așa dar, după Rawlinson, Capadocii
iar nici cum semiţişi erai veniţi din Siria
nnde luaseră locul
rasi finicăi. Acesti Moschi nu sunt alt cova decât
strâmoșii Museatext tâte manuserisele
ai Xdptot, dar la Cap. 6 și în Cartea VII,
ai, X5pat. Mai jos manuscrisele variăzii între
ambele forme.
În textul aldin fam. Asemeni şi în textul
lui Stefan.

cu

»Amendate

(formă

2 Aptot. Unele manuserise ai aci Xp. Vedi finele
notei 3, pag. 120.
3 £ ui zozauds” îc ptet 28 Apuevi
Este
greii de înţeles cum rîul Alis (astădi Kizii- Irmak)oy pâteobpzos Bei Kolzww,
fi descris d8 câtre Frodot ca
curgând

prin Cilicia; Erodot pote să se fi înșelat
al acestui riii cât şi asupra întinderii chiar.a 'Ciliciei,atât asupra. cursului superior
EI credea păte Cilicia mai
întinsă spre nord,

și considera rîul Alis ca, începând mai aprpe
de munţii Ciliciei.
E clar €nsă ca avea cunoscinţe geografice puţin
precise asupra Asiei mici centrale,
unde nu fusese. Cred că aliturata carti explică,
geografia, Asiei occidentale po

timpul lui Cresu şi aruncă cova lumină asupra
capitol. Am însemnat
şi numele poporelor cară ânci din vechime locuia acestui
în diferitele piirţi menţionate.
Capadocii lui Erodot locuia în partea Asiei mici
Pontul Euxin la nord, riul
Alis al apus, Armenia la răsărit şi Matieniă la sud.d'intre
Riul Alis și ia în adevăr sor"gintea în munţii Armenie
la polele muntelui

i, lingă şirul cunoscut astădi subt numele de
Anti-Tauru,
Arge, cel mai înalt punct

al şirului aceluia și. dela virful
„căruia se pote vedea atât Marca Nâgra cât şi Mediter
ana şi totii câmpia ce se
întinde: între munţii Anti- Tauru şi Tauru, care
ă munți, și
al căror ape ne-giisind loc de. eşire, dispar în este înconjurat„de
lacuri sărate. În ceea. ce pri-

12

|

Clio.

Mazurvnbst păv 2v dei Eat pi, | Armenici, are pe .Matieni : pe
&z 3 mo Ectpov (Dpăiţus* mapu- | malul stii drept și pe Frigieni
uetpâwevos
z mabtnos, um ptov | pe cel lalt; după ce a trecut pe
v
ba

do zpăs fnper very, %ljey uiv | lingă aceste (popore) el curge în

Avpinus? KRaznaâizac aztpyai, î£
e2 dww5unv
3: Ilaghaţăvas.
0ăzw
e
8% “Adus awzauds
Gzozăuva sv
advca zis 'Acins ră zdcw Su bmhdoos zis duci Kozpau îs zi
Eifswnv_movsov?, “Egm 33 adi

| sus spre miadă- nâpte și separă pe
| Capadocii Sirieni de Paflagonii de
| pe malul sting. - Astfel riul Alis
| aprope tae dela (restul Asici) întrega, Asie inferioră dela marea
| în faţa Ciprului pănă la Pontul

vesce erdrea lui Erodot, trebue si suposiim cii cl considera acâsti câmpie ca întindându-se

mai departe decât munţii numiţi Porţile Cilicică şi ci mergând

spre nord
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imperiului lui Gresu
la începutul resbelului cu Pensii

pănă la munţii Anti-Tauru.
Pâte căi credea chiar că rîul Alis și lua sorgintea
lingă Porţile Cilicici pe cari i confunda cu munții Armeniei. Am
însemnat

prin puneturi cursul ce-l presupunea pâte Erodot acestui rii.
1 Maztrvods. Acest popor este menţionat de câtre Erodot mai departe
Cap. 202, în Cartea IV Cap. 94, și în Cartea V, Cap.49. EI locuia parte înla
Media,
parte în Capadocia, şi era pâte un restal rasei turaniane: ducea ui viaţă
nomadă, şi pâte că Curdii de astăqi, cari iarăşi sunt nomadi, nu. sunt
alt ceva
decât descendinţii acestor Matieni,
|
a
2 Xvptove. Aci,ca și mai sus, unele ediții, textele aldine şi al lui Stefan au Sycovs.

„8.6 Aus morapăs dnonduvet Gyeâov. ndvra îs Acirs ri dr în
ahdosmc zis dvilov Kympov îs m E5tcwvov zdvzov,
Prin „»Tîis Asirs

Clio 1,72.
ndins îs pubpris anbens dindonsle | Euxin.
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Astfel resultă uă limbă de

ză udzwe autorul indieii partea Asici ce o numim
Asia Mică “și dice că rîul
Alis tae în douii peninsula asiatici între Pontul Euxin noişi Mediter
ana, liisând numai
un isthmu cu care ea se ţine

de restul Asiei; acest isthmu în realitate este forte
lat
şi nu are dimensiile strimte ce i sunt asemnate în frasa
urmiitâre, dar trebue sii nu
perdem din vedere cii Erodot pite credea că riul Alis
începea
mult
mai aprope.
de Mediteranii decât începe în realitate. Vedi la
nota următore carta, anexată
explicativă” ă ideii ce-şi facea pote Erodot despre
carsul superior al rîului Alis,
1). Eozt 88 ady 05sos îis Zoprs sadrns fndar,
Termenul. dpi
se aplică răi părţii de piimânt cu care Asia mică, tâiată
de rîul Alis, se ţine de restul

pa
Ca
.

CINA

ți

păi

„indicând cursul rîului

Alis

|

precum şi diferinţa între cursul
2

$*

real al acestuiriă şi cursul

“n. ca Blakesley creda că îi atribuia
- Erodot în partea sa superisră

.

pijzas îd6d

|
z0tovu “dvâpi!

Tipa? dvatotnăyrat.

Clio.1,72,
mây ms

| pământ (de care se ține) întrega

“i

124.

țeră: lungim
caleiea
(spre a o stră-.

continentului asiatie, adieii la spaţiul însemnat pe carta
anexată, prin linia A.B.
care, departe de a fi uă distanții ce se pâte percurge
pe jos (după cum dice
autorul în frasa urmiitâre) în cinci (ile, are ui lungime
de 200 de kilometri, cari,
striibătuți în 5 dile, presupun uă cale pedestră de 40 de
kilometri pe di. Un om,
oră cât de e%twovos dvijp să fie, nu pote (mai ales prin
locuri muntâse) sii umble
40 de kilometri pe di, de aceea inclin în favârea teoriei
lui Blakesley. deşi aceea

presintă inconvenientul opus, adicii ne oferi uă distanță prea
scurtă, represintatii
prin linia C.D.
adică uă distanți de numai vr'uă opt- qeci ' de
Lilometri
ce împârtit în cinci, fac numai 16 kilometri pe
di.
Si ne aducem
aminte că şi a umbla 16 kilometri pe di nu e lucru
uşor prin munți

ceea
&nsii

ca aceeia ai șirului munţilor Tauru.
Jată în ce
teoria Imi Blakesley:
„el crede că Erodot nu cunoscea cursul rîului Alis constă
decât de la punctul însemnat E în jos,

şi socotică
a în sus de punctul acela, riul curgea cum am însemnat
în cartii prin puncturi. În modul acesta muntele Armeniei
, din care scia Erodot
că isvoreşte riul Alis, era privit de dânsul ca ficând
parte din munţii Tauru.
Ori cum întâreem lucrul, ajungem la conclusia căi Erodot
a făcut ui erore mare,
ori strămutând munţii Armenici în munţii Tauru, ori
dând
un loc ce ea nu-]
are pe malul riului Alis, Prefer teoria lui Blakosley, care Cilicici
face pe Erodot ignorant
întro cât priveşte posiţia muntelui Armeniei, Aşa dar
în expunerea teoriei sale,
"Blakesley dice, că în locul şes, plin de bâlți sărate
Ja- nordul munților Tauru, de
unde isvoresc mai multe girle mici cari nu Bisese
trecere prin munți, se afli
şi balta cunoscuţă „astiidi subt numele de lacul
Erecle, în care se revarsii
piriul Erecle; el

crede ci, Erodot a luat pote apa
drept partea superidrii
a cursului rîului Alis. În favârea acestei ipotese, acâsta
Blakesley enunță încă faptul
că în Cartea V, Cap. 52, şi în Cartea VII, Cap. 26,
Erodot dice cii drumul
postal al Perşilor între Frigia şi Cilicia era tâiat în: doua
de riul Alis. Acum,
e natural ca drumul

postal al Perşilor, care pornia dela Elespont în spre
Persia,
prin Frigia și prin partea Ciliciei la nordul munţilor Tauru,
dar n'avea
nevoe de fel sii trâcii rîul Alis, ci trebue sii fi trecut numai
prin câmpia sărata şi
peste apa numită astădi Erccle.
Am indicat în cartă traseul probabil al acestui
drum postal. E chiar posibil ca acost mie piriii să
fi purtat şi el numele de
Alis, dice tot Blakesley, căci numele acela derivii
dela ună rădicina persici. EI
însemneză »miragiua şi se da adese ori apelor regiunei
acestia. Probă despre
acesta este că Firuzabodi, autorul unui dicționar
arab, di numele Alis unuj
riuleț, din Cilicia la ui distanță de vă di dela Tars.
Daca e aşa, atunci nimic
să fi trecut

mai lesne

de explicat, decât erorea lui Erodot, carele,
al Perșilor trecea peste ui apă numită Alis, a conchis sciind cii drumul postal
ca acest Alis era partea
superiori a adevăratului mare rii cu acelaș nume,
Aşa fiind, se explică şi frasa
vu Noizwove

, căci pe timpul lui Erodot se da nuiele
Cilicici propriu dis, ci şi unii părţi de teritoriu dincolo de Cilicia nn numai
de munţii Tauru prin
care trece piriul modern Erecle. Se înțelege că cu
explicația
totul încurcată şi sacrificată frasa vize 45 Apheviev opzose , acesta, remiine cu
și ci inclin pentru
părerea, ci antorul nostru nu avea idee clarii despre
locul unde se afla munții
Armeniei și că €i confundea cu munții Tauru-'şi Anti-'Ta
uru.
! ebtâvw dvâpi: Expresia »iiip edtwvose
zi un om bine încins
adică bine echipat pentru a merge pe Jos. Giisim însemnâ
expresia acâsta mai departe la
Cap. 104 şi în Cartea II, Cap. 34.
2 ntyne intepat
În Cartea IV, Cap. 101, Erodot cileultzi drumui percurs de un om într'ui
di la 200 de stadii, adică la 361 de kilometri, ar
îl calculezi a 150 stadii pe di, adică la 274 de kilometr în Cartea V,
i, Admitând
primul calcul,

Cap. 53,

chiar

distanţa

reala dela câsta Ciliciei pănă la punctul cel mai apropiat al rîului Alis (vedi nota, 1, pag. 123) este de
200 de kilometră,
pe cari
nu i ar face un:om în cinci dile, chiar în condiţiil
e cele mai favorabile.
Cu atât
mai puţin dar după.
calculul al doilea.

-

Clio 1, 72. 33.

bate) represintă, pentru un om
uşor echipat, (un timp de) cinci
dile pe jos.
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73. Cresu făcu expediţia în
Capadocia pentru cuvintele ur-

Eni zi Kannadoziry zâvâz stenze
za iis îutompl, mpoorricaotiat
îpâs zi Emuzoă uoipav Bovhdusvos,
“(aa urihora, 28 JPriG*rpiu ziouvos
20)2, ua ioacta 0hwv Onip

“Aczudyeos Kăpov,

mătore: mai ântâi doria din tot
sufletul ca să adaoge (acel) teri-

toriu porţiei sale de stăpănire, şi

pe urmă —

"'Aczdizaa ăp

dere în

dy Kuatdpew, 26yza Kpoicov puty
“vaufpv3, Midwv .
Rasca,
Kâpos 6 Kaufbszw XATaGTpeWĂpevos
ste, Yevâuevov “paufpăv
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woz* dazvbtuy zây vopdO

71.
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Da.
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CR

La

" dvâpăv
a

4

-

fiind plin de încre-

cuvintele

oracolului —

(voia) să răsbune pe Astiage în
contra lui Ciru. Căci Astiage,
fiul lui Ciaxare și rege al Me-

dilor, era cumnat cu Cresu Şi
fusese -răsturnat de câtre Ciru

o

Sem

K

125

2

GTnGdSada,
2

fiul lui Cambise

Omectle 25 “păi ză Mnâtay,
"Ezupowevz 33 zby 7p6vov zoă7ov

—.el

devenise

cumnatul lui Cresu în modul următor: uă bandă de Sciţi nomaţi

Miâwv Kvatiprs 5 Wpaâprew z0ă

certându-se (cu vecinii lor) âși
părăsiseră, (țâra şi fugiseră) pe

Arjibuzw3* îs <nds Xxbfas zobznvș
1 «ai vîjs'tutp.

Cele douii manuserise la cară ne am referit atâtea
ori
teca colegiului Emanoil la Cambridge, diferi aci de şi cel saneroftian din bibliocele
manuscrise pasagiul glăsuesce astfel:: waal Țiiv Eubouâalte; după textul acelor
v înepov mposurijsasthar,
iutpwe s. e,
2 zai udhegza28 zpnatnete îlowvos tv. E
forte greii a seci daca
acestă frasă parentetică se re e ră la cea precedenti,
adicii la anexarea Capadociei
câtre imperiul Lidiei, sait la cea urmitâre relativ la r&sbun
area lui Cresu în:
contra
în notele acestea,

lui Ciru:

„3 Kpolgov

adică cel weselingian din Vienna,

pote ci la amîndoui.

puăv Tanipăv.

Astiage avea de soţie pe Ariena, fiica lui Aliate,

Şi prin urmare, era cumnat cu Cresu,

4 „ein dvâpâv. Manuscrisele lui Weseling şi lui
Sancroft sunt aci imperfecte. Întreg pasagiul începând dela, cuvintele acestea
şi pănă la cuvintele »4s i
dztzero Er sv Ahova din capitolul .75 de mai jos,
lipsesce în amândouti.
5
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&

bpaCiaxare începu a domnipe la anul 633 înainte de Christos,
Rawlinson e dispus a crede că el fandâ în realitate monarchia
medică, şi că
Fraorte şi Deioce represintă mai mult nisce ere anterio
re epocii regilor, și că
numele lor s'aii strecurat numai din erore în lista
regilor Mediei, Ensuşi Megii,
şi toți Orientaliă în “genere, consideraii pe Ciaxare
ca adevăratul
eriului medie, şi cele mai vech yi tradiţii ale Elinilor confirm fandator al îm:
ă acestă opinie,
e exemplu în tragedia lui Eschil »Persea, vers 161—76
4 avem
”
»Mijăos yâp îv 6 mpâdtos 1jyenăv cipazoă
»A)os dvizetvov als 700” Epyov troe”
"p
x
.
„
>Tolzos
d'az
adz03 Ripos«
„Adică primul rege a fost Ciaxare, al do ilea fu
fiul săi Astiage, carele fu și cel
din urmă rege, al Mediei proprie; al treilea fu
Ciru carele uni Media cu Perşia.
Ceca ce mai ales îndâmnă pe

îpzew 705 Anibzew,

Rawlinson

a

bănui

,

ci

Erodot

este

indus

în

„i

"Cli6

IL, 13.

teritoriul

Medilor.

În

timpul

acela era rege al Medilor Ciaxare
fiul lui Fraoite carele era fiul lui
-Deioce; âcesta' începi a; trata,

»

Ti. hOSOdv za. EzuaZiv sEpynv zâw z6taoy
1svoutvnvj al -alsi cot:
zây Xivlituoy : în "pr

ewuy

„alei

ospâyrvj

bine pe Sciţii acestia ca unii ce
'eraii suplicanţi; şi &i onorâ
cu așa
de niare stiniă- încât încredință,

lor câți-va băeți ca. să - înveţe
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7
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Kvaţăpew zaâvres,: Gore dydtia
Goswy aură) xezoviozss, EBobhzv-

atrage) cu arcul;

timp,
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7

a
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2

a

că. zâw zapă opla dâaoroutyuv

mălâwy

Sya zasazOVa*

Oxsvdzay-

“uă dată nenorocul de a nu vâna

nimic; când! se întorseră.. acestia
cu mănele gâle, Ciaxare — care
„era,

erore

când

numără

"numele:
de: Fraorte

„forma

»Fravartişe

după

cum

am

arătat,

excesivă: suferind ei-aceste mal-

pe Fraorte şi pe Deioce p'întro regii medi,

este. în

și prin

adevăr

urmare

un

om iute — 6i tratâ cu uă asprinie

v3

-.)

dă auzv, ddonep 2lzoay zai
să Opina axevdtew, Kvatdpsi ânăSse

ocupau

tot: dauna cn vânătâre și adu-ceail. tot d'auna câte ceva, avură

+

-

trecu cât-v:

și Sciţii 'cari se

medie

nu

și apare

este

în inscripţiile

imaginar sai

mitic,

este ci deşi
medice subt

însă

scim

„din. inscripții că acest: »Fravartișe se revoltă cu succes în contra lui Dariu
să ci isbuti sa restabilescii pentru câte-va luni indepedința Mediei.
Acest
fapt a ficut, se vede, pe Erodot să confundă faptele și datele, şi să
credă

că Fraorte a fost unul din fundatorii regatului Mediei. De acolo provine tâtă
erorea lui Erodot, erâre pe care o desrolti. mai pe larg la Cap. 102.
Aşa
„dar trebue, cu tâte afirmarea lui Erodot, să ne 'conformiim cu autoritatea tradi-

țiilor orientale şi si consideriim pe acest Ciaxare ca fandatorul imperiului
meqilor ;
Mediinu avuri în realitate decât doi monarchi,
adică pe Ciaxare şi pe Astiage
şi pe urmi câte-va momente de independinți subt Fraorte sai.
»Fravartişe pe
timpul când domnia Dariu în Persia.

| meptaize
;

„arcul,

3

ual

zÎv

ed,
Rt

ds Eduzas tztsas.
sv

Vedi mai sus nota No, 3, pag. 57.

zâtuv,

Sciţii eraii renumiţi pentru tragerea cu
Vedi iar mat jos, Cap. 131 şi 132 darurile ce le trimiseră Sciţii lui Dariu,

p'intre cari »tiazs bee,
„3 EBodheooay, Aşa seriii Schwoighăuser şi Blakesley; Creutzer, pe de altii
parte, preferă forma mediă 23ou)ebavzo care se giisesce în câte-va
manuscris
-şi caro se confirmi prin »izov)edezve din Cartea VIII, Cap. 101, şi »z 23 fouhedez-e

"Bare din Cartea VII, Cap. 10. - Aci însă majoritatea manuscriselor este
în favorea
-formii active t2o5)zusav” pe care o avem iarişi în Cartea VI, Cap.
52: „Dazedatuaglos a + +. Rovdzozat Baso.ta.
zi TpeaBocapo <6xy malătuy zel gastiate, In Cartea III,

Cap. S4, giisim ambele forme întrebuințate, și în așa mod încât e.cu
să distingem între sensul uneia şi sensul celei alte, afară numai dacă neputinții
admitem
ci acolo unde există noțiunea de a face saii de-a primi ui propunere, forma

'activii: e- preferibilă formii medie, şi acolo unde
e vorbă numai
„fărăca acea deliberare să ia forma concretă a unii propuneri,
„mediă se preferi formii active.

de deliberare,
atunci forma

Clio 1, 73. 174.
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Va epovrss, 5 dor difiev: | tratări din “partea lui
Ciaxare,
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magi "Audzzen my Sadvdzzewl 3ș i hotârîră să tae (în
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Tadza ai. 6, Eptyezue | unul din băeţii pe cari 6i
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obiceiii să giitâscă vănatul și să-l
Gaz" pal i Sabia adio meu
aducă
lui Ciaxare ca cum adică
,
243
:
"TiSavces
"Ahvdezsw fatza 2y%yon.
ar fi v&nat (dal lor;) şi după
a

2
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-

ce-l vor fi predat, să fugă cât mai
curând la Sarde pe lingă Aliate

fiul lui Sadiate. Acestea le și
puseră în execuţie: Ciaxareși
cu Ospeţii de faţă, măncară din
cărnurile acestea; iar Sciţii, după

ce făcură acestea, cădura ca su-

plicanți (la picorele) lui Aliate.
74. În urma acestora, — fiind-.
că Aliate nu (voia să) înapoeze
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zdv Sasudzzew,

care

&i (tot)

re-

clama, pe Sciţii acestia — un
resbel de șepte ani se ivi între
Lidieni și Meqi: în (anii) aceia
Medii de multe ori învinseră pe

7

A

Lidienişi de multe ori Lidienii

“Blakesley

dice Aare ză Xapâvdezev,
vei mai sus nota No. 2, pap. 97.
miheuos
zo0io. Av6otat al
zoigt
Midorst 2yey0vec în. rea
mEvza, Acest conflict se menționâzi camîn trâcăt
mai sus la Cap. 16. Acolo fasii
Erodot;, nu intră în detaliuri, de sigur reservâ
nd acestea pentru ocasia de
faţa.
Intru cât privesce pretextul acestui resbel, Rawlins
on crede ci episodul
"fugirii Sciţilor ca suplicanți . la curtea
lui Aliate nu este uii narațiune
exactă a, faptelor, petrecute, ci numai
uă
pare a fi,cii nisce Sciţi mercenari, tocmiţitradiţie diferind de realitate: adeverul
în serviciul militar al lui Ciaxare,
ar fi fost atrași în serviciul lui Aliate.
Acesta e şi piirerea lui Rawlinson
basată pe. observaţia lui Grote ci trecerea
unor horde nomade. din serviciul
“unui stat în serviciul altui stat a fost
şi este de multe ori chiar astădi

un pretext dând nascere la certuri şi la lupte între
popore. Dupii cronologia, lui
pe care o adoptăm şi noi, resbelul
ps la anul 615 inainte de Christos. Anul 610 esteacesta trebue sii fi început
presupusi dată al marelui
celips solar care avu loc,

“Rawlinson,

după Erodot, în anul al lea al acestui resbel; în
“adever Oltmann (Abhandl, d. Berlin. Acad.
1812—1813 publicate Jă 1816)
spune că dupi calcule astronomice fiicu te, un
eclips total al srelui a avut loc
„chiar în anul acela, la 30 Septemvrie, visibil în Asia

şi în Europa orientală între
„gradele 25 şi 55 de longitudine,
3. 8v 83. Argumentul în contra teoriei lui W'ytte
nbach de a subtinţelege
aci »oisu me Ezeg anuzose este faptul indicat
mai jos cii celipsul nu avu loc
decât în anul al ștselea al acestui resbel.
Pe de altă parte nu putem admite

"Clio 1, 24.
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acesta) avură şi un fel de bătălie
nocturnă.
Eraii nedecisi: în privinţa resultatului resbelului, când
în anul al șeselea, în mijlocul unii
încăerări, se întâmplă ca, pe când.
era bătălia în: puterea ei, de uă

dată dioa se prefăcu în. ndpte.
Tales din Milet predisese Ionienisă aibă loc, fixând epoca pentru
anul chiar în care şi avu.loc.
preschimbarea.
Lidienii Ensă și
Medii, când vădură că se face
“n6pte în loc de di, încetară dela
luptă și arătară și unii și alții

teoria lui Schweighăuser care subtințelege »zaăzats zaş păyase,

fiind-că

aceste
lupte sait bătiilii, despre cari e vorbă, avură loc în interval
de cinci ani:
»âv moto (adică Ezeot mâvze) mod dzs u:
ni Miăâu s. e. l.« astfel încât aceleași

obiecţiun
- i cari
| există în contra teorici lui Wyttenbach există-și în

contra aceleia
PERt
ae
-a lui Schweighăuser, adică
.
faptul că eclipsul nu avu loc decâtpc în anul al şeselea
al resbelului; Aşa dar prefer a subtințelege 0376 26 zohtume şi
am
tradus
în
consecință,
1!

(sns,

se subtințelege

»T0yr5

saii »poipase,

Tv Îutpny Etazivrs vduza Yevtaiau

|

|

|

Vei mai sus nota 2, pag. 127.

După calculele lui Oltman e positiv că acest eclips total
al sorelui fu la
30 Septemvrie din anul 610 înainte de Christos; prin urmare
iatii că avem uă
dată fixă pentru eronologicii acestei naraţiuni a lui Erodot.

3 Tv â3 pezadhayiv za5sv sîis întors Bahis 6 Mofsto
s zoîct
lost zponţipevoe Esesfau, odpov zpolituzvos îvtavzi
y snăzov,
Nu

trebue sii conchid

em de aci că momentul şi condiţiile
cari s'a presintat acest eclips
aut fost calculate cu totă precisia cu care se predic şi se încalculăzi
i astădi asemenea fenomene. Chiar textul lui Erodot »copnu mpriiiuzvos Evwztu
acăzeve no arată că predicerea s'a ficut numai aproximativ; n'am întrebuințat în traducţie cuvântul
»ealculâc
pentru cii sciință astronomică po timpul ac ela era încă în copilărie
tice nu se fiiceaii decât în mod superficial. Anul eclipsului în adevăr şi caleulele matemase putea, predice cu
siguranții pentru cii era deja lucru cunoscut cii în fie-care ciclu
lunar
reproduce din nou, cu puține variaţii, mai aceleași posiţii relative ale de câte 19 ani se
sârelui şi ale luncă
faţă cu pământul şi prin urmare se reproduc dre-cum ŞI aceleaşi
serii de eclipse. Acâstiă
observaţie se ficusă de

observarea

fenomenelor

primii astronomi, de Caldei, cari se ocupaii în specie
cu
cerescă şi Tales pâte aflase chiar dela dânșii că în anul

acela trebuia, să se repete eclipsul cel mare: pote chiar
ci scia piină la -un
punct că acel eclips era să fie visibil în Asia occident
alii. Biakesley pune în
dubiu
'6re rincum că Tales ar fi fost acel care a predis eclipsul acesta
e
și crede :că
ră
.
tote predicerile de felul acesta se atribuia
lui ca unuia care se ocupa |în special
cu sciinţele fisice: astfel sa atribuit tot lui Tales predicerea ciiderii
unui aerolit
mare, lucrarea de inginerie descrisă în capitolul urmiitor,
și între altele chiar
facerea de legi. Nu vid însă peniru-ce nu s'ar admite faptul
se ocupa mult cu astronomie, ar fi prevenit pe lonieni desprecă Tales, carele
acestă întem-plare, Na
numai. Erodot,

dar şi alți

scriitori,

cum

de

exemplu

Cicerone

(de

,

Clio 1, 74.
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ze 6 NO! zai Aafdwnzos 6 Boâu- | multă
dorință ca si se facă pace
Aeowns2* obzoi or. ual zi, îpatov | între
ei. Acei cară Gi aduseră
ni Gnzbauwes javtoim îsav val | la uă
înțelegere fură acestia:
Div. 1, 49), Plin. CI, 12) şi alţii, spun
cum cii Tales ar fi preddis eclipsul. În
ceea
ce privesce însuși celipsul, el a fost fixat
la diferite date, astfel Plin spune că
avu loc în anul al 4lea al Olimpiadei

48,
dria, în primul an al Olimpiadei 50, adicii adică la anu! 584, Clement din Alexanla anul 579. Volney se pronunții pentru
data 625. Bonhier şi Lareher pentru
597; Clinton pentru 603; Desvimanoles
și
Bosanquct pentru anul 585; Rawlinson,
Grote şi Ideler pentru anul 610. La acâstii
ultimă

dati a fost, în adevăr, după calcule

seriâse fiicute de Oltman, un eclips
solar total carele îndeplinesce tâte condiţi
ile cerute de visibilitate,
1 Xvtvvesis ze 6 N(dt. Numele de
Sienese, care reapare iarăși în Erodot
asociat cu Cilicia, la Cartea VII, Cap.
98, a fost purtat des de câtre regii
acestii provincii, lucru care a îndemnat
pe mulţi autoră si presupue cii a fost
mai mult un titlu al regilor Cilicici decât
analog cu acela de Faraone aplicat regilo nu name propriii, în alte cuvinte un titlu
r Egiptului. Cât pentru Cilicia, ea fu supusi

Asirici pină după regnul lui Esar-ad- don,

când, slibindu-se puterea Asirienilor,
ca se resculă şi deveni, pe la anul 650
înainte de Christos, un stat independinte
„Inseripţiile cuneiforme. dice II. R. Rawli
,
nson, fac menţiune pentru prima oră
de numele Cilicici pe la anul 711 înaint
e de Christos; din cle aflâm cii Sargon,
regele Asirici, în anul al noulea al domni
lui Ambris, fiul lui Culia, stăpânul ereditci sale, trimise uii expediţie în contra
ar al țerii Tubal, (prin care se înțele
g
pâlele meridionale ale muntelui Tauru);
acostu
Cilicia (Cilac) ca zestre a fiicei sale Marne i Ambris, monarchul Asirioi i dedese
.
So
vede
ci
Ambri
s,
ne
mai ţinând
semii nică de recunoscinţa ce o datora
monarchului Asiriei, nici de legiiturile
ce
le contractase cu acesta, se aliase cu
regii din Musae şi Vrarat, adică Meşee
și
Ararat, (în alte cuvinte cu Moschii şi
cu Armenii) şi se revoltase în contra, suzeranului s&i. Sargone învingttor, reduse
în cenușe-Bit-buruta, capitala Cilicici, robi
pe Ambris, îl închise în Niniva şi în
fine colonizâ Cilicia cu Asirioni. La anul
101, subt domnia lui Senacherib în Asiria
, Cilicia so revoltă din noi dar fu
iarăşi supusă și un mare număr de Cilici
eni furii aduși ca robi în Niniva ca să ajute,
împreună cu alţi captivi din Chaldea,
din Siria şi din Armenia, la construirea
măreţului palat asirian ale cărui ruine
sai descoperit mai de ună-di la Koyunjik,
Tot cam pe timpul acela fa ziditii şi
cetatea Tars, patria lui. St, Pavel, mai
târdiu capitala Cilicici. După Senac
herib începu a se slibi puterea asiria
nă,
ilicia se mai rovoltâ uă datii pe la anul
685, în dilele lui Esar-ad-don, dar şi
astă datii fării succes: subt fiul însă
al luă Esar-ad- don, ca reuși sii-şi reciişt
independința, Câţi-va etnolog aii încerc
ige
at sii dea Cilieienilor uii originii semitică,
dar Rawlinson, basat pe argumentele solide
expus
e do el în discertaţia XI asupra
Cânţii | a lui Erodot, consideri pe vechii
Cilicieni ca resturi ai marii familii
turanico, care a ocupat Asia înaintea
venirii Semitilor şi a Arienilor; astfel
dar,
el i consideri ca fiind de un neam
cu Sciţii şi cu poprele vecine ale Cilicic
i,
Tuba! şi Meşek,
i
Aaoinzos

î Badohhvros

.
Monarchul babilonian trâind la epoca în
care avu loc resbelul Mintre Aliate
şi Ciaxare, fu sai Nabopolasar sait
Nabocodonosor, şi nică unul din aceste douii
numi nu pot fi elenisate în Labinot.
E
însă probabil că numele

de Labinet sii fo uii elenisaro a numelui Nabon
ad, sati
cum apare în inscripțiile cuneiforme »Nabun singur Nabunit saii Nabonad a domnit un-ite. Rawlinson observii că numai
în
Babilo
na
între
Nabonasar şi Ciru,
Acesta domni 117 ani, dela 555 pănă
538 înainte de Christos, prin urmare,
dup evenimentele relatate aci: acela latrebue
să
fie -Lahbinetul despre care e
vorbi mai jos lu

Cap. 77, contimporanul'
lui Cresu, Daca nu comite aci uii crore
Erodot, trebue si presupunem ei acest
Labinet fu, nu un monareh ci un simpla
principe babilonian având acest nume de Nab-u
n-it; el pâte chiar sii
iii al Ini Nabopolasar.
Faptul presinţii principilor babilonieni şi cilicie fi fost un
ni în acestă
ocasie, arată că de ambe pârți ati exista
t alianțe puternice şi ci resbelul fu genera
l. '
Erodot, 1.
„

y

|

!
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carele

răsturnă

Pe

acest

era tatăl

Ciru

Astiage

ling

dar,

mumii sale,

şi-l

deţinu

€l

(n

robie) pentru cuvinte ce le voii
explica în cursul (acestii) nara-

țiuni:

Cresu, voind să-și res-

bune în contra lui Ciru- pentru
acesta, trimise (ca să afle) de
la oracole daca (trebuia) să facă
uă expediţie în contra Perșilor,
Şi când sosi răspunsul cel am-

Verbul îfie)ovzt, în expresiunea acâsta, este echivalent cu

verbul latinesc »solenie, Când 2222 se aplici la obicete iar nu la persâne, se:
pote traduce prin »posse« sai »solerec, Mai avem un exemplu de acesta mai

jos în Cartea VII, Cap. 50.

2 ză alua dvadelpovat dh),
Vedi Cartea 1V, Cap. 70, şi nota
asupra pasagiului în care autorul descrie moravurile Sciţilor cn ocasia deferirii
jurementului. Vedi asemenea descrierea, lui Tacit (Anal. ALI, 47) »lovi ictu cruorem
cliciunt atque invicem lambunte.

3 îv anis

xlew

hdyorai mpaviw.

Vedi mai jos Cap. 107.

1 ci gepasednzat îmi Ilipsas,
Răi a subiințeles' unii aci »eipuziwyve,
>
Ia
Aceste cuvinte trebue considerate ca depindând de »za pissi Eseuze«
care echirole
p

valeză cu »/07jsenptitezoa,

5 apâs 2wvzn5
de exemplu zivat res
Vedi mai jos exemple
Cap. 22 şi Cap. 60,-$

zov 7pnăuăv eivar, Expresia eta pis cu genitivul, ca
ztss, însemneză a fi în partea cuiva sai favorabil cuiva.
la Cap. 120 şi 123, în Cartea VII, Cap, 153, în Cartea VIII,
2,
.
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biguii al oracolului, (el), credând
că, oracolul ţi era favorabil, nă-

văli pe teritoriul Perşilor.

Când

sosi Cresu la rîul Alis, el făcu!
armata lui să trâcă dincolo, după
cum cred ci, p'acolo unde acum
există (nisce) poduri; însă, după
vorba în genere (răspândită) p'între Elini, Tales milesianul ci (facilitâ) trecerea (armatiă), Bi die

că pe când Cresu sta la îndoială

cum să trecă armata riul, — căci
pe timpul acela, nu existat podu-.
rile acelea, — Tales, carele era de
faţă întaberă, făcu astfel încât riul,
care curgea la stînga armatii, să
curgă și la drepta (ei); (că el) ar fi
lucrat (pentru a obţine acest resultat) în modul următor: începend

1 “Oe Dela punctul acesta
manuscrisele sancroftian și weselingia
n continuă
naraţiunea omitând totul dela cuvintele
sp dvâpăv în Cap. 73, până aci: vei
nota No. 4, pag. 125.
u&z aş do5oaş Yegopas deâlBace
; adică trecu dincolo »la puneturile
unde există astiidi 'nisce poduri« nu
cum traduce Bachr »ad eos, qui nunc
ibi sunt, *
pontes« — »la podurile în ființă acolo
astădie., Blakesley crede cii o vorbii
de
rea menţionată în Cartea V, Cap. 52,
dar aceia nu ar aduce pe Cresu deloctrecătăSinop, (vedi nota No. 3, pag. 121, asupr
lingă
y
a pasagiului »5 biet îs5 Apuzulov căpeos
îi RNolzwy, precum şi carta anexa
tă la acea notă: iatii dece prefer teoria
Rawlinson că Cresu trebue că fi
lui
trecut
şi apa mai mică şi unde el se separ riul mai jos, lingă gura lui, unde este
i în doui brațe înainte de a
se versa în
mare. Chiar usul pluralului etppas
necesitând două poduri. Trecerea dar a indici existența a două braţe a riului
armat
ii
lui
Cresu
, după Rawlinson, avu loe
cam pe unde e satul modern Bafra
l între Samsun şi Sinop; el crede
cu multi dreptate ci acâstii ruper, e pea drumu
riului în douii la gura lui a
legendii ce urmezii relativ la lucrarea de
dat loc
inginerie fiicută de Tales.
3 cs îi 6 mois d os “Lid
fvwy
.
Ț
Larcher observi
4
Vol. ], pas, 313)
că cu tâtii incredulitatea lui Erodo
t,
a că Tales ar f înlesnit armatii, Pag
trecerea peste riul Alis, a fost .tot opini
lui Cresu
d'aun
a
susți
nută de generalitatea scriitorilor
clini, Lucian (pia) şi Diogen Laert
iu:
afi rmi lucrul în mod positiv,
4 dreBiBace. Se subtințelege »=6
1 Gaparve,
Totij4 Sat adză i zîv nozaubv îE
Fi
ţ
3 dpiăzenis JEtpos penvz
a 205 Grpa705 zal Ex dettisÎ
fie,
BE cam grei de înţeles cum
riul

Alis ar curge la
drepta unii armate venind dela Sarde,
mergend spre gura rîului ar fi apucat afarii numai daca presupunem ci armata,
acesta mai ales şi bascziii Blakesleş din noii în sus, adică spre sud. Pe pasagial
argumentul ci Erodot fiicea ui
confusie
între riul Alis şi micul piriu ce curge la Erecle;
de aceea și crede el ci la Erecle
ar fi trecut Cresu frontiera Medilor, " Cu
tâtii
dificu
ltatea
ânsii
ce presintă pasagiul,
prefer teoria lui Rawlinso'cii
n trecerea a
loc lingă gura rîului,
uTvGztita, în formă de semilună avut
sati de crescent,

ge
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milună, astfel încât (rîul) să apuce
armata — care trebuia să rămână
tot acolo (unde era) — pe la

spate, întors fiind din vechia lui
matcă, şi ocolind armata din noii,
să reîntre la loc unde era înainte;

astfel, separându-se de uă dată
riul în două, deveni lesne de tre-

cut pe ambele brațe. Unii mai
spun âncă cum că cursârea, cea,
veche :se uscâ cu totul; dar ci
nu admit (t6te) acestea; căcă
(daca ar fi fost astfel cum ait

trecut (ei) rîul când
înapoi?

„76.
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s'ai întors
|

Cresu 6nsă, după ce trecu

dincolo cu armata, sosi în Capaadică »armata remânând aşedati

unde

era înainte« saii »tot în locul acelac,
1 dvwlev 705 orpazontăov dptduevov, âbpuza Badinv dpbacerv
dyovea pnvoetăta,
buws dv “md orparonedov lâpoutvov zază vro
idBot zav7y xază iv puya xrpazbuevos 24 zâv dpyaluv pre pow
zal adr
mapametiOpevos ză Grparbzedov,
îs “a îp rata
oBihhot.
Acestă frasă are uă construcție destul de complexă şi dificilă e tradus: Bachr

o traduce

»A

superiore

parte

S
Cursul rhulurAlis

cere în speciem lunze dimidiatee, ut fluvius
a tergo sumeret castra eodem loco manentia, bhuc scilicet (ut in exercitus tergo
essct) in canalem se convertens ex vetere
alveo, et dein rursus praterlapus castra,
in veterum alvzum influeret.«
Modul

cum făcu Tales lucrarea

Planul

planul

lucrărit lui Tales
pentru trecerea armati)
|_lut Cresu peste Alis
+

astfel:

castrorum (i. e. ab ea parte unde fluvius
venit) incepit fossam fodere eamque du-

anexat.

Când

se explică în

armata lui Cresu

se afla pe malurile riului Alis la punctul C,
Tales trase dela punctul A la punctul B
şanţul A A'B în care trecând riul, cursul

- natural remase neadânc, pe urmi. dupi ce trecu armata, rîul reintră cu încetul
de sine în matca lui naturali, E evident ci acesta lucrare de inginerie este de
uii natură prea colosal ca sii se fi executat de Tales cu înlesnirea aci descrisii,
"Vedi mai sus la nota 2, pag, 131,
tradiţie privitâre la Tales.

cum

se explică

ceea cea

dat loc la acâstă

3 -<o0z0, Am tradus prin »tote acesteau fiind-eii Erodot admitea numai
secarea mateii vechi a riului dar nici cum întrega tradiţie. relativă la lucrarea
lui “Tales, vedi mai sus »bs uty pă dtţunee

Clio 1, 76.

Snzins
25Es sv
Ilieotr
mestwyv
dyry
Onzins
zijv Ilzepixv
! y! zadeou
:
=
(4 82 Ilzepin Zori sis
ps za5-,
ms 70 Îoyvpârazov, vază? Side
xy
z0hw zi 2v Estet 703
3

2

+

2

Lo

Pa

7

-

piară x xetutvy *) îv0uăza 2opu<

)
a
n

7

=
ata
“o
>
€
<
e
i
Di

«1

cfizipuy zâv Xvploy+
zobs xhpobs. ' Kai eîhe uiv zây
zOhw ua Tvâpaznâti săs mepintutăas abis
mddas* Avpinus ze, obâlv 2dvraş
pă

Y

NI

An

+

pa:

27

d

aizinus, ăvaozizovs 2aoînoz5, Kăgos

d: deipas dv Ewuzoă ogari, val
mapadafovy sos pezati otutovzae
zăveas, îivitoăzo Kpotaw6.
[lpty
â5 Zcehabvety îpuizoa sv opazbv,
pipas xlpuras 2s obs “luvas,
4
,
pa
nstpăz0 opzas and
Kpolsov
dnto+

pi

ca

FAR na

1

2

ş

133

docia în partea numită Pteria; —

Pteria este (partea de loc) cea

mai tare (ca posiţie) din tâtă
regiunea acesta, (vine) în faţa
orașului Sinop, care este situat
chiar pe (costa) Pontului Euxin;
în acest loc tâbărâ (Cresu) şi

jefui câmpiile Sirienilor.

EI mai

luă oraşul Pterienilor şi robi (pe
cetățeni); mai luâşi tote (satele) împrejur; astfel stinse cu
desăvârșire pe Sirieni cari nu i
făcuseră nici un răi. Ciru însă

stringend oștirea lui şi înrolend

pe (toţi câţi 6X gâsi) în calea lui,

se (pregăti) să resiste lui Cresu.
Înainte Ensă de a procede la atac

25 ziv Ilzeplyu. Nu e vorbă aci de un oraș,
cum cred unii traducători pe
y
.
;
basa unui pasagiu din tefan bizantinul în care dice »Iltpto
v z6)us Myâuoy, dteztu za
timihoats 1, Îlzeplaa, căcă după chipul cum menţio
neză Erodot Pteria vedem căi e vorbii
de uă întindere de teritoriă şi nu de un oraş.
E probabil ca regiunea, Pteria sii
fi avut și un oraș cu acelaş nume deşi Erodot
nu-l citâză. Numele Pteria nu
este elinese căci, din €nsuşi faptul că Cresu
a atacat po Pterieni, resultă cii ci
trebue să fi fost un popor de oripină capadocică
şi nici cum elinescii. Ceea ce
confirmi acestă teorie este cii edem nu mele Pteria
dat mai multor întăriri asiatice
precum

și cetâţuici dela Babilona,

Ravwlinson combat

e părerea lui Texier ci ruinele
capitalii Pterică s'ar fi aflând în satul modern
Boghaz- Kicui, ciici din ceea ce ni
se spune în texte clar ci orașul era pe costa
miirii, lingă Sinop.
az.
»ln față, Avem acestă preposiţiune întrebuințatii :
în acelaş. sens
mai jos la Cap. S0 şi

186, şi în Cartea, VIII, Cap. 32...
Se mai menţionzii acest oraș mai jos la Cap, 12 din
Cartea IV.
Sinop era ui colonie milesian
. forte
ă însemnată, fundată pe
Livibzmvy.

de Christo

a anul 630

înainte

veri mai

sus la

s şi ocupând un promontoriu mic
de valurile Pontului Euxin.
Vechia cetate fu cu, totul ruinată şi cea modernscăldat
i »Sinuba este ziditii pe ruinele şi
po fragmentele cetâții antice.

4 Supl.
Pentru numele de Sirieni dat Capadocienilor,
începutul Capitolului 72, nota No. 3, pag. 120.
.
5

dvaszizows tzolnae. »Distruse cu desi vârşire
a, Expresia acesta mai
revine de trei ori în cursul cârţii acestia: la Cap.
anprtize; la Cap. 155: »telgas pi) dvasedzous motion97 »obîi Ya" dvouirs dudazazra
zăs Xdptse, și la Cap. 178;
»Nhoy dvaczdz

od vevutursa, Si observ îm că ultima mențiune
ce sc face despre
Cresu ca om prosper și puternic, este
- un act de nedreptate, așa încât tâte
nenorocirile ce. de aci înainte cad asupra lui sunt
privite ca ui retribuţie divinii.
Erodot, în

spiritul de religiositate şi de dreptate care-l anima
tot dauna; vedea,
de sigur acolo causa ruinii lui Crosu. .
-€ jvztoăzo Kpolow. Suida aci ne spunc-uă fabuli
curiosi; el dice că
Ciru, speriat de venirea lui Cresu, fugi din Persia și
ci cercâ chiar să scape în
India, dar cii soţia lui Gi ridică curajul din noi. Atunci
el se decise să consulte
pe profetul Daniil, carele, asigurendu-l de victorie, fiicu pe
Cirn să-și stringii
armata din noii și să resiste atacului lui Cresu,

134
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cuarmata,trimisesolicâtrelonieni
ca să-i îndemne să sc revolte în
contra lui Cresu; Ionienii Ensă

nu-l ascultară.
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Cap.

Creutzer

17 de mai sus),

Ciru pe de altă

parte, îndată ce sosi, tâbărâ cu
armata lui în faţa lui Cresu, şi
atunci ambii (regi) €şi încercară
puterile în regiunea Pteria. Bătălia deveni crîncenă, şi mulți picară
de ambe părţi, în fine, ne-biruind
nici unii nici alţii, încetară
(de la luptă), căci sosise ndp-

Şi astfel se luptară ambele

armate.

11.
Cresu, aruncând vina
asupra (micului) număr al armatii

sale; —

căci,

socotâlă

făcută, armată lui era cu mult
mai mică decât aceea a lui

Ciru; — astfel, (die) judecând el,
(și vădând) ca a doua qi Ciru nu
mai

are »dzeszdyate

reînnoia
(Vedi
(4 nota

lupta,

se întorse

No. 2,

pag.
8 29,

la

2 . "Tcoves pt vvv 054 EmelVovze,
Se vede ci numai tema de Cresu
impedică pe lonieni de a se conforma cu dorinţa, lui Ciru, căci altfel
că de sigur
nu puteau

fi favorabili Lidienilor dela cari suferiserii

timpul dinastică Mermnadilor.

de

îzetpvye6.

mare

importanţi

multe neajunsuri în tot

Deşi Gaisford are » zttptoazoa și deşi multe texturi moderne
€l

urmezi

întrac€ sta,

prefer

forma

2zewpâbzo

de Crentzer şi pe care o vâd necontestatii în alte pasagiură ale autorului adoptat
nostru,
ea de exemplu în Cartea IV, Cap. 203; în Cartea V, Cap. 20 şi
$5; în Cartea VII,
Cap.
189 și în Cartea IX, Cap. 26, 33 şi 53. Dindorf se pronunţă pentru forma
+
»ezetpâarse
aspațâztăa pedzepa
n5tws iyuvisazo, Actsti bătălie avu loc la
Ţ

anul 554 înainte de Christos.

Kpoicos 3: penwheic zază = zhilos ză
Gopitevua.
Trebue si considerăm frasa ca intreruptă prin parentesatwvwz0ă
ce urmezi şi ca
iariişă continuati la »zcăzo peuziielsc, Blakesley €nsii legă acestă
precedentii începend capitolul77 cu »Kai ză pîv Srposimedae şi frasii cu cea
puind numai
uă virgulă dupii

7ywvizazo. În asemenea cas trebuo sii traducem astfel: »Si
astfel se luptarii ambele armate, Cresn aruncând vina (adieii
vina pentru că nu
ciiştigase victoria la care se așteptase) asupra micului număr
al soldaţilor Iute.
Nu cred ânsă bun acest mod de punctuație pentru ci face ca
un capitol si
iuccpii cu »Kat« Iueru ce trebue tot d'auna evitat.
aceea prefer punctuaţia
lui Creutzer adoptată şi de edițiile cele mai bune. De»Menslielse,
atât aci, cât

şi în CarteaII, Cap. 13, şi în Cartea VII, Cap. 146, este întrebuințat
în loc de

"»peubdeuast,

Clio 1, 17.
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înapoi la Sarde, cu intenţia de

a invita pe Egipteni să se ţie
de promisiunea lor, — căci el
făcuse uă învoială cu A masi,
monarchul Egiptului, mai nainte
(chiar) de a face (una) cu Lacedemonienii — (inai avea âncă intenţia) de a chema în ajutorul

săi şi pe Babilonieni, —

ma
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căci

Și cu acestia avea el învoială; pe

timpul acela domnia peste Babi-

lonieni, Labinet; — (mai avea
intenţia) de a trimite vorbă
Lacedemonienilor să vie (şi ci)
la timpul fixat: planul lui era
să adune împreună pe acesti

(aliaţi) şi să-şi strîngă uă armată

1
nasty. Tratatul ce-l ficu Amasi cu Cresu fa de
sigur motivul jelosici
care mai târdiii există între Persi și Egipte
ni, Coca co Cresu cerea dela Egipteni
și dela Babilonieni era de sigur ca acestia sii
opereze ui diversiune în contra
Perşilor, atacându-i din altă parte; nu
pot admite ca cl si fi cerut soldați
dela acestia, cică pentru ca să vie asemenea soldaţi,
şi mai ales ca sii vie Babilonieni la Sarde, unde trebuia

si aibii loc concentrare, peste cincă luni, »25 zpăzzov
pija_ooh)tyestat îs Xapitse, asemenea forțe trebuiai
i să trâcii prin teritoriul inamic,
trvpduveve 58

ziv Bafioviuy
zâv 786vov zo5rov Aafywyjzos.
Nu e, cred, nevoe să spunem aci că acest Labinet
nu este acela despre care se
spune mai sus la Cap. 74 ca cra contimporan cu
Ciaxare. Cel de aci fării îndoială
este Na-bun-hit, ultimul monareh babilonian.
Acesta, precum se constatii bine
prin canonul astronomic, nu s'a suit pe tronul
Asirici decât în anul 555 înainte
de Christos, Faptul relatat aci cum că cl a încheiat
un tratat cu Cresu, ajută
mult spre fixarea datii ctiderii monarchiei lidiane.
Trebue sii presupunem trecerea

„cel puțin a unui an dela suirea pe tron al lui Nabona
d sai Na-bun-bhit şi
Îi
atu
.
dela -închecrea, tratatului > cu Lidia
,
pănă
la ciderea
oraşului - Sarde; acâsta
no
aduce la data 554 înaintea câreia nu trebue;
si,
fixiim
acest
ovenimen
t,
Vedem prin acesta dar cât e de greșită cronologia Iui
Volney când fixâsii căderea
lui, Cresu la anul 557, adicii cu doi ani chiar
de a, so sui pe tronul
Asiriei monarehul dela. care acum cerea ajutor în înainte
virtutea unui tratat încheiat de
mai nainte!
3 diloas. So înţelege că, întru cât privia
.
pe Babilonieni, acesta,
pentru
cuvintele expuse în nota precedentă, nu se putea,

i fvtvwze,
Autorul a făcut, ca si exprime
după biitălia dela Pteria, ui frasi atât de lungii încâtintenția sai planul lui Cresu
e silit si repete po îuiwzo
care echivalezii cu £ vty Ey de mai sus,

sens cu
>Xohuva

zază râs Gvppaylaş,
În modul cum am tradus aci, dai lui azi un
totul identie cu acela pe care-l are mai sus la
Cap, 30 în pasapiul
Vepizornes meptioi uază 03 (sape,

mai pote însii traduce
şi altfel, adică: »după cum avea tratate încheiatea 'saăSe »secund
um foedera«, cum
„ice Bachr.
Im: casul din urmă dâm lui zază sensul
mai sus în acest capitol, în pasagiul »zază = dpatove, ce-l are câte-va rânduri
Amândouii modurile de a
traduce sunt corecte.

Clio 7, 11. 18,
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a Iui, şi îndată ce ar trece iarna,
la sosirea primâverii, să pornâscă
(din noii) în contra Perşilor.. Şi

(Cresu), formându-și astfel planul,
îndată ce sosi la Sarde, trimise
soli pe la acei cu (cari încheiase)
alianţe ca să-i invite să se adune
la Sarde în termen de cinci luni;
cât pentru armata existentă, care
se luptase în contra Perşilor și
care era mercenară, el o licenţiă
Şi o împrâştiâ ne-trecându-i de
fel prin-gând că după uă luptă

așa de egală
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ar fi putut Ciru

să se îndrepteze în contra Sardei.

18.

Pe

când

Cresu

medita

aceste (planuri), tâte (locurile)
împrejurul cetâţii se umplură cu
şerpi; îndată ce se iviră acestia,

caii lăsând la uă parte hrana
lor obicinuită, se grâmădiră
(acolo) şi 6i mâncară. Lui Cresu
i se păru —
şi cu drept cuvânt — când vădu acesta, că

1 Zdor,: Prefer conjunctivul după pă indicativului
2hdoe care se giisesce
în câte-va ed iţii, ca de exemplu în acelea a lui Sehâfer
şi Schweighiuser,
2 Extheyontvw.
Verbul
îz)yeslia
înscmnâziă »a medita în sineşie,
Tot

în acelaș sens Îl vedem întrebuințat
Cap, 120 şi în alte pasagiuri, De acolo vine maia jos -la Cap.'86, în Cartea II
însemna »a meditae sat »a citi«
ca mai

jos la Cap. 195, sens în care Pausania î] întrebu
inţezii forte des,
v
QotzEnvzes se referă, cred, la LAîzzot iar
nu la € tes, dupe cur tradue unii,
Lucrul însă e materie de controversă, şi e accepta
bilă și înterpretarea care considerii pe gustos ca referinduse la serpi,
şi care traduce »caii lisând la uă
parte hrana lor

firtsci. £i mâncat când se
iaii« sai »în mare
Interpretarea ce o urmâm noi este aceea a luiprâmiid
Baehr, şi a lui Dindorf.
tc 2 firm

numâre,

ztws Tehunsstuy,
Astfel
selor şi cele mai bune ediții, ânsi avem uă infinita gliisuese majoritatea manuserite
numelui 'Tehurssiwy, Mai ântâiă, întru cât privescede pevariante, mai ales asupra
îș sv trai
,
se
vede cii acâstii expresie, aflatii în tâte m anuserisele,
i
a displiicut multor editori,
Prima ediţie vechi care a modificat-o pare
a fi fost cea aldinii, care, farii nici un
scrupul, a schimbat-o în »25 scg Zr retasce,
Exemplul dat de acâstii ediţie celebrii

fu pe loc urmat
rectificat erorea.

de altele multe, pănă ce Gaisford, Schweighânser
alții ati
Blakesley nu cuteză a urma pe Aldu în contra șiautoriti
iţiă
manuscriselor, deşi pare dispus a o face în
nota lui, cică el dice

lege »uzeceiue și cii frasa e eliptică pentru
>»25

cii 'se subtințe-

zâvy Zărjrupeteo Ledpryzatoe = uearsye
zelov«. Nu v&d necesitatea unii asemenea presupu
neri nică” aceea de a se
revolta în contra genitivului dupi &,
adevărat că acest genitiv e rar, dar
Cl confirmi casul aprope analog al genitivului
întrebuințat dupa £ mai sus, la

Clio 1, 78.
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| eraun semn (de la dci). El trimise
| îndată să consulte pe divinatorii
| din Telmes. După ce sosiră ânsă
(acolo) mesagerii şi aflară de la
| 'Telmesieni ceea ce însemna mi-

Venind acum la numele Tehurozt

uv, avem în
"diferite ediţii nă multiplicitate de variante, ca de exemplu
'zhutsziuvy, Tedurstwv,
Tehurisstoy, Tehurvstovy, Tedurztwv, s. e. ]. . Textul aldin
are Tedursstuvy, testul
lui
Dindorf Teuzjstuv,

Tot astfel varidză şi scriitorii antici

precum și inscripțiile în privința ortografiei acestui nume... Cele mai
bune ediţii ca ale lui
Creutzer, Blakesley şi a altor, precum şi manuscrisele cele
mai autorisate, adoptii
ortografia urmată şi do noi.
Pini la un punct, existența a trei oraşe
cu numele Telmes în Asia micii este causa acestor
diferințe ortografice,
Acele trei orașe furii: 1* Telmes, care pe inscripții se
scrie şi Termes »leppszăse în Pisidia, lingă 'treciitârea dintre muntele Taura
şi interiorul Asiei mici.
„Toti, comentatorii sunt de acord ci nu este vorbă aci
de acel oraş, mai
ântâiti pentru-că el se numia mai des Termos

decât Telmes

că nu scim să fi existat acolo vre uii scâlii de divinator şi po urmă pentrui saii să fi fost acel
oraș un centru de studiu al sciințelor oculte,
Mai sant doui Telmesuri
și părerile sunt cam împărțite în a stabili cestiunea
care din ele este
Telmesul din text, Acestea sunt: 20 'Telmes în Caria, la
60 de stadii, (11 kilo=

metri) depărtare de Alicarnas, patria lui Erodot. 'Aci în aderer
scolii de divinaţie și Leak6 crede cii aci trimise Cresu si consulte a fost ui
po divinatori. (Vedi. Leake,

Journal of Philology, vol. IV, pag. 240.) Acestă scolii
ânsă
nu deto Telmesului carie reputația mare ce o avea
un al treilea Telmes situat.
pe mărginile Licici şi ale Carici. Acel 30 Telmes, fiind
situat pe frontiera Carieă,
a fost pus de mulţi geografi în Caria, lucru care a creat
uii confusie cu Telmesul
cel din

Caria.

Vom

Aci cra în adevăr

acesta.e 'Telmesul

desemna

ânsii

acest

al

treilea

Telmes

ca Telmes

în

Licia,

sediul” clasic al divinațiuneiă în. Asia micii, de aceea
cred -eii
despre

care e vorbii în toxt.

Cetatea acâsta era dedicatii lui
Apoline, deului divinațiunei. Pe inedaliile ci vedem
represintat deul Apoline cu
capul radiat, şi pe revers șede acelaș deii pe un tron
în formii de tripod, tinînd
arcul în

mână, Istoria legendari a acestui oraş
ci fu fundat de
Telmes, un fiu al lui Apoline. . Reputația Telmesienilorpretinde
ca
divinator
i se confirmi
do Cicerone (De divinatione I, 49) şi de Plin. (IL.
1). După Clement .
din Alexandria ci erati speciali în arta de a interpretXXX,
care ramuri a sciințelor oculte excelaii şi în timpul alui,visuri "(Strom I, 16) în
Telmosul din Licia
era, situat pe malul mâriă,

mai

ales

de

morminte,

cu acelea dela Persepoli.

lingii satul modern Makri, unde s'aii și giisit ceva ruine,
unele indigene altele celine, având uă . analogie mare

Pe inscripțiile giisite la Macri

messus< și nu »Telmissuse, prin urmare ortografia adoptatii numele se serie »Telde noi este în acord
şi cu acele inscripții. Prin 2imyual se înţeleg toți
acei cari se pricep în materie
de religie, cari observii riturile, desemnii expiaţiile şi
explicii fenomenele şi semnele,
Cicerone (De legibus II, 26) ci numesco »religionum
interpretesa,
1 pi zip î dalsw Stas dunazzat 26 sâş Sdpâus.
Întrebuinţarea
acestiă expresii vaz)

za constitue în adevăr ui curibsii
ca aplicati unii căiliitorii dela Telmes la Sarde, eticăe evidenterăre din partea lui Erodot
sar face'po uscat. Mulţi aii cercat sti-şi dea scmă de unde cii uii asemenea călătorie
provine .erârea şi expli-

caţia care mi se pare cea mai bună este accea datii
de Blakesleş. EL presupune
că autorul a cules istoria trimiterii acestor soli
la Telmes, precum
, şi intrega
aneedotii relativii Ja miracolul șerpilor, direct din gura
unui Telmesian. În general

accă cari consultaii pe divinatorii din Telmes erai Lonieni
de pe costele Asiei
mici: ci mergeaii şi se întorceaii pe mare, astfel încât
se vede ci cuvântul
dvazhăsa în limbagiul

Telmesianilor se aplica în general tutulor acelor
cari
-plecaii de acolo dupi consultaţie şi că persona din gura
ciireia autorul nostru a
cules actstii anecdotii s'a servit şi în casul acesta
de cuvântul dyazhâsau po

care la reprodus Erodot »tale qualec.
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nunea, nu putură să aducă respunsul lui Cresu: căci înainte
Chiar de a pluti ci înapoi la

Sarde, Cresu era deja robit. Tel-

mesienii deteră explicaţia următore: Cresu trebuia să se aştepte
la (invasia) unii armate străine în
teră și(să pricâpă) că sosind acesta
a extermina pe locuitori; căci
serpele, diseră ci, însemneză un
fii al pământului, iar calul un
“om de urme și un străin. Telinesieniiîn adevăr deteră acest
răspuns lui Cresu pe când el
era deja prins, dar nu sciati în
moinentul acela nimic despre cele

ce se intâmplaseră la Sarde, nici

19.

Kâpos

05,

despre sorta ânsuşi a lui Cresu.

abrizn

19,
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Ciru &nsă, după retrage-

vea neașteptată a lui Cresu în
urma bătăliei ce avusese loc în
Pteria, aflând că Cresu, după

retragerea

lui,

avea - intenţia

de a licenţia armata (sa), reflectând, găsi că lucrul cel mai
emerit pentru el era să por-

nâscă cât putea mai

repede în

! zposâdatuov etyat,
Bachr traduce bine »expectandum esse«: acecași
expresie se repetii în mai multe locuri, ca de exemplu în
Cartea II Cap. 123,

.
CarteaV Cap. 108, Cartea VI Cap. 6, Cartea VII Cap. 203,
Cartea VIII Cap. 20,
Cartea IX Cap. $9.
2 edptoza zpirud ot elvat Actst ă expresie idiomaticii
care am tradus-o
»giisi că lucrul cel mai ă nemerit pentru cl era ca« s,€,]., se maipe giisesco
în Erodot
la Cartea VII Cap. 12,
3 mply
70 âedzepov
crisele ne daii acâstii frasi

dhiolîva zây Avdy zîy ddvaptu,
Manussub diferite forme,
do majoritatea manuscriselor, dar nu resping pe cele Amalte,adoptat forma admisi
cică elo sunt aşa de
diferite încât cred cii două cel puțin pot fi considerate
ca autentice. Manuscrisul

sancroftian din biblivteca Emanoil la Cambridge
are »agiv îi
70 dedzeno, 209 Aud azis Entzaza) due. Manuserisul
din
în tot d'auna este în acord cu cel din Cambridge, deşi
»adzte Emtraza)dânte, reține însii urmele lor, arend
cuvântul

i ddvauri dhiziivau
Vionna, carele maj

nu adaogii cuvintele
»fzwse la începutul
frasi care, prin urmare, se presintii „astfel în acel text:
7piv Î) Ti dovauri
sdustiivar ză detepee ză Avîâve, În fine un manuscris »zws
are zazaddgct în loc de
îztraza)dda ca
manuserisul de la Cambridge.

”

Clio I, 79. S0.
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Sardei,
adune

mai

nainte

Lidienii

pentru a doua 6ră.

ca

puterile

EI, îndată,

ce meșteşugi planul acesta, îl și
puse în lucrare; căci, pornind
armata lui, se anunţă în persână

pe lăngă Cresu.

Atunci Cresu

se găsi în mare nedumirire, căci
lucrurile se. întâmplaseră altfel
decât se aștepta el; cu tâte
acestea seose pe Lidicni
Ja
luptă. Pe timpul acela nu exista
în Asie nație mai curagiosă şi

mai

vigurosăi

decât cea lidică.

(Lidienii) aveati obicei să se
lupte călare, purtaii sulițe lungi
și eraii călăreți de prima ordine.
gvvz)6vGre6s daz

80. (Ambii regi) se întâlniră în câmpia aceea din faţa

1 abrâs diyyehos Kpolsw th bbee. Literal »el însuză sosi ca mesager
pe
lângă Cresu« adică marșul lui fu aa repede încât nu „avu altul timpul
să anunţe
lui Cresu invasia decât însuși acela caro o fiicea. In privinţa activităţii Perşilor
şi a înlesnirii cu care percurg în puţin timp distanţe mari, pasagiul următor
extras din »Jurnalul Societăţii Geografice din Londrae
(vol. 14, pag. 156) este
interesant. Jată acel pasagiii: »Un persian pote, sii strebati în timp scurt
nisce distanțe enorme. La finele lunii Maiii 1831 ui forţa compusă din trei
regimente de infanterie, cinci tunuri, un howitzer și
1000 călăraşi, însoţitii
de un detaşment engles, percurse distanţa între gradele 292 și 302 de latitudine, adică 112 mile (179 de kilometri) în cinci dile, fiind şi râă aprovision

ată.
Mai târdiii, (dela 14—16 Junic) cavaleria se întârse înapoi la Kirman, de unde
pornise
expediția, şi percurse 106 mile (1694 kilometri) în doui dile şi jumătate.
Ei sunt
siliți sii facă marşură, forţate fiind-că altfel ar întirdia pe drum prin locuri
cu
totul lipsite de apă.
În câmpiilo întinse ale Persic satele sunt rara și ţcranii
siliți să transporte produetele lor la distanţe mară,
Incru care face pe locuitori

fără rivali în facultatea de a suporta obostla,
2 Oc oi zapă d6âav. Echivaleză cu »s ct didwse şi tâtii (rasa
oste con- struită ca cum am avea acel echivalent în loc de cuvintele
textului: căci după
text, cuvintele

»cs a5zis uazeâizeee combinate cu »0g ci zapă 3fiave constituo uii
tautologie. De aceea traduc ca cum am fi avut >10wose,
3 "lly 58 zoă7zov =5y 7p0vov Ebivos odîiv îv 2 Aoly
ode dvâpetdzepou cbse dhztutbzepov 205 Avâlov.
Lidienii, precum şi Frigionii. nu
deveniră efeminaţi decât în urma contactului lor cu Perșii.
Grote, în istoria,
Grecici (vol. IM, pag. 289—291), contrastii bine pe Lidieni şiDT
Frigieni înaintea
supunerii lor câtre Persă, cu ceea ce devenirii în urma acelui eveniment,
ud
4 SU &z
/
9piov îv dr Tazwu
Sa vedut mai sus, Cap. 27, că
Lidienii erai buni călăreți. (Vedi nota No. 4, pag. 42) Pe sculpturilo persane
&i vedem în genere represintaţi căliri, . Omer dâ Meonienilor, adică Lidienilor,
numele de »izzeropyszate şi Mimnermiu , în poesiilo sale, numesce pe
Lidieni
»izatpazot Avânia,
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cetății Sarde,

(câmpie). întinsă

și fără arbori, — căci printr'ensa |
curg multe rîuri, între altele şi
Ilul, cară tâte curg împreună în

(rîul) cel mai mare, numit Ermu,
acest din urmă, isvorind din
„muntele sacrual Mamii Dindimene, se varsă în mare în fața

“oraşului Focea, — aci Ciru, când
vedu pe Lidieni aşedați în ordin

! "Fe ză meâlov îi cvvedbdvyzwy 70570, si mp mod
daretls doza 705
Zapârnvoă, E0v pipa ze zalbiăy, „ XoveMitstoy
însemn&zii
se aplici la douii armate ce se întâlnesc, În cât privesce- câmpia »venind împreuniia și
Sardcă și topografia
împrejmuirilor ci, pâsim în Rawlinson uii notii descript
ivă forte interesanti în
care dice: »Sarde, (astădi »Sarte) era situatii în valea
cea întinsi a rîului Ermu,
la punctul unde dealurile se string mai mult,
vâd şi astidi ruinele cetății,
dar mai tote, afarii 'do râmâșițile marelui templu Seal Cibelii,
aparţin unii epoce mai
recente (Vedi 'Texier, vol. III, pag. 17). Mai sus de Sarde,
spre râsiirit, se desfâșură,
câmpia formată prin

confluența rîului Ermu cu pîriul
Acâstii câmpie
oste întinsă și mânâșă, şi Strahone o numesce »Câmpia Iui Cogamu.
Cirue de sigur pentru ei
Rawlinso însă nu admite ci biitiilia
a avut loc aci, pentru-că riul lu nu curge tocmai pen acolo.
El crede cii cea laltii
câmpie, ceva mai jos de Sarde, spre apus, îndeplinesce
prin descrierea lui Frodot. Acea câmpie este formatii mai bine: condiţiile cerute
prin confluența rinlui Ermu
cu riul Îlu şi se întinde dela Magnesia (astădi Manser)
pănă aprope de Sarde.
Si comparâm descrier
îşi închipuia cii acolo a.arut loc biitiiliac,

ea acostii câmpii de câtre Sir C. Fellows (Asia
Minor
pag. 201)cu aceca a lui Erodot: »Pornirim,
dice
Manser și strebâturiim lăţimea vâii în spre nord. DupiiSir Charles, la 9 ore dela
ce percurseriim douii mile
A ȘI
„i In Spre

trecuriim riul Ermu pe un pod; imediat dupii aceca trecuri;, mC8 percul
într'uii luntre tributarul
numit Ilul.. E] este mai mare decât riul
Fellows de Erodot care. spune contrariul). Piimentul în care se vars; (aci difera
este fertil .... dar copacii
„sunt rară, afari de siileii și do plopie. Nici aci nu crede
însii Rawlinson că a, fost
scena bătăliei, deși descrierea câmpici corespunde
.cu locul
care Rawlinson respinge cele (iso de Erodot în privinţa acesta; cuvântul pentru
Cresu şi Ciru este cii Ciru nu putea să vie dela apus.teatrului lupti dintre
Acest argument al
lui Rawlinson este plausibil şi pote ci Erodot sa înşelat
şi „că biitălia s'a încins
în alt loc mai spre râsiirit,
Ermului

pâte chiar în prima câmpie prin care nică ci trece
1lul şi pe care Strabone o numesce »Câmpia lui
Cirue,
y Yios Acest rii e
asociat cu riul Ermu în Iliada luă Omer (XX, 392),
unde ni se spune ci

eroul Ifition, fiul lui Otrinte
al unii: Naiade, s'a niiscut
în [de subt muntele Tmolu »izi Mu, Poratr, Căo şiziuzvos
zaspitv taatu, “Ia
2” iphuteva uad “Ep &vrtevzte,
5 “Epuov, îs. ££ odpzos ipo5 Maps” Atvânpijvyje
ptuv. Riul' Ermu

îşi ia isvorul în munţii Erigici şi scim cii Muma
Dindimiană, adicii Cibele,. era
divinitatea tutelară a Frigienilor. E ..imposibil
de. precisat ce munte înțelege
Erodot prin muntele sacru al Cibelii, e ânsa probabi
l că ceca co autorul voesce
să spue este că acest riii Ermu isvoresce din munţii
Frigiei, și aci are dreptate,
ciici el ese din

douii isvâre principale la pâlele muntelui Mirad, care face
parte
Ermul se numesce acum
Chai şi daca se varsii
astidiîn golful Smirnii. mult mai aprope de Smirna Ghiediz
decât de Focea, causa este
că rîul acesta îsi schimbi.
din șirul munţilor Tauru..

necontenit cursul; el se tot apropie de Smirna, și de
unde gura: lui, pe timpul lui Erodot, era-aprâpe de satul
Focea, astiidi el ameninţii
chiar sii astupe portul Smirnii cu nisipul ce-l cari.
.(Vedi Hamilton, Asia Minor
vol. Î, pag. 45.)
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de bătălie, temându-se de cavaleria (lor), ascultă consiliul lui
Arpag, un med, şi făcu cum urmeză: adună tâte cămilele câte le

avea în armata lui ca să porte
provisiile și bagajurile, și descăr-

cându-le, puse 6meni pe dănsele
călări și 6 echipă, ca nisce călă-

reţi; gătindu-i astfel, el ci ordonâ
să mergă înaintea restului armatiă, în contra cavaleriei lui Cresu,
iar infanteriei (dete ordin) să
vie după cimilime; la spatele infanteriei aședă întrega, cavalerie.
Când toţi fură aşedaţi, el dete instrucții să nu se cruțe ci să se
ucidă toţi Lidienii ce sar gasi
în cale, dar pe Ensuși Cresu nu
trebuia

să-l

ucidă,

nici

chiar

daca ar resista când sar pune
măna pe el. Acestea fură instrucţiile ce le dete (Ciru). EI

opuse cămilele în contra cava-

lerici pentru cuvintele următâre:
calului i e frică de cămilă, şi
nu pote suferi nici să-i vadă
figura nici să-i simţă mirosul.

1 Apzdyo
p v ymolepuivov dvânăs
Despre
păs Mio».
Mi
pro Arpag,
Arpag, vediveq mai departe
r
la Cap. 108.
sti îi vane, expresie analogă cu »i, îxnoge cavaleri
a, de aceea am
tradus prin »cimilimec.

Eu nod

echivaltsă cu 2 most,

* udundov înnoş poBtezar, Acdsta se
animal care se sperie lesne când vede un lucru explică de sine ctici calul este un
li care nu este obicinuit, . Caii
nu ait în general ocasie si vadă cămile, pentru
cii acolo unde sunt cai nu sunt
camile, şi unde sunt cămile nu e nevoe de cai. Camila
dar este un ce noii pentru
un cal, şi calul e apt a se speria când o vede. Ci
faptul
bătiiliei acestia se mai confirmi de Xenotonte (Cirope s'a petrecut astfel cu ocasia
dia VII, 1, 21). Rawlinson
citeză un pasagiii dintr'uii scriere enplesii în care se
spune că într'uă biitilie dintre
Sârbi şi Turci, Turcii discutari în consiliu de resbel propun
erea unur generali
dai lor cari recomandaă tocmai acâstă tacticii de a
opune ciimile cavaleriei

pentru a, speria pe caii, inamicului, Consiliul acesta nsii nu
fu urmat,
zw Gicu
In textul aldin »ac 67, zot« care nu este admisibil.
6 ete, îztyete aci însemneză a cugeta şi se
subtințelege vcov. Astfel
avem mai jos la Cap. 153 văz cs txt
scpaer,aztatve și în Cartea VI, Cap, 96,
viză sederii vâp 3 mpbzrv Exetyov sgpazedesfiare,
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Drept aceea el întrebuinț stratagemul ca să devie inutilă penCresu

cavaleria cu care

cu-

geta lidianul că se va ilustra (pe

câmpul de luptă). ȘI, în adevăr,
îndată ce se încăerară în luptă,
şi îndată ce caii mirosiră cămilele şi le vădură, o luară înapoi,
şi speranţele lui Cresu fură risi- |
pite. Lidienii €nsă nu perdură
curaj imediat, dar când vădură
ceea ce se întâmplase, descălecară, şi luptară pe jos cu Perșii.
După ce trecu. cât-va timp ânsă,

şi după ce picară

mulţi și de

uă parte și de alta, Lidienii
fugiră şi, constrinși fiind (să se
închidă) în zidurile (cetății), fură
.
asediați de câtre Perși.
81. Inot păv 6% nareoziinee
81. (Lidienii) dar se aflait aseopun.
Kpotacs 03 âuutoy ni diați: Cresu, credend că asediul
v
/pâvov Ex wazpv eczolia
zijy „se va prelungi mult timp, trimise
ohopzinv, Enepzz Za 30d zetyans
din cetatea (lui) alți soli câtre
dânus'
nus dinu
dyjenus 25 Es zăzăs cvuuaylas
ovuuzepias.
aliați. Căci acei cari fuseseră triOi uăy “făp mpăzapnv îteztuzovzo,
miși înainte spuseseră (aliaţiloi:)

(ia

=

o

s miuztoy păva mpneptovres gu)Eveclm îs Xdpâts: <0binvs îi
22
7
A
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vi1 zaiozxv
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82. "Es ze 0% cv
Enzune Gvupayias, uri
Aazzâaiuova.
ez0att
.
Toia î5=
zoo. Smapuramsi5 za”
i

1

Gyvfiizay,

sâs das
di, uni îș
4
za
adapta
TOLIt
ady z0d-

să se adune la Sarde în termen

de cinci luni. Acum Cresu, ca,
unul ce era asediat, mai trimitea
pe acestia ca 'să roge să i se
vie cât mai degrabă în ajutor.

82.

(Cresu) trimise

în tote

(cetăţile) aliate și între altele
şi la Lacedemona.
'Toemai pe

timpul

acela

Spartanii.

erati

Blakesley şi câte-va ediţii vechi ati

Gorpesai,
wsgpayzo. Unele ediții nu aă angmentul şi
v,
»/zpizr
at,
3 zazetinhtuzes »împinşi de necesitatea latinescScrii
e »compulsie saii »coactic,
„Compari cu »âzedrfitrsa îi zi "Aplovaa dela Cap. 24 de mai sus,
1 Bomliteuu,
Unii ai fc Amine dar firii cuvânt plausibil.
5 zotst Scapttijenăt.

lipsesce.
binuesce
aToist,

În

multe

odiţii şi în câte-va

ise articolul
Blakesley, în textul sii, închide aceste cuvinte manuscr
în
parente
că ar fi fost intercalate de un scholiast zelos să explice să şi le
cuvântul
.
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din întâmplare în luptă cu Argienii din causa locului numit
„Tirea. Căci Lacedemonienii des-

lipiseră şi luaseră 'Tirea acâsta
care facea parte (integrantă) din

Argolida.

Tot a Argienilor era

şi regiunea pănă la Malea, spre
apusul (ei), atât partea coutinentală, cât şi insula Citera și cele

Pe confinele Laconiei şi a Argolidi

i se afla un mie teritoriu
numit Cinuria, de care vorbesce Tucidi de (V,
41).
Acest mie teritoriu fa causa
mai multor certuri între Lacedomonieni şi Argieni
, căci, acela fiind checa Laconiei
în spre partea aceea, Lacedemonicnii na puteaii
să stabilâscă sopremația, lor în Peloponcs firă a-l stipiini. Aceste certuri deteri ocasie
la lupte crâncene; într'una,

din acele lupte, în Olimpi

ada a, 15a Argienii fară victorioși; al doilea resbol
avu
loc în Olimpiada 27ea unde iariişi Spart anii fură
învinşi a Isia; în fine veni şi
reshelul de care se vorbesee aci în care Spartanii
definitiv po Argicni din
Cinuria. Spre amintire a acestui succes Spartanii goniră
înstituiri în Laconia imnurile
numite Gimnopedie. , Locuitorii Cinuriei eraii râmășițo
din vechia
a Peloponesului.
Inaintea, cucerirei ci de câtre Dorieni, acestia se diceaiipopulație
lonieni
şi pretindea a fi »adzilivese (Vedi Cartea VIII
Cap. 73). Locul oraşului Tirea
esto ocupat astiidi de moniistirea »Lulkua:
acolo
pe
un deal lat, co se ridici
încet dela piriul »Lukue, se vâd âncii ruinele unii
cetiiţi insemnate (Veqi Leake, Morea:
Vol. IL, pag. 487). Astiidi distanța dela oraşul acesta pină
la mare esto mai con- .
siderabilii decât o descrie 'Pucidide (LV, 57) pentru-că
piriul a depus fârte mult teren
aluvial de atunci încoce. Curtius însă pune
acest oraş lingă satul Sf, Andrei
numit astădi de Greci »Palcocastrone lingă
gura piriului Charadra, şi crede cii
ruinele dela Luku sunt acelea numai a unii
vila romane, Cei mai mulţi anticari
diferii de părerea acâsta, și so pronunță în
favârea ruinelor dela Lulu cari şi
după tradiția locali aă reputaţia de a îi acelea
ale cetiiții
lis vâp Ouptac za5zag, Usul pluralului e curios Tirea. singularul opere. Blakesley vede întractsta uii probi cum aci după ce am avut
ci pasagiul începând
cu cuvintele acestea este uii

interealară fiicută pâte chiar de ui mâni striinii,
3 ii utzpi Mahtuv i Tpâs Esnton. Acestă
frasi curidsă iariişi descâptă
banuelile lui Blake

sley care e dice că aci avem
mal natural un, lacedemonian în descrierea costiitoemai expresia, care ar întrebuința-o
Peloponesului între Elos și promontoriul Malea.
Întreg pasagiul sar putea, pune în gura
unui lacedemonian sub
forma următâre »Malul occidental al riului
a fost tot d'auna al nostru.
Treci însă riul şi totă câsta pănii la Malea, Eurota
spre apusul promontoriului, ora al
Argicnilor, nu numai continentul dar
Citera şi cele lalfe insule.« De aci
Blakesley conchide ci pasagiul parentotic, şi începâ
nd cu »Taş Yip Ouptas zabzase şi
pănă la resumarea şiralui istoriei lui Cresu,
adicii pănă la finele acestui capitol, a
fost intercalat de un Lacedemonian sait pote chiar
de autor când a revisuit lucrarea
sa, subt influcaţa vre unii autoritiiți lacedemoniane.
Mai multe ediţii scrii
Madey,
Despre acest promontoriu se mai vorbesce
la Cap. 179 din Cartea 1V
şi la Cap. 165

din Cartea VII, Din pasagiu acesta e evident cii
este vorbii de
partea orientali a Peloponesului pe care sel aflaii
Epidauru, Epideliu şi care se mirgenesce, din parteasituate oraşele Prase, Cifanta,
despre Argolida, la promon- toriul Malea.
4
zal 1, Kofrpiy vîiz5s, Basîndu-se pe forma usitatii
de Erodot în alte
locuri când menţionezii acâsta insulă, desemn
ată
Blakesley omite substantivul “4i35s şi pune simplu dei el tot dauna ca ză tapa,
Note subtinţelegend szbprj.
Nu: cred €nsi justificabili acestă licenţii,
Insula Citera se numesco astidi
Cerigo.
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lalte insule. Când sâriră Argienii
în ajutorul (provinciei)

care se

deslipise dela dânşii, și când se

întelniră, ajunseră la ui înţelegere ca să se lupte trei sute
(numai) de ambe părți şi ca
teritoriul să râmână acelor din-

ti'enşii cari ar obține victoria;

grosul armatii însă (trebuia) să

se retragă, fie-care la casă lui

şi să nu râmână (acolo) pe
când ccă alţi se luptaii, pentru
cuvântul ca nu cumva,
fiind

armatele presinte și vedând unii

sait alţii că ai lor merg râii, să le
sară în ajutor. Acestă înțelegere
(uă dată) luată, plecară; tinerii

(luptători) a
remaseră şi se
Luptară între
viră aşa bine

ambelor (armate)
apucară la luptă.
dânșii şi se potrila putere (încât)

din șese-sute de bărbaţi remaseră
(numai) trei: dintre Argieni,
Alcenore şi Cromiu; și dintre
-Lacedemonieni, Otriade.

Acestia

(dar) remaseră când veni noptea

peste dânşii. Cei doi Argieni aler-

! «al ai dotral = vfowy. Deşi Grote (Istoria.Gracică
vol. II, pag. 410),
declari că nu înţelege la ce insule Erodot se referii
aci,
insulele de pe costa occidentalii a Peloponesului, între “cred ci e vorbi despre
cari pote și Egina, deşi
ele nu pot fi desemnate toem ai ca făcând parte
din
Egina a aparţinut Argienilor în timpul regelui lor Fedone, »zps îozeprv vre.
adicii pe la anul 748
.
înainte de Christos.
WoTe rpiaoolovs ixazipus uaytsa sa.
Pausania CI, 38. 5) confirmă întocmai acâstii naraţiune.
Uii asemenea luptă "ne amintesce luptele
»ordealioa din evul de mijlounde
e certu ri so liisa a fi resolvite de ecoa ce se numia
»judecata Îi Dumnedeuc.
În anticitate avem exemple de acâsta în lupta
dintre David și Goliat și d'intre Oraţi şi Curiaţi.
130 de ani după incidentul
acesta, Argienii, într'un tratat ce-l închciarii cu Spartani
i, stipularii să se potii
din noii începe lupta pentru Tirea, » fsnep al aplnepiv
mosie,

Spartanii tratarii
ânsii propunerea de nebunie.
3 avuwvtoutvu.
Curat un participiu indicând timpul, iar nică cum un
substantiv

precum traduce Larcher »nee adsiderent dimicantibuse.
Prefer deci
traducerea lui Baehr »nec permanerent, dum relicti
dimicare
1 "Opudânis, oxvheboas enbg A pyeluy vezpods nte,
zal zana
să Onha mpos 16 twvzod gTpazza o,
E clar că daca traducem cum

ziptizas
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gară la Argos ca (unii ce se
credeai) învingători;
Otriade

însă lacedemonianul, despuind pe

morţii Argienilor şi închinând ar-
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70ȘI Zvav
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wy Ej=va
n
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z0v; drd snbzob xouây?,

mele (lor) către osţirea luă, rămase
la postul (stii). A doua di ambele (armate) veniră să afle (resultatul). La început, și unii şi
alţii diceaitcă, erai învingători,
unii pentru că al lor era cel
mai mare număr
de supra=
vieţuitori, cei lalți pentru că cei
ce rămăseseră (dintre adversarii
lor) fugiseră, pe când (luptătorul) lor rămăsese (la post) şi
despuiase pe morţii celor lalţi.
În fine, din cârtă ajunseră a se
bate; după ce picară mulți de
uă parte şi de alta, Lacedemonienii învinseră.
Dela epoca

acesta

îşi rad Argienii

de vreme ce

mai

nainte

capul,
ei tre-

văd că traduc toți, avem ui exagoraţie, ciici
nu este posibil ca un singur om să ie în
armele a doni- sute nouă-deci şi opt
morți. Și ca nevoe era s'o facă? destul daca
de
ar fi luat câte-va numai, drept probe,
de aceca' 'mi am permis
spinare şi sii ducă la uă "distanță mare

a traduce zposg
p
ophza
p5ăzop
ij s »închinâ >șiȘ nue transportâe,
diția ne spune că Otriade ar fi scris
Trap6 trofeul acosta cu sângele lui.
aceca a și dis Statiu (Thob, 1V,
De
48) »Lacedzemonium Thyre lectura
>
Cred dar că sposenpiisas se referă
cruoreme,
aa
hi
ph
tocm 2ă la acâst
ă dedicație, cică îrpotp
însemneză nu numai a duce ci şi a oferi
sati a, dedica, Afară do acâsta, ceEpara
însemna frasa »ây si adie eta Ewwzb
ar
ve daca traducem Tp0S%p0pi,sas Prin
portâ«? Daca ar fi transportat Otriad
»transe armele, cum putea să mai rem
Îni? Iată cuvintele pentru cari mă
deosebesc aci de tste traducerile ână la postul
câte le vtd,
MEzovzes oi biv» Oe tuvrâv mhedv
eg xepiyeyâvast.
Pini întratât
se socotiră Argienii învingători în lupta
acâsta
, încât Pausania (ă, 3, 12) ne spune
că ci trimiseră Ja, Delfi, în onsrea
victoriei, un cal de bronz, ce se
pretindea a fi
fost lucrarea lui Antifone din Argos
,
Daca în adevăr e așa, acest monu
mai era acolo când visită Erodot templ
ment nu
ul dela

Delfi,

? Epdyovzo.

Plutare, citând autoritatea lui Chriserm ,
autorul unii cărți
intitulate » Jeheravajavzude afirmă că
nu a fost ui a doua bătăl 18 cu ocasia,
dar că cârta fu re criti la consil
acâsta,
iul amfictionic, carele se pronunță
în favorea
Spartei (Moral. II).
od vâp zonâvzes

4

zpă 705%0v,

.

unii die că Spartanii ânci de pe, timpur dză Todzov zopây,
Cu tote acestea,
ile cele mai antice, purtaii părul
privindu-l ea un element de putere. Mai
târdiu Leonida, cum ne spune Filos lung,
-purtă părul lung ca dând putere și inspi
trate,
rând spaimă inamicilor. Lacedemonienii
mai instituiră cu acestă oeasie imnurile
gimnopedie, unde acel cari conduceaii
ticele purtaă cununi numite »Ooceaztară
cânss gavat«. (Vedi mai sus nota No. I, pag.
143.)
Erodot. 1.
10
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buiaii.să porte părul (lung), și
făcură uă lege cu blestem, ca nici
un Argian să nu lase a i cresce

părul

și nici. uă

femee

d'ale

lor .să nu porte (scule de) aur,

mai nainte de a se recupera
Tirea. Pe de altă parte Lacedemonienii stabiliră” uă lege con-

trarie. acestor (disposiţiuni), ei,
de atunci €şi cultivă părul, de
unde mai nainte nu-l cultivată,

Ei spun

că

Otriade, 'singurul

carele rămase din cei trei sute,
rușinându-se a se întârce la

Sparta

88.
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când toți tovarăşii

lui -

erai morți, s'ar fi sinucis chiar
pe loc la Tirea:
„83. Pe când la Sparta exista
acâstă stare de lucruri, veni solul
sardian cerând să se. vie în ajutorul lui Cresu asediat; cu tote

„acestea, ci, după ce ascultară pe

sol, procedară să d6 ajutor; şi
în adevăr -craii gata, şi navele
(lor) erait echipate, - când sosi

uă altă solie dicând că se luase
cetatea Lidienilor și: că Cresu
era deţinut în captivitate. Astfel

acestia, privind evenimentul ca

1 cudhozirtwy, Xo)doytzal se chiamă acei cari sunt membri

al aceluiaș )4;/0s,
prin urmare tovărășă nu numai pe câm pul de luptă
dar âncii și în viaţa privati. -.
Ei mâneaii înpreunii

la aceeași masă.
2 uaraypiicacba twwzdv.
Avem expresia dzpăsta+
acelaş sens mai sus la Cap. 24. Sunt mai multe versiuni asupra întrebuințată în
morții lui Otriade
care forma în anticitate un subiect favorit pentru epopee.
(ice Suida, pretinde cii Otriade fu rănit în lupta celor ştse sute,.Un scriitor (Teseii),
că se ascunşe subt
un cadaver pănă ce plecară cei doi Argieni; cii atunci
însemnându-l cu sângele ranii sale şi pe urmă expiră pe se loc.scul, adună trofeul,
Uă altă versiune

este aceea

pe care ne o transmite Pausania (UI, 20. $ 6), adică cum că
trăi cât-va
timp şi că mai târdiu fu ucis de către Perilau, fiul lui Alcanore
, unul din cei doi
Argieni,

3 putaze, Mai- mult- decât- perfectul este aci întrebuințat în locul
imperfectului, intocmai ca mai jos îztzawrzo,. Bdiţia Dindorf
are bputazo ca mai
gramatical în formă,
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uă mare nenorocire, încetară (cu pregătirile lor).
Ie
84. Sarde fu luată în modul
următor: când se împlini a patruspre-ecea qi a asediului lui Cresu, *

Ciru trimise călărași prin rendu-

rile) armatei sale, proclamând că

va da daruri aceluia care cel dVân-

tâii Sar sui pe zidul cetății; în
urma acestora, făcând armata încercări (de asalt) cari nu avuri
nici un succes, îndată ce toți
încetară, un mardian, al cărui
nume era Iroiade, cercâ să se
sue din partea aceea a cetățuii
în care mu cra aședată nici
uă pază; căci nu cra nici uă
temă ca (cetatea) să se ice vre
uă dată din (partea) aceea:

într'acolo citadela este pe un loc

rîpos și (e prin urmare) inexpugnabilă; numai în direcţia, aceea,
Mele, vechiul rege al Sardienilor,

Entâdvae mod relya

s. Mai avem exemple unde Eztăalvety
se întrebuințăză
cu genitivul în sensul de a escalada în
Plutarch
h,) şi în Erodot Cartea IX, Cap.70.
dp Mdpâos. Mai departe, la Cap. (Pyrr
125, ni se spune că Mardii eri una
din cele patru triburi nomade ale
Persiei, Numele so
numelui “Agtaupîos, (seg Perșii lui Eschil
vers 321):
3 od ăp

giisesce şi în terminația

»>0 Tabs "Apuipapios Xdpăea
»rtvlos sapaztbv.&

îv Gatvâv,

»Căci nu

era nici ui tome
»05sty dev pe,
este expresia proprie pentru a dice
că nu există nici nu pericol.
a
MW 25, 6 pize
pov Bacebs Sanălwv,
Nicolae din Damase menţioneză doi regi ai Lidici cu numel
e
un tiran şi că Var fi returnat Moxu,do Mele. Despre unul se dice că ar fi fost
fu predecesorul luă Mirsu, tatăl lui Canda carele a usurpat tronul. Cel ialt Mele
ule. Eusebiu, în lista lui, din erre omite
pe Mirsu şi face

pe acest Mele []iea
îndoiclă aci e cestie despre cel d'ântâiăpredecesorul imediat al lui Candaule. Fără
Mele, carele fu și ultimul rege al dinastică
legendare a Atiadilor,
dzasdzwy.
Pe nedrept se ridici Volckener, Reisk
şi
în contra acestui cuvânt,
Ei. propun respectiv a se substituiSchweighăuser
eteazdvewy,
îtdasivzuy şi Euwsay,
Din contra, îrxzădzwv este forte corect
şi
tanță istorică din cele mai
mari, Usul acestui cuvânt pentruare a uă imporexprima
promulgarea unui decret oracular derivi
i din timpurile cele mai primitive,
când
devinatorii- erai tot uă dată Şi judecă
tori. Astfel oracolul dela Delfi servi
arbitru în afacerea uciderii Ini Candaule.
de
a
Ca
să
citim
CIUC
exemp
le
Z
din
alteoa
istorii,
"putem aminti că în istoria sacră,
„a
a
CX I
Debora profetesa
»jndec
â
poporul lui Israile.
lată dece am tradus cuvântul acesta
pr in »gronunțaseră,
10%
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în 6 adrâs ze5 dvafefiuse,
1

«o05zo0,

Bekker

xal

în loc de 20520»

nu: preumblase puiul de leii ce
i-l născuse concubina lui, atunci

când Telmesienii pronunţaseră că
daca sar preumbla puiul de leit

înprejurul zidului, Sarde ar deveni (uă cetate) inexpugnabilă.
Mele, după ce preumblă puiul de
leii. înprejurul restului zidului,
unde terenul (spre) citadelă era
„accesibil, neglese partea aceea,
ca una care era inatacabilă şi
prea repede; ea vine în partea
(muntelui) Tmolu care privesce
spre oraș. Aşa dar, Iroiade, —
serie 20570, fiind că acusativul

se între-

buințeză astfel mai jos la Cap. 144 şi în Cartea III Cap. 121. E evident că
acusativul ar fi fost mai natural, dar toemai acâsta este un cuvânt pentru a se
respinge teoria că copiştii aii putut preschimba uii formă naturală într'una, mai
„ neregulată. Tâte manuscrisele aii genitivul o5z0w,
? Eort âi mpâs rod Tubhov zerpaputvov zis abhtos.
Sunt doui
modură eronate de a traduce acâsta, fras ă şi de care trebue să
nui tradus ca cum ar fi articolul = după 34, adică »şi este
a orașului care privesce în direcția muntelui Tmolue,
Cea d'a.
eronati presupune existenţa unui oraş cn numele Tmolu şi face pe
depindă de »zis m6hose. Uii asemenea traducere ar glăsui astfel

ne ferim. Unii
în acea parte
doua traducere
»309 Luhove să
»este .aceea din

faţa orașului Tmolue şi nu numai cii dă fraseă uă construcție sucită, dar presupune

âncă existența unui oraş 'Tmolu, despre care nu avem nici ui cunoscință. E mult
mai natural să admitem cii o vorbii despre muntele Tmolu lingi Sarde şi că sub-

stantivul

zis z6)1os se referă la acel oraș.

Adevăratul sens al frasci este »şi pri-

vesce spre 'Tmolu în respectul Ină (adică a acestui munte) faţii cu cetateae. Locul
în cestiune cra un fel de' muche care unia cetăţuia cu muntele Tmolu;

semăna cu un ferăstrăii şi de aceea se numia »mpâvc, După descrierile călitorilor, cetatea Sarde era zidită la polele, muntelui Tmolu, cu -faţa spre nord şi

spre valea rîului Ermu.

La sudul cetăţii, intr'uă câmpie prin care trecea Pactolul,

'se ridica templul Cibeliă, Laturea spre apus cra ridicati d'asupra riului Ermu
şi cea despre răsărit era dominati de înălțimile Acropolei sai a cetățuii. Așa
dar partea inaccesibil. de care e vorbă aci era partea orientali a citadelei sai
a Acropolei.
3

abzâs.

Astfel seriă tote manuscrisele.

Gaisford însii, urmat şi de mulți

editori eminenţi, între cari și Creutzer, scrii o5zos. Blakesley conservă intact
textul manuscriselor şi crede ci 6 Mdgâos este uii simplă limurire a unui copist
ce s'a strecurat în text și că abzis lit însemneză »vedând chiar ele adică »cu
ochii lui. Traducţia lui Blakesley este fârte corectă gramaticesce vorbind și de aceea,
fiind silit să priimese pe »abzise ca existând în tâte manuscrisele, adopt acea
traducere, dar nu pot binui, ca dânsul, autenticitatea cuvintelor 5 Maăgios: le cred
parentetice şi explicative şi de aceea le am însemnat în text ca atare.
4 Em zvvEny. Ex) cu acusativul indică mişcare spre.
5 6 abis ze, Bekker omite articolul. Prin întrebuințarea cuvintelor $,
a5sts, Erodot arată că acelaș Iroiade, carele observase pe soldatul lidian scoborîndu-se după casca sa, fu acelaş carele conduse, a doua di, asaltul în contra

cetății.
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adică Mardianul, — vădând cu
uă qi mai nainte pe un Lidian
scoborîndu-se pe partea aceca
a cetățuii după casca sa ce
se rostogolise de sus, și (pe urmă)
suindu-se (la loc), reflectă şi
aşi luâ decisia. Atunci dar, el
însuși se sui, și alţi Perși se
suiră ca dânsul. Astfel, suindu-se
mulți pănă în vîrf, Sarde fu luată
şi întreg orașul fu jăfuit.
85.
În privinţa Gnsusi lui
Cresu, iată ce se întâmplă. Acesta
avea un fii, despre care am
menționat mai sus, bine înzestrat sub tote punctele de

l aa abrâv.
ară eu acusatival exprimă idea. de urmare sai de conformitate, şi corespunde cu »secunduma« în latinesce,
prin »ea dânsul
e bine înțeles căi nu voii ca acest xazi să se interpretTraducând
e într'un sens timporal, ci
numai modal: de aceea am evitat a dice »după dânsule.
„2
05w 3 SLdpărte ze fb uegav, Avem patru versiuni
diferite privitâre
la modul cum cădu capitala lui Cresu în mânile lui Ciru,
acreditată versiune este acesta, a lui Erodot, pe care o confirmăPrima şi cea mai
Xenofonte pănă
şi în cele mai mici amănunte (Ciroped. VIII, 2),
doua versiune este aceea a,
Îmi Ctesia (Excerpt $ 4). Acest istorie pretinde ci A garnisâna
lidiani fa speriată
printr'an stratagem al lui Ciru, carele ridicâ pe nisce prăjini
lungi armura şi vest-

mintele mai multor Perși, şi apropiându-le de ziduri făcu pe asediați sii crea că
ele
se escalada da un număr mare de inamici, Rawlinson combină
acâstă versiune

cu aceea a lui Erodot, şi dice că amândouă pot fi corecte
şi că e posibil ca
lucrurile să se fi petrecut cum urmeză: câți-va pâte s'aii
suit încet la început în
modul descris de Erodot, pe urmă se va fi format ui cetă
subt zid
ataca din altă parte ca să facă diversiune și să distragă pe asediațipe când Cirui

principal.

Acestă câtă

de subt zid pâte'să fi alergat pe urmă

dela atacul

la stratagema
descrisă de Ctesia și atuncă pgarnisona speriată, retră rr
sului armatii să petrundii în cetate şi s'o ite. Ui gându-se, va fi dat timpul groa treia versiune este aceea a,
Lidienilor, dar nu merită nici un cred&mânt pentru-că,
spre a scusa pe
Lidieni, face pe Ciru culpabil de ui trădare şi de
ui nelealitate, cari nu se
potrivesc cu caracterul nobil şi cavaleresc, ce tradiţia atribue
acestui mare rege şi
pe care îl atestă pănă şi inamicii lui, Elinii. “Acesta
versiune, transmisi noii
de către Poliena (Persica Excerpta), carele din urmă a primit-o
Xant, dice ci Ciru
s'a prefăcut cii consimte. la un armistițiu şi la retragerea dela
armatii sale, dar că pe urmă, revenind nâptea următore şi găsind zidurile nepăzite
, intrâ lesne în
cetate.
In fine mai avem ui a patra versiune ivitii mai târdiu, cică
o găsim numai
în Licimniu şi în Ermesianace. Ea e atât de absurdă pre cât e de romantic
ă. După
versiunea, aceea,

Ciru s'ar fi înamorat de ui fiicii a lui Cresu numiti Nanida şi î ar fi
promis s'o ice de soţie dacii consimţia să predea cetatea, şi că dănsa,
înamoratii de Ciru,
predete

garinsâna. -Acâstă versiune se înţelege nu meritii cel mai
Sarde fu reluatii a doua drii mai tărqiii de câtre Lagora unul dintremie creqemtnt,
ciipitanii lui

Antiochu cel Mare, şi atunci iaraşi cam în modul descris aci (Vedi
205 zal apizepov Ezepvijatinv.
Vegi mai sus, Cap.
1 zbegzoi, Atât forma cât şi cuvântul acesta. sunt poetice,
în »Agamemnone« al lui Eschil (647) papi edeszoi aha,

Polib.

VII, 4—7).

34, 38.
„Le mai regăsim
In câte-va manus-
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vedere, numai că era mut. În
timpul prosperității sale trecute,

Cresu făcuse totul în interesul

acelui (fiii), cercetase tte (mijl6cele să-l vindice), ba âncă în
fine trimisese si la Delfi să con-

sulte oracolul în privinţa lui. Pi-

tia 6i răspunsese precum urmeză:

»O tu al Ligiei fiii, ce peste mulţi estă
rege,
»0 Cresu, tu copile, cici mintea ta e
»Să. nu aspiri vruă

simplă!

dată,

sauqi că

Sună clară,
splendide, uii. voce
scumpă;
pentru tine ea fu-ţi

»In

|
sălile-ţi

»Mai

bine

ție
.
să

rămae
»Un mut cum este astidi, Când o si-i
sune vocea,
»Atunci va şi începe nenorocirea casei,e

Când se lua cetatea, un Per-

sian, necunoscând pe Cresu, era

aprope să-l ucidă, Cresu vădând

crise de a dona mâni ce se află la P
aris,
zufrvia care are acelaş sens şi pare a fi fost precum şi în textul aldin, avem
introdus de un copist scrupulos,
doritor să pue un cuvânt maj cunoscut în locul
unuia al cărui sens i se părea
obscur. Forma acestui dativ poetie este curiosi: may
avem în Cartea IX Cap. 85
daneze şi în Cartea VI Cap. 128 G>5st, dar
amendouă aceste cuvinte sunt binuite
ca nefiind autentice,
îzippatouevoc. epăbezfha însemnezii »a
a de multe ori<, iar
îmtopăleslja va să Cică a, reflecta mult asnpra unuideliber
lucru, adică a nu lăsa nici
un punet neconsiderat, Prin cuvântul »eercetase« în traducerea,
textului, înţeleg
meditase asupra tutulor mijlâcelor posibile de
a-l vindeca
2 Avât yevos. Sinonim cu »Ayste simplu, este un . mod
poetie de a exprima
naționalitatea.

peya vizate Kpoise. În Esiod avem »uzya

iz Iipane.
,
s
4 Bovhev.
Se giisesce în textul lui Gaisford şi În cea mai
mare parte din
manuscrise. Forma ensă ordinarii, 98r5).65, este
antorisată de alte manuscrise, astfel

încât e indiferent ce formi adoptăm aci. Am preferit
pe 8052 ca adoptat de
Gaisford, de Blakesley și de Creutzer,
5 iv. Coavânt ce-l Băisim şi în Perşii lui Eschil (vers 93):
»zoanut)ezoy
iv Magtaviwr5 lipriviziposc, şi care e forte natural
în gura oracului, căci el indică
strigătul întrebuințat la invocaţ

iile
»Resu« al lui Euripide (vers 553),
binuiti de „mulţi comentatori,

6 zz.

ciitre Apoline (î, zalw). II vedem şi în
dar autenticitatea lui în acel pasagiii este

In unele ediţii și în câte-va manuscrise avem îi în
loc ded îz.
Astfel seriii cele mai multe manuscr
precum și Gaisford; Schweighăuser însă preferi. po», pe când în manuscrisulise sancrof
tian avem us, Aceleași
variante se repeti maă jos la Cap. 183.
5 Ebbre ewvy.
Expresia acâsta se aplică
i sunet ce-l face un
copil noii născut, Veţi Cartea II Cap.2 Pia goiprimulu
pios,
7 ou,
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(pe acesta) că vine (asupra lui),
nu căntâ să evite lovitura: de
care cra amenințat, căci. nu i
mai păsa daca muria tâiat (de
sabie); ânsă fiul săi, acel mut,
îndată ce vădu pe Pers repedindu-se, (împins) de tersre:
şi de (tema de) nenorocire, făcu
să isbuenscă vocea (lui) şi
dise: »O omule, nu ucide pe
Cresu!«
Acestea fură primele
(cuvinte) ce le pronunţă: după
aceea nsă continuă a vorbi tâtă
viața.
”
86.. Perşii dar luară Sarde și ro-

biră pe ânsuși Cresu, carele dom-

nise patru-spre-dece ani și fâsese
"asediat patru-spre-qece dile, şi ca„rele, conform cu predicerile oracolului, distruse un imperiu mare,
pe al săi; Perșii, după ce prin-

seră pe Cresu, &l duseră înaintea
lui Ciru. Acesta făcu un rug mare

“şi înălţâ acolo pe Cresu, legat cu
lanţuri, şi împreună cu dânsul de

două ori şcpte juni Lidieni,. şi

acesta o ficu saii cu scop să con=
sacre aceste premiţii vre unii di-

1 O0ăzoc piv â) zo5zo apâzovi pftyiazo.

»Acâsta

dar articulă acesta
pentru prima Oră« este traducția textualii a frasiă,
2 peză dă z0570 Fr,
dudvee md adyza „păi zîis time. Pausani
a,
în Cartea X, 15, $7, vorbind despre Bat u, fundato
rul coloniei de la Cirene, no
spune că el, mut fiind, întâlni

:ui dată un leii prin
Libiei, spaima €l fiicu
să strige clar, saii spre a me servi chiar de cuvintelepustiile
lui Pausania »Aotisa oawisA
ud uâyae. Asemenea

Geliu (CarteaV Cap. 9) ne povestesce despre un
atlet din
Samos, că, fiind mut din nascere, întrui sforţare
produsă: de în ignaţia ce simţi
când „vedu că i se ficea uii nedreptate în tragerea la sorţi privitor
e la ui lupti la
care lua parte, începu sii protesteze în gura nare,
să relateze ceea ce observase
şi cii pe urmă păstrâ facultatea de a vi orbi tot remasul vieţii.

ipţava

Ezea sessepeozalăaua.

Adică dela anul 568 pănă

la anul 554
inainte de Christos,
i 6 82 suv oas zopiiv peyiiny dvefigase îm
adu
zu Kpoiaov,
Nimie mai natural decât ca Ciru, carele era Pers
şi
al focului, să ofere acestui element emblematic al puritățiiprin urmare adorator
, premiţiile victoriei
sale, »upoljina masa

zazaieta: bec îzew âpe

Sunt de aceca dispus a preferi
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za + muliu2 swns zis | un Jurâm
.
ânt, (pote
chiar) fiind
Kpriouv eta Vzvozfia, <ndds eta- | că aflase
că Cresu era un om
xev dvefipaoz îi zi mvpiy, fnv- | pios,
şi voia “să vadă daca
versiu
nostra versiunii altora, ca do exemplu a lui
Madenea autorului Fe
Ctesia, carele
„ignoreză cu totul incide
ntul rugului,Acest autor pretin: de că:, Cresu ar fi
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căutat un refugiu în templul lui Apoline, că acolo
Perșii Par fi legat de trei ori,
ori în favore
prins a patra 6ră în palatul sc, ui furtunii acu lui, el fu liberat. Pe urmii fiind !
trăsnete teribile isbueni şi sili pe
dar că intervenind deul de trei

1

Clio 1, 86.
a

hopevos etâtyau,

«

vo Dbozzat z6ă ui) Coorvia uuta=
xabiya.
Toy păy
-

"na

9

-

hftove.

LI

'9s 33

pa

P,

uty

7

2pOGTă;-

va: 10575, aysvetaduzvâv?
2
ze ai
,
1
,
za
GvaGzevăcayza
£1 mois T,9vyins,
.
îs pis odvoudoat X6hova*
al 2
1

..

*

-

7

Perşă să libereze pe Cresu.

2

2

a

va (interveni) vre uă divinitate
ca, să-l scape de a fi ars de viii.
(Ori care să fi fost scopul, Ciru)

făcu acâsta: lui Cresu însă, pe
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când sta pe rug, și deşi cl se
afla întruă posiţie aşa de tristă,
Gi veni în minte vorba ce Solone
o rostise ca prin inspiraţie divină, că: »nici un om, în timpul vieţii sale, nu este fericite.
Indată, ce i veni acesta în minte,
el se trezi dintr'uă tăcere mare,

Istoria lui Cresa, fără indoiali, fieu mare impresie asupra
tragedie ca s e petrecu, ca să dicem aşa, chiar subt ochii

imaginaţiei Elinilor; ea fu uă
lor, EX asistaserii la ridicarea
acel imperiu, în capul căruia
Pi
viii
avere fabulosă,

unui imperiu puternic, şi în câte-va dile numai vedeai
era un monareh bucurându-se de uii putere și de ui
d
.
,
i
a cărui dominație se Hr
întindea peste trei-spreece popore, cădut

în robie şi în miserie. Iată pentru ce istoria lui Oresu deveni
entru romanţierii elini, ceea ce devenise pentru tragedienă istoria lui Oedip.
u încetul acea
istorie fu amplificată pină luâ forma, cea poetică ce ne o transmite Erodot.
De.

sigur că prevestirile lui Solone, sosirea la, Sarde a lui Adraste, mortea, lui Atis,
tradiţii cară

tâte portă clar caracteristicele geniului poeţilor elini, respunsurile oracolelor, minunea, vindecării fiului celui mut, sunt atâtea amplificaţii
introduse în
istoria lui Oresu, la uă epocă anteriori lui Erodot,
Rawlinson bănuesce , chiar
că istoria arderii pe rug și a strigătului lui Cresu sunt invenţii poetice.
În privința acesta nu îndriisnese să dai i uă opinie, pentru că explicația »dzpobiiua
zaăra

xasayteiv Dec, îzew îi şi probabilitatea faptului natural ca Cira sii facii un asemenea sacrificiă deului tutelar al Perşilor, mă îndermnii a admite cii fondul
legendei
rugului este adevărat. Nu e însă mai puţin adevărat că acea legendă, precum
ne o transmite Erodot, este mult amplificată şi lucrati de imaginația
a
autorilor elini anteriori epocii sale și că ca i fu transmisă întrun stil șipoetică
întrun
limbagin care pârtii

de exemplu expresia

urmele

epocii poesiilor primitive,

»âls tz

Aviva

Probă despre acâsta este

în loc de cea haturali

»megzepesval ea
poeţii elini făcură din istoria lui Cresu basa unor cântece
şi scrieri romantice, dar âncă şi pictorii şi sculptorii găsiri într'ânsa,
pentru arta lor. Am reprodus ui copie de pe uă pictură aflată pe un vas subiecte
descoperit la Volsinii, în care se vede tractat subiectul rugului lui Cresu grecesc
întrun
stil curat elenisat cu inscripţia KPOEXOX, Dupi epoca lui Erodot istoria
Cresu fu încă mai mult” amplificată. Giisim „exemple de aceste amplificări lui
în
scrierea lui Ptolemeu Efestiu intitalatii »zaţi =îjs Kprlaoo Ev
mopă swocmplase şi
în versiunea ce ne o dă Damascen și care sâmenă curat a airomanț.
Fragmente
Av,

u numai

din scrierea acâsta, sunt reproduse de Rawlinson în. nota A la
ânele
apendice al Cărţii | (pag. 369 în ediţia din urmă).
aposzijvat dela »zeouszdvate iar nn dela poarte,
2 dveveraduevou,
Cuvântul acesta, s'a tradus în diferite moduri,
că însemnâză »revenindu-şi în simţirea, adică desceptându-se după ui stare
traţie mentală, alţii subtințeleg 3050 după »dvazerriuevove şi traduc

acestei impulsiunic.

primului
unii die
de pros»urmând

Ui probă cii cuvântul are sensul de redesceptare este că în
acele ediţii aii Jetzowoyira în loc de îzopins. Modul cum e construit pasagiul

unele

ediţii avem

starea de prostraţie mentalii maj bine accentuatii în text, căci

începend dela cuvintele »rv pi îi) mertery zadsa«, care ar lăsa să se
înţelegi un
»)Eyezate no-exprimat, este uă indicație cii autorul urmâză ni naraţiune
curenti

în popor şi cii o urmeză în stilul familiar şi bine cunoscut de totă lumea.
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Kâpov- drnboayra, uehzăom abs. oftă, şi strigă
pe Solone de trei
Epumvtas &meipeala iv Kpotawv, | ori pe nume;
şi audindu-l Ciru,
mia andtov Emtzahnro* ua zobs | dete ordin interp
reţilor să întrebe
=

“e

92

aq

pooeh)jâvrus Emetpurăv- Kpotaov
pe Cresu pe cine striga el;
zEos
păv ori Eye îpuzw- | acestia se aprop
iară şi-l întreuavovi, peză 03, es fvayadtero, | bară:
Cresu &nsă, întrebat fiind,
eizety* »Tâ dy 270 zăot zopăwotat | păstră,
tăcerea mai mult timp,

zpneziuroa peyăhov prudzwov? 2c | în urmă nsă,
vădându-se conMojave EMDsive, *9ş âz Sp domua | strins, dise:
»Pe unul, ce-l
Eppale, dv Ezetpibzany mă As6- | consider
ca de mai mare valâre

ueva.

do

Armapedvruy îi adrâvy vai | decât averi

mapeydvrov,

Zheye îi,

cs | narchii

cari

multe

pentru

mo-

sar: întreţine cu

7jND2 dpyiiv 6 Sâhov, 2ây Amvatos, | dănsul
e. De re ce ânsă vorba
1ai Genoduzvoc moza sv Ewuzoă
lui era obscură pentru dănşii,
6fov dropha

vpioere, “uta 23, stzas, | ei €l întrebară din
noă

Be

Q

s wvrv dEov, îj îs
day zd | ră venise (la dănsul) Solone,
dpbzwov, anl udata z0bs sapa | un atenian,
și cum acesta, vădend

a

plo. adrotat

dozânvzas

Ro

N
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o

ce disese.
doze 3, ada zdyra dzofefirizn, zi- | Fiind
-că € siliaă și deveniaii
ep Exetyos ele, nd0%y a pâddov | impor
tuni, relati cum uădini-

îdBinvs | totă splendorea lui, o despreţuise,
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şi i spusese cutare şi cutare
(lucruri), cari tâte se realizaseră,
deși ceea .ce el dicea nu se
aplica lui în special, ci omenirii
în genere şi mai ales acelor

za al Evyboawrat, Ga xal ads | cari se cred
fericiţi. Acestea le
dvOpuzos
fâv d)dev dvipozuy, | răspunse Cresu:
„în intervalul
"Tevâpevnv
Ewvznă zd0atunvin obu | acesta, se aprin
sese rugul, și păr(vea mvpi dvâvim* mpâs | ţile exteridre
(începuseră deja)
ze. obzotat dsloavza my zis ud | să, ardă;

î)docw,

(atunci) Ciru, audind
îzetduevov, ds ndâăy ein sv 2v | de la
interpreți "ceea ce disese
! Epozâuevov. Cu tâte cii forma
ce. so giisesce în multe
ediţii este mai corectii, tâte manuscrisele »Eprozetbuav-ove,
Tetouzov, el e mai consecinte decât Blakes ali Epizbuevoy, Dindort preferi »elgtupEwous în locul formei mai puţin usitat ley, căci la finele capitolului are zegzwzetpwputuos, care se afli în tâte manus=
crisele, de vreme ce Blakesley aci scrie o »Epoo
zeineeve pe când la finele capitolului
are »retpuutucuse,
?

IE

mpoez

iunoa peţiluy 7prni
Genitivul »peyihov zpriudsova depinde
de verbul zpoeziurjsa: »am considerat zwoy.
ca
Avem asemenea, exemple de piu, cu de mai mare valore decât averi multea,
genitivul în CarteaV Cap.6 cu 7003.03,
şi în Cartea III, Cap. 139 tot cu »peţă
)oy zprudzove,
baze.

În câte-va ediții s

* tvuboavza.

ze,

Vedi mai sus la Cap. 68 »iwuozac ză )eyiue
vaa.
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Cresu, se resgândi şi reflectă că
cl, un simplu om, era să predee
de viii flacărilor pe un alt om
carele (uă dată) fusese egalul săi

în fericire; afară de acesta, se
temu

de

resplată

-și consideră

că nimic din cele omenesci nu

87.
9

PA

"'Evdadza Niezat

7 Kpotaov pata

bad Av-

iv Kâpov

este stabil, (atunci) dete ordin să,
se stingă cât mai iute focul care
ardea şi să se dee jos (de pe
rug) Cresu și acei cari erai cu
Cresu; cei ce cercară ânsă nu
putură să stăpânescă,. focul.
87. Atunci, spun Lidienii, că

Cresu, pricepând cum că Ciru se

E

ezdpoow, &s pa mda uty
răsgândise, îndată ce văqu că tâtă
dvâpa opewbvra ză măp, Gvvaulumea (cerca) să stingă focul și
vous dă obusz varahafziy?, 2atcă nu putea să-l stăpânâscă, ar
Bosasfar, zy "Azbhhuva Emite
fi invocat (cu glas tare) pe:
pevoy, et. zi oi ueyaptoutvov 2£ Apoline, rugându-l ca, — daca
adz5ă 2âwpim?, mapaosipa ua
vre uă dată el primise dela dănpioaofai pu 24: 205 mapedyzos
sul vre uă ofrandă care să-i fi
10405* sv uiv dazpbnvza Ertnafost plăcută, să, vie și să-l scape
decta zâv săy* 2 82 alpine se
din iminentul (săi) pericol; im7
ai vreunei
Guvâpausew5 ătazi- | plora
cu lacrimi
divinitatea;
VIS vEgea, xal pewâvă ze vazabatunci, de unde fusese (cerul)
„pațivat zat voat Bas dafpordzw,
senin şi calm, de uă dată (se
zasaopealiivai ss zi zvpiv. 0ăzw
dice că s'ar fi adunat nourii, că
e

Ty

,

a

1?

Or

d

1

1 xchedety, Gaisford citesco eee
pentru-că astfel se află scris în texturile
manuscrise. Cu tâte acestea însă, ediţiile cele mai
bune ai »re)esere pentru
cuventul

că nu este natural ca autorul, carele mai în tot capitolul acesta
între-

buinţeză construcţii
construcție
directă
“azalafeiv,
face po deplin stipân
întrun sens absolut

daco ad
3

indirecte cu infinitivul, si-l
„având verbul în indicativ.

termine

firi

veste

cu

uă

Insemndză a învinge printr'uii cuprindere perfeetii, sai a se

pe un lucru, caprindendu-l bine. Gâsim cuvântul acesta
identic la vers 6 din Cap.
al Evangeliei Sf. loan »z ît

0d zarthadze »iar întunerecul nu putu să-l cuprindă (spre a-l nimici)e,

ei ct pi zeyapisutvoy 25 ada 3 2duwpiiln. Sigur că
autorul, când a
scris aceste cuvinte, trebuo si f avut în minte versul 39
din Cintul [ al
Iliadei.

4 du 68

clbpirs ze al vnveninse Seriitorii posterioră Iui Erodot, considerând miracolul ca prea exagerat, aii mieşorat mult importan
ţa lui, astfel, în ceea
ce privesce condiţia meteorologică a atmosferei în acea qi,
Nicolae din Damase
dice »yerpây d'Ezype rije fuga Ezetury E 2055, od ui bela
ec.
svvăpautety.

Creutzer adoptă forma atică optati
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îi, pabâvea o Kăpry îs em 6
Kpntoos al beorpthijs z0i dvi,p da06, Ss xazafiBdoaya aid amd si
vpiis eipecdav zaâs: »Kpotoz, zi
oz dvlpăzw dviwwost, îmi iv
Ti îuiy orpazavodueynv, zohEutnv
avi pihov 2uoi xazaorivate; “0
că eine* »'0 Baothză, 20 caza
»
s3
cp
expuneaa îi 2 of)- uăv edâmuov
iij,
zi _Y

7

7

Jy

7

i

(și

2

+

-

fed

t

2
ună nvig2*(02 alios
at
uewvro
ă D GE02 uazndatu

dă zpbzooy 2tvezo 6 Ehvwv

abs,

2mazipas 2ui ospurabeotia,
o”

ploe mare

care

ar fi stins rugul. Astfel convingându-se Ciru că Cresu era un
bărbat bun și iubit de dei, după

ce-l scobori de pe rug (se dice
că) i ar fi adresat cuvintele
următore: »O Cresu, cine a fost
omul care te a îndemnat să intri

cu

forță

armată

pe

teritoriul

mei, și să-mi fii inamic în
amic?e
loe de (a remânea)

Odăzis

d

Sar fi ridicat uă furtună, și că

ar fi cădut'uă

3

Acesta răspunse:

»Pentru noro=

cul tăii, o rege, şi pentru nenoro-

o
e

Ox

a

a

O

R

“e
9

că

R

=

=

ai
8

«
R
c"”

cirea

mea

făcut-am

eit acâsta:

la tote acestea este de vină
deul Elinilor, care m'a împins
să fac expediţia. Căci nimeni
nu este așa de prost încât să

pretere xresbel în loc -de pace.
Căci în timpul celei din urmă

copiii €și îngropă pe părinţi, pe
când în timpul celui Vântiă (în-

grâpă) părinţii pe copii.

58.

“0 păv sara Zhee,

Kâpns

E adry hboac dmat ze 21os
wuzob', vai uăpra 2v od) mppurifiztg$ 5 ete, anctibupată se 0pEwy
e

4

4

2

a

-

.

Dâr a

fost placul deilor să fie cum a,
fost!«
„88. Acestea le răspunse Cresu,
Ciru însă, după ce puse dei
scose fiarele, 6l aşeqă alături .cu
dânsul și-l tratâ cu cea mai:

1 dviyvwgz. Bachr traduce »persuasit«.
aL ExpuGa
gin
a
cara
27 cf niv edoatuo

2

povtz.

Matthias traduce „dură

a
A
viy, zii- Epewwzod = îi
naezoăateinen Glitsjterun und meinen linjtern getrieben“,

Traducerea lui Rawlinson »what 1 did, o king, was to thy

adrantage and to my
own loss« mi se pare a fi puțin exactă.
3 ds es
N o am fi aşteptat la îosz = ca mai natural în
fost silit să traduc ca cum am fi avut & sze, căci cu pronumelcasul de faţă. Am
e e peste putință
a construi uă frasă corecti,
„datat se tyybs

twwz0d.

Frasa acâsta aratii

destul de clar sorgintea
orientală a acestei versiuni a istoriei lui Cresu.
A:
era la poporele din Orient cel mai mare somn de şedea alături cu suveranul
onâre (Vedi:în Biblie, I
Samuil XX, 25; IL Samuil IX, 7 şi 1; 1
Regi XVIII, 19), Manuscrisul din
Florenţa are zazeize.
zpoprlely.
Blakesley şi alte ediţii importante aii pour, Ensă în
Erodot cuvintele terminate în ia sait fila se
scriii în general cu e şi nu cu 4
vedi mai sus la Cap. 54 cuvântul dze)eirv unde tâte
ediţiile sunt de acord.

Clio [, 88. 89.
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mare deferintă, el ânsu-și 6 privi
cu mirare precum (6 priviră)
şi toţi acei cară erait împrejurul
lui. (Cresu) ânsă, absorbit fiind,
rămase tăcut.
Dar în urmă,
întoreându-și (capul) și vădend

pe Perşi că jăfuiaii cetatea Lidienilor, dise: »O rege, care

din două preferi, să spun ceea ce
trece prin gândul meii acum ori
să tac în imprejurarea de faţă?«

Ciru că spuse să fie cu curagiu și
să spună ori ce ar voi. Cresu

atunci 6 întrebâ dicând: »Acea
mulțime mare de 6meni ce face

acolo cu atâta sârguință?«

Ciru

(i) răspunse: »Jăfuesce cetatea
ta şi cară tesaurele tale.«
Iar

Cresu

nici
mele;

răspunse:

»Nu jăfuesc

cetatea mea

nică tesaurele

căci

ei

nu

mai

am

nici

uă parte la acelea; averea ta
este aceea pe care o iea și o

cară.

89.

K5pw 32 2zipehts dive,

*

WETaGTr,Gdusvos
zobs ddânvs, etpezo Kpoizov, 3
îvopor, 2 moto motsvutvotgt5,
“O 8 stzs» wEmst 2 us desi
„tâwzay6 înd)dv cu, vu st a
'îvopto hf, oripatew ant. [ldp-

Gat

pbaty

1

2ovizs

fxetvov

Dfptozali,

eloi

89.

(Cuvintele) ce i le spuse

Cresu puseră pe Ciru pe gân-

duri; atunci, depărtând pe toţi
(câţi erait de faţă), întrebi pe

Cresu

ce credea el (că era de

făcut)
Cresu

în aceste
răspunse:

împrejurări,
»De re ce

Qeii m'ait dăruit ţie ca rob, cred

se referă la Ciru,

2 gvywvoir, tg6utvos »preocupate literal »stăpânit de cugetărie,
Avom
expresii identice mai sus la Cap. 35 »ovpspopii „Epduevose; la Cap. 141 »pyi; tyGpevose
şi în Cartealll Cap.50 duci î/duzvose. În Cartea IV Cap. 131 avem” aceeaşi
expresie, dar verbul £yet este acolo urmat de îv cu dativul »âv dropia etpezor,

lâdnevos.
Un manuscris florentin are clâdpevos.
poetic de a întrebuința une ori tâzsâat în loc da iăat.

eipuza,

5

îy

6

tâwzav,

zoîgt

Erodot

însă are obiceiul

Este forma imperfectului ionic fără, augment.

|

motevutvotat adică »în aceca ce se făcea, sati, în alte cuvinte,

»ce mâsuri' era bine de luat pentru a p une capet jafuluie.
Unele ediţii ati da

1 [lfpoa. ebarv îduzes bâprazal.

despre Perşi, vei Eschil: »Persa,

Astfel

era opinia.

co o aveai Elinii

vers. 195, unde se dice despre Peri

că erai
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Enayaormoduzvav,
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GQ

revliva mp Ar.
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Kai o

=4

odx aneUr
dzeylioza,
jozu, PinBin dzatpe
datpstusvo
âuevosş
ză piiuara + adi Exetvot, 0vpvyses motSetv os dlzata, Sxdyres Toti
Govat.«

“3

as ză 270 Aăţue aolztony ză
'dopvebpuy îi xdoga iat za
pbhdzous, di deâyrwyl! mpăs z0
ExpEpovras ză ypiuara dzatps6usvot, ds opea dyaualus Est Gexa-

(că e.de datoria mea) daca văd
vre un expedient (în folosul tăi
să ţi-l indic. - Perșii, din fire,
sunt semeţi și fără avere: daca
dar tu tolerezi ca eă să jăfuiescă
şi să ice în posesiune averi mari,
iată la ce poţi să te aştepţi din
partea lor: pe acela care va fi
strîns mai mult, pe acela (Chiar)
&l vei vedea răsculându-se în
contra ta. Acum, daca: îţi va
conveni ceea ce &ţi voii spune,

iată ce trebue să faci: aşedă pe

la tâte porțile (cetăţii) sentinele
armate cu sulițe (din garda ta),
cari trebue să spue tutulor acelor
cari esit încărcaţi cu tesaure,

că

trebue să se dea uă a decea
parte ui Joe.: Aşa tu nu vei fi
odios pentru dănşii (ea unul) ce
(le) ar fi răpit tesaure cu forţa;
iar că vor recunâsce că cererea

90.

Tara

Urepijăszo,
zibzodat?.

dzniwy

Evzerhdusvos =nta
.

K pOt00s
7

6. Kâpos

ds ol 2âduss e OnoAtvioas îi ză ai
dopwebpntat,

ja 07,
-0
UTE
TI4ATO

27 seSet,
CTLTz

îpbs Kpotooy dăs*

ră
stz=
anti

»Kpotoz, avap-

7

7
7rpvov să Aa
dvâpăs factins
„pnază +
epya ai Enea anttew, atzi? ziy
v

i

4

i

Y

:

ave.

7

2

Erodot,

3

+

ta e justă și se vor supune: de
bună voe.«
90. Când Ciru audi (euvin-

tele) acestea se bucură, forte, căci

i se păru.că erati bine consiliate.
După ce-le lăudâ mult şi dete ordin (gardei) armate cu sulițe să

facă cele ce le consiliase Cresu,

dise câtre Cresu: »Cresu, de dre ce

te consideri ţinut ca unul ce eşti

puind cuvintele -acestea în “gura

lui Cresu, Âl face
sentiment curat elinesc,
deydvaww. Acâstă expresie este echivalentă
cu imperativul »za o5zot
»şi acestia trebue să spue«. oi 2âdxez ed yzo-llieobat,
Baehr traduce astfel frasa latinesce:
ei bene monita viderenture > mideslat <wla este
a da un consilii cuiva;
mai avem expresia acesta la Cap. 107 de mai
ecoul

unui
1 of
heytzwsava
.
5
»cum he

CarteaV Cap.72

»izeptitoliae al ac

jos, în Cartea IV Cap. 135, si în
este a se.uni şi

a da un consilii în unire
cu altul,
3 alto.
Posiţia accentului trebue aci observată.
Forma atesta derivă
dela aiztzo prin elisia lui 2, obicinuiti
de Erodot înaintea unui o. „Astfel în

„Cartea III Cap.72. avem
dato în loc de duteo.

fryto

în loe de tâxytzo; în Cartea III Cap. 40 avem
.

Asa dar ediţiile cari serii aizec sunt în erore,
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Mov d zadra, xastBaws 6 az
mapatzeâusvos metal oi zi Ge
a
zo67p7 dvetâtoa
Kăpos 32 ehdA,
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+

“e tn

7

as

ele“:

»Kal

zo5zv

zebteau

rege,

să

faci

şi să

vorbeșci

lucruri bune, cere de la .mine
drept favâre, ori ce. ai. dori să
fie al tăi acuma.«
Cresu atunci

răspunse:

»O stăpâne, cea mai

mare favore ce ai.putea să-mi
faci este de a-mi permite să

trimit qeului Elinilor,

pe care

Yam onorat mai mult dacât pe
toți deii, aceste fiare, și să-l

întreb daca este. în obiceiurile
lui să înșele pe acei cari îi

trimit daruri?« - Ciru atunci 61
întrebă pentru-ce voia să pue

eului) acestă, cestiune plină de
mustrare.

Atunci

Cresu

i

re-

petă întrega (istorie) a planurilor
sale și a răspunsurilor oraculului,

1 iv dtstw Tv <a.
Manuscrisele variză
aci: unele ai Tv dar
“7iy mea, altele îfarv ziy awa adoptat şi de Gaisfordmult
, altele, pe cari lo urmeză
Bekker ati 2daw îv wa;

în fine supt ediţii şi manuscrise cu textul zijy ddory
îi
ra, ceea ce mi se pare mai natural. Creutzer,
care are îs zi ama, e desaprobat do Baehr în nota ce o are ace sta asupra
pasagiului de față. EI privesce
textul î6ze =Ty seva cu suspiciune și dice zijy avva »haud
carere videtur suspicionec,
2 z6v liedvy zâv Ehhtvoy,
Du ă versiunea, lui Ctesia şi a lui Nicolae
„din Damasc, Cresu, când era, pe rug, e emâ, pe
Apoline într'ajutor; asemenea şi
Erodot ne spune, la Cap. S7, că astfel g lisuia versiunea Lidieni
lor. Prin urmare
- trebue să presupunem că autorul nostr u nu urmeză
acea versiune, ciici nu ar
fi natura! ca Cresu, după ce chiemase p e Apoline
în ajutorul lui şi după ca fusese.
ajutat de dânsul, cum pretinde tradiția lidică,
să
ocărască, E dar clar că aci Erodot urmeză acum încspă acum de uă dată să-l
tra iţia elină şi că în cursul
naraţiunii acesteia amestecă împreuni diferite
versiuni,
ed motebvzac.
»Cară fac bine lui« adicii cari, 6l onori şi
i trimit
daruri.
Ezavrjdyrise. M'am conformat textului tutulor manuscr
iselor; nu e însă
mai puţin adeverat că comentatori de cea
mai mare importanţi, cum sunt
Waleke

ner, YVesseling şi alții, propun »iza)o)dyrsie, ceea
cc însemneza »repetâe
Nu vid ânsă necesitatea
sate, ciică verbul îzavadogetv, deşi întrebuințat raruniiîn asemenea, emendaţii neautoriliteratura elină, nu pote avea
decât un sens analog aceluia din
sau »enarâ, din noiic,

text,
Creutzer are »yzozplat« ca şi Bredovius,
Sensul literal al acestui verb
capetă prin metaforă, sensul de »a, termina pentrueste >se cobori“. : În casul acesta
că un orator,
6

vzozplatac.
uartBatve.

după un discurs
rostit. în public, se cobora 'de pe tribunii saii
unde se afla. Avem în
Erodot destule exemple unde verbul zasajalvery Rina
este întrebuințat
metaforie de a, termina. Așa mai jos, (Cap. 116), avem »yazt? astfel în sensul
atuz 26 Deds ze

zal corpuri tuwr see Ea anbua »termin
având recurs la rugăminte şi
solicitând indulgență pentiu sinea; şi la Cap. 118 â avem
iar »ztfawve der xter“mină dicânde s.e.l.
2057w.
Dativul acesta este sancționat de marea
te a manuscriselor,
Gaisford ânsă, precum și Croutzer ai zedswy, basat pe uii majorita
autoritate forte îndoielnică,
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sv Aud» 25 Azeoobs, 2vezt)ezo,
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ds zazazabonvu iv K5pnv 85vayd?
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evtobat, detavbvzac zăs ntduşe
add me EmeipuTăy val e dpapiozotat vâuos etvat? zoo “Edy
voios Geanta,

și (stărui) mai cu osebire asupra
darurilor ce oferise; și (spuse) în
ce mod, împins fiind de oracol,

întreprinsese expediţia în contra
Perşilor;

după

ce dise acestea,

termină repetând rugămintea, lui
să potă trimite la Cei să-l mustre:

Ciru răspunse cu un zîmbet:
»IțĂ acord şi acâstă (favâre) și
€ţi voiii acorda (de aci înainte)
pe tote acelea de cari ai avea

nevoe.«

Îndată ce Cresu

aceste (cuvinte),

Lidieni

la Delfi

audi

trimise câţi-va

cu

ordin

să

depue fierele la pragul templului și să întrebe daca nu i era
ruşine oracolului să împingă pe

Cresu

a face

uă

expediţie '. în

contra, Perşilor, ca (unul ce ar
fi destinat) să pue captt puterii
lui Ciru, ale cărei (acţiuni) prime

fructe erai acestea, — și aci tre-

buiaii să arate fierele; — acestea...
trebuiaii ci să întrebe, precum

91. 'Aztzoutvoro. 3: moto, Av=
dotat ua Mjnva. <ă dvrerahutva
ziiv Tlubiry Atmezau etmety zidse
na
»Tiv
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a
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şi daca era în obiceiurile deilor
elini să fie nerecunoscători?
91. Când sosiră Lidienii (a
Delfi) şi spuseră ce li se
ordonase, se' dice că Pitia r&spunse cele următâre:
»Este -

peste putinţă, chiar pentru un
deii, să se sustragă de la deci-

| ?maelpas.
Blakesley scriind »âzdpus« nu
e consecinte căci, mai sus la
Cap. 87, unde mai avem acest cuvân
t scrie »izazipace,
elvau
|
Si nu se crâdă ci autorul revin

e aci la forma indirectă cu infini
tivul pe care o adoptase mai sus,
Acei cari cred aşa sunt în erore: şi pe care a liisat o acum pentru forma directi.
eta
nu
e
verbu
l principal saii propriă dis al
frasei; din contra, frasa este
eliptică şi

verbul 2534 este subtințeles,
întregul ci ar glisui astfel: »et
Frasa în
viuos Ex (sati ein) zota “E))rpirzn
ta fizota etyau
dațiozotse.
Ignoranța, construcţiei acestei frase
a indus în erâre chiar pe scriitorii
manuscriselor unciale, dintre cari
să i dea în gând ci etra depinde unul scrie ei) şi altul tac în loc de cva, fiiră
de dyapi

szerai

zal fe.

Una

a

3 Tip RErp

outvriv poipav dâhvazd 20z dzog
uytery
din axiomele fundamentale ala
religiei fataliste a Elinilor.

Clio I, 31.
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cret sobruat dnbst sis mezpwEvns. Azbrapa 03 z06wy xatoutvap
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1 mtuzzov

AY

7

expiâză

celei (neam), carele, când făcea
parte din garda (regilor) eraclidi,
a ucis pe stâpânul (săi) asociânduse cu viclenia unei femei,

şi a pus mâna, pe tâte dignită-

3

9

447

Cresu

crima strâmoșului stii dela al cin-

paz

uază
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2

țile lui, la cari nu avea nici un
drept.
Apoline era forte doritor.
să se întâmple căderea Sardei
pe timpul fiilor lui Cresu, şi nu
subt nsuși Cresu, dar nu îi fu
cu putință să mute destinul;

tot ce ati bine voit (deităţile destinului) să concedeze, (Apoline)
a acceptat şi a acordat-o .lui:

”

țovtos îuaprdăa ittzhrse.

4

Oresu,

ficndu-se socotela după
modul elinesc de a face sii intre în calculul numerului
generaţiilor po cea Wântiia și
pe cea din urmă, era al cincelea, descendinte a lui
Gige, adicii: ]* Gige, 2* Ardis,
3* Sadiate, 4* Aliate, 5 Cresu. În realitate Ensii
el era al patrulea. Cu chipul
acesta se îndeplinia profeția oracolului la care se referi
autorul maă sus la Cap. 13
şi de care nu se ocupase nimeni pini la îndeplinirea
lui; faptul acesta no Justilică a crede că istoria oracolului fu inventati în
urma catastrofei care pusa capăt,
dominaţiei lidiene. Cât pentru maxima, că păcatele părinţi
lor vor fi pedepsite
în persna, urmașilor, ea era basată pe fapte
și bine răspândit în anticitate:

astfel vedi Cicerone »de natura deorume III, 38.

Nu putem

mai palpabilă despre respândirea acestei credințe
decât
din poruncile lui Dumnedeii în Cartea Exodului
Cap. 20,
Dumnedeul t&i, sunt un Dumnedeii jelos, pedepsind

da însă uă probă

citând chiar saerele cuvinte
vers 5: »Căcă eii Domnul.
păcatele părinţilor asupra

copiilor piină la al treilea şi la al patrulea neam al acelor

ce mă urâsee, Faptul
e constatat pănă chiar în legile fisice, ciici bolele
părinților se transmit în general
pănă la al patrulea neam. Acâsti lege a
ței, este departe de a fi
nedrâptii cum pretind mulți nerelipiosi. Ea e dinProviden
contra un semn al justiţici divine,
căcă suferinţele acelor descendinți inocenți de sigur
sunt ținute în scmă şi ai drept
ofect de a agrava răspunderea morali a părinţi
lor cari greşesc şi fac nelegniri.
2 dtozduevos,
Adevărat că majoritatea manuscriselor aă Eztăzbpe
vps,
&nsă celo mai bune ediţii scrii ca noi şi urmezi
după ortografia autorisatii de toţi
autorii clasici. Astfel în Odisea lui OmerIll,
vers 215 avem:

»iztszluevat z05 dp Tu*
Şi în Jlectra, lui Sofocle, xers 967:
»)) înp Enizsm z0ts dute Roodeduastva.
3 oda oitş ze îytvazo zapayareiv polpas.
Nică ui dată pote nu vedem
puse mai, clar decât aci faţă în faţă autoritatea
destinului sait a Moirelor cu puterea
deilor.
În general autorii și poeții elini eviti un asemenea
,

contact ca să nu
arate în mod prea, cvident starea de subordinaţie
în care eraii oii față că acele .
deitiiţi inexorabile, cari, după cum credeai Elinii,
erai adevăratele stâpâne
ale lumii,

os Dazepov most Ezect subzorst

dos,

Dupii verburi având un sens
de declarare saii de scire se întrebuințâză în
participiu
5genere
I l cu &s în loc de
un verb finit cu E,
Aci
avem
însă uii excepţie la acâsti regulii, pentru că
e
&s cu participiul nu se întrebuințeză în nică uii
altă formă de locuţiune directii.
Erodot,

I.

Il
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,

căci (din causa intervenirii lui)

a fost amânată cu trei ani Inarea

(oraşului) Sarde; și, s'o scie acesta
bine Cresu, că el a fost robit

după (trecerea) acestor ani dela
(data) pe care o fixase (destinul).

În al doilea rând el Pa scăpat de

poat ziubavza, uânspa sky fwa fi ars.
În ceea ce privesce
v70d
7, i iv
Kopnv
Adio.
+
dot:
oracol
“ui
ul
p5
ce
ST
s'a dat, nu are drep0/3
e
05 avhafovy îi zd buhiv
083?
tate să se. plăngăy Cresu. Căci
2zaverpâusvos Ewvzdy mtzov dap „Apoline €l preves
tise că daca ar
„Gawwizo. 93 ami md ehsvratoy
face resbel în contra Perşilor ar
ApnoTripratoutv iz
desface un imperii mare: (Cresu)
fims ep îjutâvov, pdâ:
6
trebuia în asemenea cas, daca
Bas. "Ey ip îi 6 Kăpns căzost voia să fie cu minte
, să trimită
fulnvos* du Ex “ţăp
vân Gvâyv
dă?
Tputovos*
(din noii) să întrebe, de care
slivswy syeyovse, urizps duzivaws, imperii era vorbi,
de al lui sait
îazpos 03= Omads
"005 eoriwpv*
1,| HEuly de al lui Ciru? Daca nu în:
Tip îv Mrăis zal "Aozwdyens Duyd- țelesese el ce-i
se isese, și (daca)
np& 300 Mid Baathzos, & îi nu ceruse nici ui
desluşire, el
Il:
0 7v ao dovbuz
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singur să se acuse pe sine.

<a
a

7

Gvygl-

Numele lui Apoline

obscur şi ambigun,
2 25 ptdiovra fovhedesliau,
consulere sibi voluisset.«

Şi

oracolul cel din urmă pe care-l
emisese Apoline (când) a vorbit
cu privire la atribuțiunile

lui de oracol

Bachr traduce latinesce forte bine »si bene

e er
e

4 dă elna. Cele douii manuserise afinite,
adicii cel saneroftian din Cambridge şi cel weselingian din Viena, omit
aceste cuvinte, Acestă omisiune se .
justificii pini la un punct prin pasagiură
analoge în Erodot, ea de exemplu, .
»)ize
în Cartea II Cap. 50; »matadăt ză zoteda "E))rv
YU îi)51) ză dtovne
Y
;
ta
i ese în Cartea II
Cap. 49 şi altele,
Gwtpale.
Astfel vedem cuvântul în cele mai multe
manuscrise,
Altele:
însă, precum şi texturile lui Gaisford şi Creutze
r, ai owâ)ale. Am preferit să
mă conform cu majoritatea manuscriselor mat ales
că,
după
mine
owvta)e produce un sens mai clar şi determinat. »owvth
aBae ar însemna »a înțelese pe când “
»ayutfadea, (dela couzrO)aw.) însemnză ceva
mai mult, are sensul de a coordona
şi

a

4. pă
Câţi-va editoră răă preschimbii acest 4 în ze şi
>
omit
vai elzee : fără
,
a-şi da semă
:
|
ci în cele două . manuscrise
unde se omite
»ză elzea se reţine
«,

de a deduce; în scurt, exprimă resultatul unui raţion
ament, Am tradus prin
cu sensul de a. »medita asupra luăc.
|
!
6 o5cospbto luat sai eu Kăpos sai cu fpulovos. Prefer
însă să-l iai cu ful.
7 vw.
Blakesley serie âwszy

»studiase«

„Serie îvâvy,

deşi în pasagiul analog din Cap. 14 mai sus

5 Acrudţevc

avem

vydar p. Numele ci era Mandana.
votat dzast. »În tote privinţelec întocmai ca
1 de mai sus unde
»ră Aaa
28 pyos z0zav iv: pur Tpo ete dna zăla ECap.
zi va ED) xadzo-

r

= 25

Bv, Ape.

"+ Clio T, 91, 92.
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de catir, nici pe acela. nu-l
studiase (Cresu). Catirul acesta

era Ciru: căci el s'a niscut din

doi (părinți) cari nu erai de
acelaş neam, dintruă mumă mai

nobilă şi dintrun tată inferior;
ea era medăși fiica lui Astiage
regelui Medilor, pe când -cl era
persian

şi un supus

al lor; și

(deşi) era inferior în tăte. pri-

vințele, el co-abită cu stăpâna
Iic. Acestea le răspunse Pitia
Lidienilor: ei duseră (răspunsul)

la

Sarde

şi

îl

raportară

lui

Cresu; acest din urmă, când
6 audi, recunoscu că vina cra a
lui iar nică cum a eului. Iată
dar cele privitre la imperiul
lui Cresu şi la prima cucerire
92. Kpnioop 85 Zozt rd da dva(uaza 2 ij Ehdăi 000, zal od

ză eiprutya? unăva, "Ey uăv ăp
Oifrat zis Boros? Tpiznvs xp5-

Genst, zăy dyâlirus a "Azi

"ouavip5*

20

2 35 "Erotow, af za

a Ionici..
|
92. Tot dela Cresu

multe daruri (cară
Flada, şi nu cele

numai.

La Teba

sunt: şi

se află) în
menționate

(mai ântâitt)

în Beoţia, (se afla) un tripod de
aur pe care €l dedicase lui

1 Rază piv îi) zijv Kpolaov ze dp
xai 'luvine zy 2pbrnv
1azaszpocijys
Eca 05ew,
Pasngiul ac esta se
tâte acestea lipsesce în manuscrisul san croftian găsesce mai în tâte ediţiile. Cu
din Cambridge şi în cel weselingian din Viena: lipsesce iarăşi în dou i manuscrise
din secolele 14
ționate de Schweigbâuser,
Lucrul curi os esto că aci avem aprope şi 15, cola=- singurul cas
unde, fiind controversă, aceste două
din urmă manuserise se acord cu
cele
lilte două Wântii. Aşa dar e de presupus
că
vor
fi existaţ manuscrise unciale
forte vechi şi perdute în cari lipsia

acest pasagiii. Deci el pote fi uă intercalare
a autorului cu ocasia, rovisuirii scrierilor lui,
E
2 d elpnptva. Menţionate mai sus
Cap. 50.
Bârsa: iat Bowzăy, Beoţia erala patria,
clasieii a tripodurilor.
+ aplzovs ppiszos. Se fiiceati mai multe
Ii
feluri
de tripoduri, Unele erai
de aramă şi, servind spre a încăldi apă, erau
ficute ca să se pestă aprinde foc
subt ele.

Asemenea tripoduri mai serviai pentru ars tămâe
în tomple. Altele erati
tmrnate din metal mai preţios, .cum era
acesta, fie de argint;fio de argint
suflat cu aur, sati chiar de aur, sc numiaideă pildă
v
»iropue şi serviai penira a amesteca
vin cu apă. Acelea nu crai supuse acțiunii focului,
5 "Azdhhoyr
<c Isuyvlw.
D
Apolino Ismenii sa vorbit mai !
sus la Cap. 52,: În templul acesta se espre
mai păstrau scutul și sulița de aur pe
cară Cresu le trimisese ca dar lui Amfar eu, (vei
mai sus Cap. 52), tot acolo mai
11*
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Clio I, 92,

Rose ai pboem und zâv utdvuv | Apoline Ismeniti; (pe urmă) la
ai moMai!* 8v îi Ilpovnins? zis | Efes (tot de la dânsul) sunt și
2 Acheoiat doris ypustr
peydhm?. | vacile de aur și cea mai! mare
*i

.
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Za:20 dud
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ză d'Stazbhwe

dvalmuăzovi.

Tă

7v4

me

arte

ză câ

din

colâne; 3

în

(templul

„Minerve
Pronie la Delfi,
i) un scut

5'8v- Bpayyi- | mare de aur.

Aceste

(obiecte)

eraii și trei tripodură cu inscripţii cadmiane (regi CarteaV Cap. 59). Numele de
Ismeniii derivă dela piriul Ismeniii care curgea la polele dealului unde se ridica
acest templu.
"
L.al ze

Bes

al

picat

zal

zâv

xidvwy

,
Întrebuinţarea

ai modal,

articolului arată că. autorul vorbesce de obiccte bine cunoscute: şi în adevăr Efesul
era un punct atât de central în relaţiile comerciale dintre Grecia și Asia, încât
- era peste putinţii ca acel oraș să nu fi fost cunoscut de toți călătorii şi instruiţiă
de pe timpurile acelea. Acel care trecea prin Efes nu putea decât să visiteze
templul Dianei, una din minunile lumii. Sigur cii Erodot &l visitase, cică descrierea
grafică ce o face în Cartea 11, Cap. 10, a localitiiţiă şi a terenului aluvial
de
gura Caistrului ne arati că a fost 6nsuși acolo și căi a vădut tâte cu ochii.la
Colsnele templului dela Efes eraii de porfir şi de o rară frumuseţe: unele din ele
„se pot vedea âncii la Sf, Sofia din Constantinopole.
2 îv ât [lpovyîns: se subtințelege 'Abryâs şi mt.
»]n templul Minervei
Pronie«, întocmai așa avem mai sus la Cap. 33 »t Kpuizave, Numele de [lpovata
saii ionic. »llpovrin«, provine din faptul că templul că la Delfi era situat în
dreptul intrării templului lui Apoline, »zpă vacăe. Sunt alţii Ensă cară scriit
»llpovotae derivând dela zpwrta »prudențiic, Deşi erait mai multe Minerre Pronie
în diferite localităţi ale Grecici, Ensi cea de la Delfi avea cu osebire drept
la

acest epitet.“

Câte-va manuscrise aii »llpovriots mois îv Aczoiste dar textul corect

este cel adoptat de noi, fiind şi acela al marei majorităţi a autorităţilor.
Eschil,
în tragedia »Eumenidele« (vers 21), face pe preoteasa templului din Delfi,
în
enumerarea divinităţilor locale, să invoce pe Minerva, subt titlul acesta: *
,

»lla))âs

Ilpovala
5' 2 Îțots mpeodavazate,

In pasagiul acela tote manuscrisele sunt de acord; nică unul nu are »ptvuac,
Singura dificultate ce o întămpinim aci este, dice Blakesley, să expliciim
cum
"autorul, vorbind, cum face aci, pentru prima Oră de Minerva, s'o desemneze numai

printrun epitet local. Dar iati. cum explică Blakesley Incrul: s'a vorbit,
dlice el, despre Apoline Ismeniii;în templul acelui Apoline era uă Minervi Pronie,
(vedi Pausania LX, 10), a ciireia amintire trebuia să i o deştepte neapărat
mențiunea
templului; iată cum, imediat dupii vorba despre teriplul “luă Apoline Ismeniit

vedem

menționat

templul

Minervci

Pronie

din Delfi, unde: se afla iar un dar

oferit de Cresu. În contra argumentului lui Blakesley însă avem
vorbesce aci de templul Minervei la Delfi imediat după templul
Teba, fiind-că între aceste două temple se vorbesce de acela al
Cred dar că menţiunea templului acestuia al Minervei nu este

asociaţii de idei, cum crede Blakesley, ci resultă
templelor unde, se aflaii daruri oferite de Cresu.

dozls /pustr

peyidn.

din

faptul că nu se
lui Apoline din
Dianei la Efes.
resultatul unci

emumerarea
|

naturală

a

(Pausania X, 8), ne spune ci acest scut nn se

mai afla acolo în dilele lui; în resbelul cel sacru, el fusese ridicat de câtre
Filomel,
generalul focean. .
.

î ză zâv dvalimpdzwy,
Aceste cuvinte sunt suspecte în ochii multor
comentatori şi considerate ca. ui intercalare explicativii de câtre Schweighăuser,
Schiferși Gaisford le primesc, omitând pe =, lucru ce pare a fi uă procedare
cam arbitrar. Intreg pasagiul ânsii trebue si fie corupt, căci e de observat

că frasa care urmezi nu are verb. Blakesley propune, într'uă notă, urmitâre
emendaţio a textului: »năza pă at Ze îs dă 1 zepatora sv daliruizv, ăa
Că Esazdhw)e! saăza 2 Bpayylâgate 4.7.2. Aceste daruri perdute se' dice că
fară

predate de câtre preoți lui Xerxe,
Branchide,
.

carelo,

pe urmă,
!

dete

foc templului la

Clio 1, 92.
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apa mio? Momoiwv dvabiuaza
existau âncă şi pe (timpul) mei.
Kpoiw, &s Ey zovlivouat, tea Cele lalte daruri Ensă
s'aii perze ozaluiv ud Gunta ata 2y Ac)dut: (şi anume), darurile lui
prigt. Tă pu&y vuv 3s ze Aehonbsă
Cresu din (templul) Milesianilor
val 85 205 "Apeodpzot 4 vine
la Branchide (eari), după cum
ciziiă 5 26vra, uoi sv zazpobtov
aflu, (eraii) identice şi de aceeaşi
Apruăzwy dxapyive za 68 dida
greutate cu acelea de la Delfi,
avatare, 2£ dvăpts 2ptvezo 00%
Atât acele “dela Delfi cât și
E7lpn5, îs oi, zpiv îi Baothedoat,
acele dăruite (oracolului) lui
APIOTaABLU)
TIS uaeorkzes, vozebAmfiareu (proveniaii din averea)
do? Ilayradtovu6 “vevtolat zky
casei lui și erait premiţiile tesauAvââvy dpyiv. “0 ît Tlovsahtuv
relor părintesci; cele lalte daruri
îv "Adudazzo uiv mais, Kpotanv 8i
erait luate dela
un individ
dâshpz
Ag: ds s od4
Gunutan
pot
DOS,
tos. Konioos
p
$
carele ci fusese inamic şi carele,
Koeiope
pe5 Vip0 Exîx Kazion
s 27“îy vuvarududes "înaintea suirei lui pe tron, de"Ahodzrg, Iavradtuv 83 2E 'Idâog?,
venise rebel şi conspirase să dea
> Govzos 205 marpăs,
imperiul Lidiei lui Pantaleone.
cApăzmoe ris dpyîs 6
Kpoioos?,
Acest Pantaleone era (un) fii
zdy dviimpriogovia îi avdgov EX- al:lui Aliate
şi frate cu Cresu
.
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1 Bpayylâxar.. Despre templul lui Apoline Didim
la Branchide am dat
detaliură mai sus „la Cap. 46.
3

fot
=0îst în

În tote manuscrisele articolul aci este feminin,
Crentzer ânsă
contra autorităţii lor, Adevărul este cii în
Erodot găsim şi
genul masculin, și cel feminin aplica t acestui templu.
Astfel, mai sus la
Cap. 46, avem zîjs Moxains îs Bpayylâas, unde nu se
exprimă genul; mai jos
la Cap.15$, avem maseulinul exprimat clar, sc5s
Bpayylâas, Aci fără îndoială că
Erodot a scris articolul feminin deşi o contestă
, Creutzer, carele ânsă şi densul,

scrie

recunosce ci acest nume este de ambe genere.

chide, ca substantiv feminin, şi Branchide ca În privinţa deosebirii între Bransubstantiv masculin, cred ci cea
mai nemerită explicaţie este cea dată de Blakosl
ey. EI susține că întru cât se
vorbesce de acest templu ca, fiind subt direcţia
şi
subt ocrotirea preoţilor familici
Branchiqilor, atunci se intrebuințeză genul
n; când ânsii se vorbesce de
oracol, ca distinct de corpul sacerdotal » ca maseuli
de exemplu în casul acesta, atunci
substantivul este feminin.

3 Tă putu

vuv Es ma Aehgobs. Mai sus la Cap. 52 avom descrier
ea, darurilor lui Cresu la Delfi,
1 za Ec zoă Apqtâpew.
Vedi
mai sus Cap. 46.
ERĂ
ideii
RS
"5 guozedâwvy
văpi
Ş
»consppirând
îm reunăe șiŞ Bîmping
5ând la rovoltăe,
6 [lavratovzt.
Pantaleone era un frate vitreg de tată a lui
Cresu, Întocmai ca Erodot, Plutare îl eualifici de pădeze
is oda Guopijpose (Viaţa lui
Temistocle, Cap. 32),
2& 'ldâog.
Si obserriim aci distincția ficută între aceste
două femoi,
Când e vorbi despre cea cariană, Erodot
dice »femeca lui Aliatec. Celei d'a,
doua însă nu i se di acest epitet.

Cuvântul
care se face acâstă distincţie
e că fomeca legitimii cra cea d'ântâia, pe cândpentru
muma lui Pantaleone cra numai
uă concubină,

5 d6yras mod maepâs, dapdTrse 7îis dpyîs
& K polsos, Iată pasagiul
care face pe mulţi să crâdii că Aliatea, abdicat
âncă în viaţă fiind, în favorea.
fiului scă. Rawlinson combate acâstii "teorie şi
dice că Erodot:se referi numai
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din 'altă mumă: căci Cresu era
(făcut) cu uă Cariană, soția lui
Aliate, iar Pantaleone era (făcut)
cu uă Ioniană.
Când Cresu, în
urma desemnării (lui) de câtre
tatăl săii, se facu stâpân pe. pu-

cipnzar.

Kai zei uăv dvaligudzov

rosabra elpislw.

a

tere, el ucise pe (acest) individ

rebel puind să i se rupă (carnea)
cu pieptinele; şi de dre ce de

mai nainte promisese deilor averea acestui

Atâta “fie dar dis în pri-

vința darurilor.
93. Lidia nu

88 ij Avâtn îs

GvȚypagiiv od pda Eye, nd ze
aa cd ppm, mapit z0ă 24 z0ă
Tpobhnv 2 zazapeprutvnv Vipasos.
"Ev 68 tprjov modă păpiszov zapt-

are,

unde

s'a

cum

ai

alte ţări, mai nimic extraordinar, -

afară

cărate

de

dela

fragmentele

(muntele)

de

aur

'Tmolu.

Ea posedă ensă un monument
cu mult cel mai colosal (din
lume), exceptându-se lucrările

“erat, opls zâv ze Atyuzzioy
Epyovy za zăv Bafvoviwv3. "Es
adr Advdzizo 705 Kpotaav ma-

Egiptenilor și a Babilonienilor.

Acesta este mormântul lui Aliate,

tatălui lui Cresu, a cărui basă

la desemnarea făcută de câtre Aliate în
persâna lui Cresu ca să-i succede, şi
observă că verbul »âtuzose este acelaş
mai jos la Cap.208 când e vorbă de pe care îl întrebuinţzii autorul nostru
desemnarea lui Cambise de câtre Ciru
pentru a i succeda. Afară de acesta,
Rawlinson observi, cu mult cuvent,
nu o natural ca Cresu să fi torturat în mod
că
aşa de crud pe un fă al tatiilui s&ă
pe când acesta «era âncii în viaţii.
1 Ex zvdas Ehzww,
Kodgos era uii unâlti cu ţepi întreb
uințatii la
picptenatul lânei, Aci se înțelege un
ument crud de supliciă, armat cu cuțite
pentru a rupe carnea de pe om. Acestinstr
oribil
in dicţionarul lui Suida, şi se definesce astfel instrument de torturii se aflii descris
: dpyavudy si 8 za zburpa Ep
âv 05 o Basawbuptuovs arest,
2 Tuowhov astădi Bouz-Dagh.
căra fragmente de aur,.

Zopis

răv

ze Atyvnzlwy

Acolo

NI

este compus din pietre imense, iar

pp

îps Ofiua, 700 1, aprmis utv oa
die peăhuov ză 33 do Sua
Xp ist. "Etetpydoavzo d pu

dis.

spus, acolo

ao O

Oovpaza

el o dete, pre-

am

îsi lua sorgintea celebrul Pactol care

Epywv

za zâv Bafv)oviav,
şi Babilona craii patria construcțiilor
Egiptul
si a
in special celebru în acesti privinţă: pirami statuelor colosale, Egiptul Ensă era
dele,
de
exemplu, grosimea şi înâlțimea
extraordinari a colSneler templelor ei,
statuele colosale co staii âncă în picidr
nu puteai
e,

i decât face uii impresie adâncă
remăn înapoi în privinţa acesta: cele asupra fie cărui cilător. Lucrările Îlinilor
uriaşe erai statua lui Joe Olimpian,
care nu avea decât 60 de picivre de înâ mai
lţime şi colosul de Rod, având 105
picidre
705 î, uprizie tv Zozi dihu ”
neyidwy ză îi d)ho sua pa .
Tis. Acest mormânt al lui Aliate sta descop
erit astiidi pe malul drept al riului

Da

93.

om,

cum
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Ermu liingi
ruinele anticci Sarde. Hamilton, (Asia Minor Vol.1 p. 145), 6 descrie
asticl: »Sosiriim în fine la măgura, cea mai mare cunoscuti în general
subt
numele de mormântul lui Aliate.
În deco minute d'abia 61 ocolirim călări,
ceca ce represinti. uii circonferință do aprâpe uii jumătate de milă, (800
metri).
Spre miadă nSpte acesti miigurii se compune do stâncii naturalii, un fel de piatră
de nisip, argil6să, cu straturi orizontale, săpată astfel încât pare a face parte
din
construcţie. Partea superiârii este nisip şi pictriş, aduse, se vede, din matca rîului
Ermu; câte-va ripe s'a ros de timp pe de lături, mai ales spre miadă-di.
Ne .

suirăm d'a lungul

uneia ca să ajungem la culme, căci suitul era mai lesne pe

partea accea, nefiind iarba aşa de alunccâsi,
Sus, giisiriim urmele unci temelii do
vre ui opt-spre-dece piciore pătrate spre partea despre nord, a căreia încoronare
era
uă piatră circulară imensti de un diametru de dece piciore, basa fiind şâsii, dar
având

şi nă margine aridicată de jiur în prejiural părţii superire. Acestă piatra
evident pusă acolo ca ornament pe virful monumentului. Erodot ne spune ci cra
virful acestor movile se aflaii uă dată stilpuri sai colne, şi piatra acesta pote pe
să
. fi fost basa uncă asemenea colsne. Strickland afirmii că se pot vedea âncă
urmelo
unor siipiituri rude represintând ui figură unană pe suprafaţa ci, Din
causii ci
pământul e inclinat despre sud, măgura pare mai înaltă vedută dela
Sarde

Mormântul lui Aliate,
Camera sepnlerală,

-

.

.

„Mormântul

lui Aliate.

Planul

supra-,,

fatei solului arătând excavațiile
făcute.

deciit din altă parte. Ea se ridici la un unghiii de vre uă 22 de grade
şi formâză un punct forte visibil din tâto locurile« Rawlinson ne spune că mai de
ună di movila acâsta a fost măsuratii cu multii exactitate de câtre
D. Spiegenthal,

consulul prusian din Smirna, carele a ficut şi exploraţiă în interiorul ci. Msuriitorea

fiicutii de dănsul
mativii a lui Hamilton.

se acordă întrun mod extraordinar cu estimația aproxiEl ne dă ca medie a diametrului, 250 de, metri,

ceca ce
represintă uă cireonferinţii aprope exactii de uă jumâtate de milii. În interiorul
moviii, (a circia secţie pe suprafaţa solului o alaturiim la nota acesta, indicând
săpăturile făcute și locurile unde s'a ros pământul de apă, formând văleele sai
ripe, mai ales spre sud), D, Spiegenthal a sipat galerii sai tunele, şi a avut
norocul de a da peste uii camerii sepuleralii interiâri ciptușitii cu blocuri imense
de marmură poleită. Anexiim şi un desen al acestei camere, tras din lucrarea. lui

Rawlinson.

Ea este situati aprope în. centrul movilii şi are ui lungimede
,

spre-dece piciore,

uă liţime de 8 picidre şi uă îniilțime de 7 piciore.

un-

Într'ânsa .

„pu S'aii giisit nică urme de sarcofag nici de inseripţii, dar sau descoperit urme netăgăduite de excavații anteridre, ccea ce indicii cii movila a fost jefuită, iar galeriile

săpate ce s'a pisit cu oseminte umane, arată ci în timpuri post-lidiene acâstii
movilă jefuitii a servit de sepultură ordinari. : Texier, (Asie Mineure vol. IID, ne
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restul
madă
ridicat
scriaşi
vîrful

stilpi

mormântului este uă. grăde pământ.
EI a fost
de câtre comersanţi, meşi fete prostituite.
Pe
mormântului erai cinci

cară

existat

şi în dilele

“mele: pe acestia s'aii săpat
scripţii (notând) cât a lucrat
care (obraslă), şi sa vădut,
cendu-se socâtlă, că partea

infie
făcea

mai mare a muncii (a fost să-.
vărşită) de fote. În adevăr, fetele

poporului lidian se prostitue
tote pentru ca să stringă zestre,

di cifra de 80 de metri ea represințâ
cubic la 2,650,800 metri. Afarii de nd înaltimea movilei şi ovalueză conţinutul că
moril
mai sunt alte miigure saă tumuli vechi a acsta a lui Aliate, Rawlinson spune că
pe malurile lacului. Gigean: din cari
trei sai patru sunt aprope tot aşa de
y
vr'uii
mari ca și movila ce am descris-o. Acest
pot fi mormintele celor lalţi regi ai
Lidici, S'a observat uă mare aseme e movili
acesti movilă sepuleraliă ŞI câte-ya mormi
nare
n te descoperite în Etruria, asemănare între
se întinde şi la mormântul lui Menec
care
râte la Corfu şi la acela a] lui Agam

acesta din urmă se presupune ci avea
emno
ui datii uă altii movilii pe d'asupra. ne;
ol dyopatot ăvbpuzor.
Din descrierea acelor cari ai pus
lucreze la mormântul lui Aliate, vedem
mâna
că ei se trăgeaii din clasele cele maisi
de rând a le socictăţii lidiene. Se
vede d ar ca în Lidia nu erai meser
iaşi
"tori şi când era vorba de a se ridica
, u n monument, lucrătorii se recrutalucrăclasele de jos. oi dvopate dfzuzo sunt
din
acei
cari
aduc în piaţă zarzavaturi şi
provisiă și cară fac comerțul acestor
produ
cte.
Yetpivazes, Sunt acei cari se susți
n cu muncea mânelor lor: cum am
dice noi” »meseriașie,
3

Evepyaliuevat

matlsuat,

neză Epydţelia 2vâivy, adică cari fac Fete cari se prostitue; »ăvepyaWuevaue însemdeparte de ochii lumii. Fârte curi6s un co merț ruşinos ascunse îrt interiorul casei,
ii este intrebuintarea' acestei clase
târe la zidirea acestui monument
de lucrăşi “mul fă au credu

nu a fost a luă Aliate, cum dice Erodo
t,

odpor dă, mâvee

t pentru acâsta că monumentul
ci a vre unei curtizane celebre
din Lidia,

oat

ii cii avea forma unei pietre
de mori cu ui margine
ridicati împrejiur,
705 7ăp:23 Avdov îfuow ai
lvpaztpes Ropvevovrar, zăsa
notăm ci se 'vorbesce numai
.
Si
de popor sati de clasa de 'jos.
superiore ale societăţii lidiene, firii
În
îndoiel i pătrunsese civilizația elina straturile
țase acest :rușinos obiceiă provenind
şi desfiindin cultul Cibelei, Acelaş morav
spusele lui Strabone, (XI. Cap.
, după
14), exista la Armeni şi cra result
Militei. * Acolo cei mai ilustră cetăț
atul cultului
eni
dedica
ti astfel fotele lor deității.
afirmă că moravuri, identice exist
Plaut
at şi la Etruscă.
6 Exârdodat.
În textal lui Long şi Macleane, adopt A
at
de
Blake
sley, avem
fatâdazi, Acest verb exprimă actul
unui pirinte carele, dând pe fiica lui
tori, »o dă altuia afarii din casa
în ciisilui,
Engle
sii
aii
o expresiune identieii »to
give away« şi acest »giving away«
de
câtre
părin
ți
saii de câtre ruda cea mai
de aprope a miresci, face parte
din ceremonia nupțială în Englitera,

-r

Eduzeg, Acesti odpru eraii, strict vorbi
nd, pietre torminale, deci stilpuri de piatră
fali,* Nu cred ca piatra găsită
pe virful movilii sii fi fost unul sa
de Hami
din
acest
e stilpuri, (vedi nota 4, pag. 166), lton
din descrierea ci result
căci
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şi acesta o fac pănă când se
mărită : ele se căsătoresc singure.
Perimetrul mormântului este de
şese stadii și două pletre; iar
lăţimea este de trei-spre-dece
pletre. Aprâpe de mormânt se
află uă baltă mare, care, pretind
Lidienii, nu sâcă nici uă dată;
ca se numesce Gigea.

94.
zhrgima
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lor, 'numai că prostitue copii(lor)
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văutoua +/pvonă
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Dar atâta

fie dis despre acesta.
94;
Lidienii ai
moravuri
forte analoge cu acelea ale Elini-

a

de sex femeese. Ei sunt, precât scim noi, cei Mântâi d'intre

1 ozdâtotit zal 550 mita: Acesta se acordii cât se pâte de
exact cu „mesurătorile făcute de Hamilton şi de piegenthal (egi mai sus nota 4, pag. 166). Întru
stadie sunt şâse pletre. Pletrul e dar vă măsura de vre uă
30 de metri.
1 Alpym 88 Eyerae 305 Gijuazos peyâir,
Strabone
spune că lacul
acesta, care există şi astidi, și care e descris de f
Hamilton şi de Fellowes, era
un reservorii, că se afla la ui distanță de 40 de stadii dela.
Sarde, că ui dată
se numia

>ltyaize dar ci în dilele lui purta numele de »Rodfr, lume,

şi în fine
căi pe malul lui se ridica un templu al Di anei, dis al »Artemidei
Coloenec. După
Strabone, mormintele regilor Lidiei era i în Jiurul acestui templi
şi 'acest autor
continuă şi dice »pbs îi mais Xdghesly tza &
703 Ahodecoo îsi zpriztâns Wirhis
Jâua peya« (XIII, Cap.4 p.159),
Astădi, pe lăngă acest lac sunt, afarii de

măgura lui Aliate, nisce alți tumuli, precum am artitat mai sus în nota
cari se presupun a fi a altor regi ai Lidici, a concubinelor şi a soţielor4, pag. 166,
lor. Din
causa acestei mulţimi.

de morile, Turcii aii dat localităţii numele de Bin-bir Tepi
»Ui mie şi una de movilec. Omer vorbesce despre lacul acesta (]l XX. 392)
şi €l
numesce »Gigeane,
Turcii €l numese » Mermereh Găl« din causa blocurilor de
marmură proveniţi diri ruinele templului Dianei.
|
corespunde cu adjectiv ul latinesc »perennisc, Am tradiis »nu
POE 3E delvaov
e
r
i
e
a
t
Ă
.
secă nică ui dati« ca mai clar decât »e permanentiie.
4 Toszo piv 83) zotodzd Zazu,
Textul, începend dela cuvintele acestea

pănă la, cuvintelo »4ai zis matpulase în capitolul următor, a dat loc la

verse, fiind corupt în multe manuscrise şi presintând astfel variante multe controfără fine. De
exemplu, textul sancroftian din Cambridge omite pasagiul acesta
şi sună astfel:
iei
aia
Sr
a
a
»aahtezat 68 ae Tipa. Avă vâp îh za zpâru îi dvfiptozo, zâiv
Tiaete Iduzv,
vonsua 7769955 7 tiprdpro “xoiwdpevat Eul aaro” Tpoizut GE za
aderi Eptovio,
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02
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z2 493dup
: uw
ap
p
Toy
zai st dorpayâh
Popi
40 <âs matpulas 4%.
da mai sunt alte douiii manuscrisE e cari
se acordii cu manuscrisul sancroftian în tot
pasagiul acesta avend omisiunea şi
interealarea acesta, numai că so apropie ceva de textul nostru,
având: »Pasi îi
.
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Textul co lam adoptat este cel primit
de cele mai bune ediții şi are avantagiu | de a fi şi acela al majorităţi
i manuscriselor,
5 Avâci E vepotat piv zapazinelatst y wvrat za "Edirves,,popls
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manuscrise acest pasagiii lipsesce cu totul,

edi

nota

precedentă.
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xl pybpnu xoduzynt E/pioazo!*
| omeni cari să fi bătut şi să
se
apărat 08: va udat twin,
|
fi servit de (monedă) de aur. Și
>
x
Daci î3 abzoi Avâni za âs ma
de argint; ei sunt şi cei Mântâi
ÎN
a

!

[lpăzor

îi “dvbpwzov

zây

II

dipeis

lâuev,
vOwisua ypw50ă ui
dpy%po5 xobiuevot Expigavso.
un punct de vedere general, este Luând cestia invenţiei baterii monedei subt
forte
greii, daca nu imposibil de deter
ce popor mai ântâiă de tâte a
minat,
ficut din „metalură preţise media
, schimburilor
în transacțiile comerciale dilnice
ce
se
fac
între
Gmeni
.
Cred
particulare ale matelurilor prețise,
cii proprietățile
a metalului, divisibilitatea şi durab ca agent de schimb, adică valârea intrinsecă
ilitatea lui, ai fost observate,
nu de uă nație
în special, caro să fi dat "exemplul

narea valorii şi a greutăţii piesei,

întrebuinţări şi a baterii lui cu
însem-

ore care de civilisaţie. Din timpu dar de mai tote, îndatii ce aă atins un grad
rile celei mai mari anticităță vede
cumperând cu buciţi de argint
m po Avraam
peşterea în care a îngropat pe
Aci €nsă, în cereul Yestrîns al
soţia lui Sara.
cercetării cestiunii în limitele popăr
orientale şi a Asiei occidentale,
elor Europei
(singurele despre cari avea cunos
nostrii,) trebue să examiniim de und
cință , autorul
ele a venit acelora usul monedei biitut
giul din text, Erodot ne spune
e, În pasacă din câte naţii erai cunoscute
de el, Lidienii
ai fost coi d'ântâi cară ati întrebuinț
at mone

îi rspindit. invenția.

apreciare.

Mai

Sii vedem

pănă

dă biitută, şi că de la dânşi sar
la ce punct pote fi corectii iacâsti
i

ântâii, este positiv constatat
cum că Egiptenii şi Asirienii
nu ai bătut monedi; ei între
buințaii pote metale prețiose
schimb, cântărindu-le, dar nu
posedaii monedii în strictul sens ca agent de
daca ar fi bătut ei monedi, atunc
al cuvântului;
i de sigur sar fi găsit asemenea
în Egipt a fost introdusă mult
mai tărditi de câtre Elini şi Perși piese.. Moneda
, (veri cartea IV,
Cap. 166). Tipul chiar cel mai areai
c al

monedelor

Porși

bătute

de Elini

arată cii Lidienii şi Frigienii
şi de
MWântâi cât şi a celor din urmă, căci ai confecționat monedii înaintea, atât a celor
dela
Lidie
ni
ne
aii
rmas piese indicând arta
baterii monedii într'uii stare mult
mai rudimentară chiar decâţ piesel
antice bitute în Elada. Astfel, de
e cele mai
exemplu, s'aii giisit împrejiurul
oraşului Sarde,
într'un circuit de 50 de kilometri,
piese
de
aur şi de argint cari portă tipicu
celei, mai mari” anticități şi a
l
căror execuţie este din cele
mai primitive.
Aceste piese, ne spune Rawlinson,
pârtă devisa numai pe .uă parte
cca altă presintă semnul daltei, numit
, partea
în frascologia numismaticii »quadrat
incusume, semn care este indicaţia
um
cea mai siguri de o stare cu totul
tarăa artei. EI există şi pe
rudimenmonedele areaice eline, și dupe
starea mai mult
saii mai puţin rudă a semnului
biituti moneda, şi monedele clineacestuia, se pâte recunosce epoca, la, care a fost
purlându-l

nu-l ai în forma cu totul radă în
care ni-l presintă une ori monedele
Scim că semnul acesta. provi
ceea co piesele de metal destinate a lidiene.
fi biitute în monedă, eraii puse pe ne din
vali avend uii mică asporitate
uii nico-

pe dânsa ca sii ție piesa bine în
loc pe când tipărirea,
se fiicea pe faţa superiorii cu un
în care se isbia cu ciocanul. Acâst
tate, ântâiii pătrată şi rudă, fu petipar
urmă siipatii, divisată în compartiment i asperiornatii. Găsim pe monedele lidien
e şi chiar
e acest semn în formă aşa de
primitivi încât
o evident cii a fost produs de
uii asperitate cu totul rudi,
ca cum bucata
de meta
, desti
l,
nată a deveni monedă, ar fi fost
aşedatii pe uă bucati de _cuiă
spart.
În monedele cele mai antici eline,
acest
semn este mai ornat, mai
ŞI arati un progres în artă, de
deducem ci monedele lidieno sunt neted
vechi decăt cele eline, Opinia destuunde
l
de
râspiinditii, că. Lidienii ar,fi împrumutmai
arta baterii monedei dela Fenicieni,
at
nu
e
destul de fine fundată. În tâte
arta acesta în Grecia a venit din
Asia, și cred că Erodot are drept casurile,
dice că ea fu introdusii în Grecia
ate când
din Lidia.

Fpozot Îi ai zdzrdoLEțivovzo,
Aci cuvântul zizr.os este opus cuvân=
tului »Euzupase care indică comer
santul importând mărfuri şi vEnd
endu-le cu
toptanul. d zâzrhas însemna comer
vindea în detalii. De aci, cu încetulsantul resident, el cumpăra dela Epopee şi
»rder
)nse a căpătat sensul de comersant
local, văndând din
întreposite,

Oraşul Sarde nu putea decât fi un
întreposit mare
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1ATEGTEWOAS ,
“evtoa. “ua
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cari aii operat vindări în detalii.
Lidienii singuri mai pretind că
jocurile ce le aii acum în comun
cu
Elinii sunt învenţia lor.
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spun ci,

de uă dată cu colonisarea Tirenici; iată ce spun ci în privinţa
acestor (jocuri): pe timpul regelui Atis, fiul. lui Mane, se iscă
uă mare fomete în tâtă Lidia;
cât-va timp Lidienii .6l petrecură răbdând; pe urmă nsă,
fiind-că nu înceta, căutară paliative; deosebite (remediuri) fură

Toi vă Tii Avâiryi măoav avtaba- ani „nds - Avânbs ziws uiv
A

17]

9.

7

pentru traficul asiatic și elenic, şi de aceca pote comerţul ce se fiicea aculo între Asia

și Europa impuse necesitatea baterii monedei. Scim de exemplu din Pliniu (N. H. VII,
47), că în
Sarde se vipsia lâna din Frigia; acâstii lână se importa de: câtre

Epzopot, se cumpăra pe urmă de uizrdut, cari o văpsiaii şi o revindeaii în fino

în detalii. Asemenea scim ci în Sarde se ţinea un tirg de metaluri preţiose, ciică
Spartanii, (sedi mai sus, Cap. 69), trimiseră la Sarde să cumpere aur. E probabil că aurul acesta provenia, din riul Pactol. Sofocle, (Antigona, 1037), vorbesce

despre metalul numit »electrume

carele

provenia din Sarde.

În fine mai scim

din multe sorginte că acest oraș al Lidici avea un tirg de sclavi cari se importaii din fundul Asiei şi se vindeaii acolo în detalii, Revândări de felul acesta

se ficeaii de câtre zizr)u,
1

dzotalsat

însemneză

Diferinţa

-

între »dzorzirera

|

şi vezcuzitevwa

este ci primul verb

a trimite uă colonie într'un loc, şi cel d'al doilea va să diciă a veni

din alt loc și a locui cu vechii cetăţeni sait locuitori a unci ţeră.

abzvy:

se subtințelege »zatyuttiuve,

3 Azvos z05 Mdvew Bacthtws.
Multă confusie: s'a creat pentru ci în
Cartea IV, Cap. 45, Erodot numesce pe fiul lui Mane, Cotis, şi nu tis ca aci.
Adevărul cel probabil, precum resultii din afirmarea altor istorici, este cii Atis
era fiul lui Cotis

carele

din urmă

era fiul lui Mane,

astfel încât Atis era nepotul,

iar nu fiul lui Mane. Genealogia regilor Lidiei fiind: Manes-Cotis-AtisLidu,
Acestia sunt cei d'ântâi regă ai Lidici. YVilkinson, întru notă asupra acestui

pasagiii, publicată în lucrarea Ini Rawlinson, observii ca lucru fârte curios, că un
nume avend uă mare asemănare en acela de »Manec, se aflii în tradiţiile multor
popore ca numele fundatorului dinastiei saii al nationaliţății lor; astfel Lidienii
ai pe Mane; Egiptenii aii pe primul lor rege, Mane, al cărui fii, Mancros, fu,
die ci, inventorul musicii; Creta a avut pe Minos, India pe Manu, Frigienii pe
Manis şi Germanii pe Manu sati Herman.
,
“
1 -orzobetrv,
Astfel scrii cele mai multe manuscrise: În ediţia lui Long
şi Macleane, anotatii de Blakesley, avem forma ionicii »atepr în ve,

5 dhhov

6

+58wy

6ă dhho întunyavăzliat:
sunt

cuburi

sait

zaruri.

aruncati mai multe de uă dati, de unde:

15205.

,

,

se subtințelege Moves,

Acestea

semânaii

cu

»zpis Ea trei ştze.
|

ale nostre,

.
şi so

Asul se numia

|

1 dszpațddwu.
Arşicele”de miel; Elinii însă nu se jucaii cu ele în modul
cum se joci astiidi copiii la noi. Ele se, întrebuințaii mai mult ca zaruri unde se

“notaii nişce numere, omitându-sc 5, şi 2.

6 numere,

În adevâr,

zarurile, înainte de a

fi avut

unul pe fie care din laturi, aveai numai patru, şi atunci se numiaii

179
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descoperit (die ei) (jocurile) de
fabpzow ob niujinăvraut Avânie
zar, şi de -arşici şi de minge,
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mpds
dv npăv | precum. şi cele lalte jocuri de
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[03]
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R
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Da
=

Q

a

(nu
Pai

pv âv | felul acestora, afară de (jocul de)
îmeptuv maitew mâcay, a îi pi | dame: căci Lidienii
nu reclamă
CmEntevy ata:
zi dd Extpry
invenția acestui din urmă; îață

aizseobav mavoutvovs. ză matţui- | ce făcură:ei
inventând (jocuri)
Ewy.
Totobzp zpâzmp âdyew î | în contra fometei:
în fie care
»todapac. Arşicele une oră se jucati cu cinci şi
se numiaă »talie, jocul de accea
se mai numia și »zeveahulitere.” Numărul de cinci
îsi avea fării îndoicli origina
în cele cinci degete din mânii. Mai era şi jocul
»par et impare, după cum cele cincă arşică presintaiibiibese de pereche sati nepereche
numere perechi sati nepereci:
acest joc se pâte compara cu jocul modern italian
»morac saii »micare , digitise, Mai

era ânca un alt joc de arșică cu patru piese,
şi acela era mai respăndit. În jocul acesta
arşicele aveai pe laturile lor insemnate
unul
Din diferitele combinaţii ale acestor numere din cele patru numere 1, 3,4 sau 6.
dedeaii nume de dei sai de eroi, Unele dătătu resultai 36 de ditături ciror se
ră eraii favorabile, cele lalte ficeaă
să perdă pe diătiitor, Cea mai avantag
idsii ditiitura era accea ce se numia
>a
Venerei« când fie care arşică presint

a
faţa ci superisri un namăr diferit, astfel
încât, câte patru numere se găseaii în pe
şi la Romană se gisesce zugrăvit pesus. Acest din urmă joc, care s'a răspiindit
britanic există un bas-relief represintând frescuri găsite la Erculan: în museal
şi perdătorul muscă pe acel care căștigii doi bieți »astragalizontesa cari se joc,
,
Câte uă datii arsicele eraii chiar de
piatra saii de metal, și serviaii astfel
de zaruri,
Ă
1 apa tprs, Mingea e un joc aşa de vechii
„fost inventat
de Egipteni, Omer menţiontză mingea încât Platone ne spune ci a
în Odisea (VIII, 312).
,
TEGGWY, Acesti zeocol sai
Piese cari nu se aruncaii ca argicele saămeszel erai: jetâne, sai mai bine dis pione sai
zarurile, , dai cari se aşedaii pe un diagram
avend 6re care analogie cu eşicierul
de astădi. În modul acesta, întocma
jocurile de arşice şi de zar erati
i precum
absolnt
depindea

de

înteligenţa

juciitorului,

jocuri de noroc,

acesta era un joc care

Dibiicia, jucătorului, întocmai
nostru de dame, constetea în a
ca în jocul
adversarului, sau a-l închide aşa susține uă piesă prin cea laltă, a lua pe ale
încât să nu maj

potă să misce. Tabla sai
diagramul pe care se mişcaii piesele
se numia, »ăâaze sati »abacuse, Un
elinese area, cincă linii şi câto-ui.da
vabacuse
tă doi-spre-dece; cel roman, tot
d'auna doispre-dece. Jocul acesta, pe care
în Odisca (. 107) şi este de uă 6l putem numi de dame, este menţionat de Omer
forte mare anticitate,. Mai tărdiii
el se modificâ puţin, introducendu-se și
un element de noroc, adicii
rewulându-se mișcările
pieselor, nu după voința jucii
torul
ui,
ci
după aruncitură de zar, astfel
devenia un Joc care amin
încât
tesce jocul nostru modern
tradiție cum că Jocul cn =20a0
l sai jocul de dame ar fi de table. Există uă
fost
in timpul resbelului Troici,
inventat de Elizi
ar nu se scie pănă la ce pentru 'a trece uritul unui lung asedii de 10 ani,
punc
t
e
funda
tii
acest
ă
fu, ca şi șahul, importat
tradiţie; e probabil cii jocul
"7o57wy Ye dv, dinAci,Asia,
!
înce
pând
dela
cuvin
tele acostea, sunt lacune
patru manuscrise, din cari două
în
sunt
de
prim
a
importanți.
sunt cel sancroftian la
Aceste manuscrise
Camb
crise din secolul ldlea şi. ridge, cel weselingian la Vienna și doui manusal

15tea colaţionate de Schweigh
omit pasagiul începând cu cuvin
r, Câte patru
tele »z0dzwy Tip e âusepănii
la curintele
>ovopasfiiivat 'Toporvbse aprâ
pe
de
finel
e
capit
olulu
L
otzniodyrat,
pn
5

w5ea

În textul lui Creutzer
»oizrjievzare,
pus aci a în locu] pro
numelui > demonstratiy
,
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-di alternativă jucait tot

de măncare; în dioa intermediară
măncait, încetând de la jocuri.
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În modul

acesta

spre-dece

ani.

petrecură opt-

Fiind

iar

peste

partea

care

trebuia

să plece
' (orîndui) pe fiul săi
carele se numia Tiren; după ce
se trase la sorți, cei destinaţi
(să plece) eşiră din ţeră, se coborîră la Smirna, (6şi) construiră

depinde de uâov şi nu de Britesfae cum aii credut unii:
expresia »îzi pâ))ava avem şi expresia analogă »âzl

2 â50 polpas dteddvza Av5âv

€nsă că

răul nu înceta dar se agrava din
ce în ce, atunci regele lor, împărțind în două divisii pe toţi
Lidienii, determină prin sortă
uă parte care trebuia să rămână
şi alta care trebuia să plece
afară din eră; peste partea
destinată de sârtă ca să rămână,
el se orîndui pe sine ca rege,

mdvauwv.

întocmai

mhtove,

Ci tradiţia acesta este curat

sardă se vede şi din argumentele deputaţiei sardice venite înaintea senatului roman
în dilele împăratului Tiberiu (vedi Tacit. Annal. IV. 55),
Exista asemeni şi la
Romani idea unei afinitiţi între Etruria şi Lidia. Oraţiii dice (Satir. 1. 6):
»Non quia, Macenas, Lydorum quidquid Etruscus

»Incoluit finesc,

Virgiliii merge mai departe şi în Eneida II, vers 782, aplică Tibrului epitetul de
»Lydiuse. "Mai toţi etnologii sunt convinşi că exista uă afinitate strinsă între

rasele vechi etrusce şi lidiane pe cari ei le consideri ca două migrații a unei şi

aceleiași familă, a cării divinitate tutelară se onora cu rituri orgiastice şi impure.

purta

3 Es Xnypvrjy, Aci se înţelege nu Smirna, dar partea orasului Efes care
numele de Smirna. Smirna de astidi nu era âncă fundată pe tim-

pul acela.

1 poză

echivaleză cu ypiistua »utilee sait necesare,

5 exlzdoa, obiecte pentru uă ciilătorio po mare, nu »avere mobiliarăe.
Ui
traducţie francesă care dice »y mirent tout ce que requtrait une longuc navigation«

adică facend din »ăzizhoac un substantiv şi din pază cualificativul lui »ăzizhoac,
mi se pare mai- corectă deciit interpretarea lui Baehr, carele, în nota explicativă
asupra acestor cuvinte,

e dispus

a face două substantive

din prjsză şi îzizhoa,

traducând »mobilia et commoda ad usum vite, Asemenea.mi pare corecti şi
traducerea lui Rawlinson »all needful storesc.
5 *OpBprxo5s. Posiţia asemnati de câtre Erodot acestui popor esta forte vagi.
Din alte pasagiuri ale autorului nostru resultă că el considera tot nordul Italiei
ca locuit de acesti Umbri, De exemplă în cartea IV, cap.-19, no spune că riurile
Alpis şi Carpis isvorese din regiunea d'asupra Umbrilor, 'aşa încât sar pirea că

" Clio 1, 94. 95.

m

E Avââv wezvynunoliăvar!
s Ext 705 actions 705 TAt=
dos2, îs owveas dviițaţe, îl zubTOV
îzovuuizy
mutzupivovs
odvouaoliivat 'Tuporwobs.
Avâci

uăv 6, Sb Tlpoyjat deâodhovmp3,

nave în cari îmbareară tâte cele
utile pentru navigaţie și porniră

căutând pământuri şi mijlâce de

vieţuire; trecură pe lângă multe

popore

și sosiră în (ţera) Um-

brilor; acolo şi zidiră cetăți
(unde) locuesc pănă şi astădi.
În loc de (a se numi) Lidieni,
€şi schimbară numele, luând pe
acela al fiului regelui (lor) care

6i condusese, şi numindu-se după

207ev Tutv
6 dos 26 ze Kâpnv >
W
Dozs ây iv Kpnicov priv ua
cihs, xal zobs Ilipoas, îns zptizp

dănsul, Tirenieni.. Lidienii dar
fură supuşi de câtre Perși.
95.
Acum, de aci înainte
(cursul) istoriei mă (silesce) să
cercetez cine era acest Ciru carele
distruse imperiul lui Cresu și în

zepot XEyovait,: pi ui
Bovhâuzvot asuvnăv ză mepl Râpwy,
ad Tv 2âvra Niyew d'zoy, vază
cadra pi
Eztorduzvos pi
Ropnv za zpupacius dus Mâzaoy

Asiei. - Voiii scrie
cele dise de câtre
Perşi cari nu cred
să exagereze cele
Ciru, dar (preferă) sa

"Emtâitaza

33:63

7 2

=.

95.

7

>

ce mod Perșii se fiicură stâpânii

conform cu
unii (autori)
de cuviinţă
privitâre la
spună lucru-

considera, Lombardo-Ven

eţia de astădi ca locuită de Umbră,
Pe de altă parte, când
dice aci că ai sosit în. țâra Umbrilor, Erodot indică
că tot Umbri erati şi locuitorii
Etrurici sai a Toscanei moderne

. De acolo suntem în drept a conchide din două lucruri
una, saii că autorul nostru considera mai tot nordul
sait că nu avea idee definită „despre partea de locItaliei ca locnit de acesti Umbri,
ocupatăde acest popor.
pEezovvonasliiivat.
În ediţia anotatii de Blakesle > pezovouastizvar, şi
mai
jos âvouastiiivat, în loc de obvonasfiziuar,
a în 709 Pacttos
205 matdăs,
Mai sus, la Cap. 14, avem iar îsi cu
genitivul după un verb însemnând »a numie: în
asemenea cas sensul este de a
numi pe cineva după numele altuia, meadteza Ti
Vydânas ez 203 duafitvzose,
3 Avdoi pâv âj) bad Iltpsmat eâo5doyze.. Acesti frasa,
care logicesce
aparține mai mult a, finele episodului robirei
lui Cresu, aruncată aci, probâzi
clar pentru mine că tot pasagiul despre colonis
area Etruriei este ni interealare
a autorului ficutii când a revisuit scrierea
lui. în Italia, de unde a şi cules
acestă tradiţiune, și că, facând interealarea,
a, isolat acâstă frasi de
unde
naturalmente aparţinea.
Ceea co mă confirmă în opinia acâsta este acolo
că există
manuscrise, cari sunt defectuâse în multe
asagiuri
din episodul
acesta al
p
8
colonisării Etrurieci; mai ales avem manusc
risul sancroftian, carele, (sedi

3, pag. 172),
omite întreg pasagiul dela cuvintele >zibzwy Yin
Goya
41 “05 &v Tepotuy perestzepot
dEyovat. Nu trebue de aci să conchidem că Erodot a, cules direct din gura Perșilo
versiunea istoriei lui Ciru pe
care ne o transmite, EI pote fârte bine s'o fi r audit
în ciilătoriile sale pe costa
orientali a Pontelui Euxin ca find versiunea
persani, dar, precum vom vedea,
mai la vale, versiunea acâsta pârtă urmele influen
ţei eline.
nota

şi pănă aci,
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rile

cum

sunt: (în adevăr)

aş

putea să arăt, în ceea ce privesce

(istoria) lui Cresu, trei alte moduri de a relata-(0). Asirienii
dominaseră asupra Asiei de sus
în timp de cinci-sute două-deci
de ani (când) Medii, cei d'ân-

să se rescole

în

şi luptându-se

cu

tâi, începură
contra

lor;

Asirienii
se

independenţă,

pentru

purtară

ca

bărbaţi

voinici;

scuturară jugul şi deveniră liberi.
După (urma) 'lor făcură şi cele
lalte popâre acelaș lucru ca
Medii. Fiind ei toţi autonomi
pe continentul (Asici,) iată cum
cădură din noii îndată subt
tiranie.

1 civat. Dela cuvântul acesta si ănă la »âvidure pâv vove 4.7.2. de la
p
începutul cap. 101, cele patru manuscrise menţionate jos
la nota 3, pag. 112, omit
totul. şi substitue în loc sumariul urmiitor: dp
2 ata Mio dybuezo
Gotgdsy 25 0dvoua înv Arias, zzats îi îiv Dpafprew.
Uăzos 6 Axjidaris îti î av
twwz0d aveți Baslave Miâuv” zotovsi îi mada oi Mijdot” otandoutov
al a cironuipaza peyida, ad înpoedpovs ab tzrapizosst Zn ady Miâwv zaradtiasti
ar, zpbs
să pi] elottvat mapi fnadta prjitua So/optate, îv dyyihuv di mâva
presta,
dpăslia îi Basta ză prjievds” ps me 2vuzaate Eat ehăv ze zal zbate
dvitov, an
dnaguy etvat 06 ve alpi.
Tara î3 magi 2uvzâv matorat, das ui &pâvias di
âuipraes 2dvzes ual awvspoțo dyaliul me und dhatot Îomealazo ual Eztoo)ebet
eye,
2 A ccvpluwv îprâvos sîs dvo-Aclns 27 izea elzoci ual mevrau6sta.
Berosiu vori esce despre uă dinastie de 45 do regă cari aii domnit
în
Babilona
în timp de 526 de ani, Ui mare analogie se observi
de Berosin şi textul nostru, dar din termenii vagă şi generali cuîntrecaricele dise
Erodot ci Asirienii ai fost pe timp do 5320 de ani stăpâni absoluți în afirmi
Asia
superioră,

e evident

ci autorul nostru

nu are cunoscinţi

despre

detaliurilo sai
chiar despre împrejurările acestei stâpâniri, astfel încât ar fi ui muncă
cu totul
perdută

daca am cercu prin presupuneri azardate sii conciliiim cronologia
acesta |
cu cele dise de Ctesia şi do alții. Asupra subiectului cronologică
asiriane este

bine să citim cu atenție admirabila, prelegere a lui Rawlinson purtând

No.7 al
prelegerilor anexate la traducerea, cârţii | a scrierilor lui Erodot.
zpăzot ds abzây Mââor ăpavzo dnlazashiar
Revolta, actsta a
Medilor în contra Asirienilor avu loc în timpul repedei decadenţe
al acelui mare
imperii, în dilele regelui Asiriei Aşur- Bani- Pal, adicii pe la anul
634 înainte
de Christos. Revolta acâsta nu avu nici un succes, dar Ciaxare, doi ani mai

târdiii, reîncepu încercarea tatălui săi şi fu încoronat cu succes, el asediă
Niniva
şi în toti probabilitatea ar fi luat acâsti cetate, distrugend îndată
puterea asiriană,
daca nu ar fi fost silit sii revie în Media s'o apere în contra unci
invasii din

partea Sciţilor,

Mera

a
ât
zo9zobg zal ză da

Elivea tmolec <dwză

zoisi Morse

„Ca do exemplu Egiptenii subt Psametic; Lidienii subt Gino se. constituis
eră
vasali.ai lui Aşur-Bani-Pal când regele lor ceruse ajutorul
asirian în contra

Cimerianilor.

Tot astfel fiicură Caldecuii şi alții.
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96. P'între Medi se afla un
bărbat. înţelept al cărui nume
era Deioce, el era fiul lui Fra-

orte.

Aspirând acest Deioce 'să

capete puterea, iată ce făcu,
Locuind Meţii (isolaţi) prin sate
şi fiind fruntaş în (satul) lui,
el de mai "nainte, se aplicâ cu

silință a (administraţia) justiţiei

"(căreia) se consacră (din tote
puterile): şi acâsta o făcu (pentru

că) eraii neleguiri multe în tâtă

Media și (pentru că) scia bine
că nedreptatea este inamica dreptăţii. “Medii din satul lui, observând modul lui de a se purta,

6l aleseră judecător al lor.

EI,

având tot dauna în vedere puterea suverană, se arătâ, integru
şi just. Făcând astfel, şi. caş-

tigă multă laudă dela consătenii:

(lui), astfel încât, audind cei din
alte sate cum că Deioce era singu-

1 Anidans, zats 88 dv Dpadpreo. E forte
în privința acestor bărbaţi a ciiror istorie intră cu grei de stabilit ceva positiv
totul în categoria legendelor
croice ce se giisese în tradiţiile popârelot. Un numer
însemnat de cronologă

şi do scriitori aii credut a recundsce, unii în Deioce,
alții în Fraorte, pe Arfaxa„dele Scripturii sacre menţionat în cartea Jaditei,
Nu trebue! să conchidem din
ceea ce autorul dice despre Deioce că el era fiul
Fraortea, ci Fraorte era un
personagiii istorie mai bine cunoscut decât „Deiocelui
. EI cităzi numele tatălui ca
un titlu facând parte din numele fiului, În tote
casurile trebue să considerăm
pe Deioce şi pe Fraorte mai mult ca nisce pers6ne
istoriei mede, decât ca nisce bărbaţi cari aii existat fictive, marcând epoce ale
în realitate; e astădi destul

do bine constatat ci Ciaxare a fost fundatorul imperiu
lui medic, acela carele s'a
a scuturat jugul ci, (vedi nota 3, pag. 175,
de mai sus şi nota No, 5 dela pag. 195.
? âtzatos5vjv dzibiuevos îjozee. Cu îmfituevos trebue
să subtinţelegem
îteatas9vm, căci acusativul ăramtozdvrv este regimul
după foxee, ezezileziai
zen însemnâză a da concursul săi cui-va »operam direct
dare alicuic. Sensul dar este
»profesâ, justiţia, ciireia 6i dete tot concursule,
3 «0 dtualw 20 dătzov zodtpily tos, Frasă
destul de banali şi tautologică. S'ai propus 'variante mai mult sai mai puţin
053
ingeniose, ca de exemplu
mlee mâ
Păa
733
IZA
md
»TU) Pro
UA)
TO „dătativ
0) peity
doze,
: + oi. 1 In ediţia lui Long, anotată de Blakesley, avem dz, făcând si depindă

“revoltat în contra Asirică și carele

și frasa acâsta de Exiozduzves.
5 Otzaczijv
ptiv twuzâv alptovzo,. Acâsta amintesce
Israil cară exercitat tot ui dati şi puterea suveran
ă,

pe judeciătorii din
:
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97.

rul bărbat care judeca conform
dreptăţii, (&şi aduseră aminte că)
că (adese ori) suferiseră din causa
unor decisiuni nedrepte, atunci,
audind (dic) ei acesta, recur=seră voios la Deioce spre a fi
şi dănșii judecaţi; în fine, nu
mai recurseră la altul.
97.

Crescând

continui

mărul
acelor cari
(la dănsul) — căci

nu-

recurgeaii
vedeai că

numai cu chipul acesta se (pu-

tea).

termina judecăţile, —

și

sciind Deioce că tote depindeai
de dănsul, nu mai voi să ocupe
scaunul pe care şedea şi judeca,
şi declară că nu va mai judeca;

că nu-i venia la socotelă să părăsescă, interesele lui pentru ca să
judece pe alţii (străini veniţi)
de departe,
Atunci întâmplându-se încă mai multe furturi și neleguiră prin sate decât mai nainte,

Medii se adunară împreună și își
deteră semă între dânșii despre

starea existentă de lucruri ; — pre-

supun că amicii lui Deioce fură
acei cară vorbiră mai mult: »Nu
mai putem trăi, (diceaii ei), în

1 IlAebvos îi aie! ytvoutvov 705 îmtpotrtoyros,

do usul participiului în neutrul singular, în loc de plural,

Avem aci un exemplu

1 mpozxatituv

2âlaațe. Expresie avându-și origina în usul vechii când
scaunul justiţiei era ui simplă piatră aşedată în faţa
palatului regal.

3 duxâv, futur infinitiv prescurtat pentru »âtxdoerve,
4 cvvedezâmoav ot Moe
26 zwburi, xal tâldocav oplsr Adyov,
Formula »ătâtvae dov tavrja însemnâză, a-si da s&mă de ceva,
»a medita asupra,
unui lucrue.
5 xarmxdvruwy «»starea existentă de luerurie,

lucruri cară ating pe cineva de aprâpe,

»7ă ualbixovraa sunt acele

ca opuse acelor lucruri cari, fiind depărtate,
În limbagiul tecnic al filosofică stoice 70.
xatijxove indica tot ce putea avea ui acţiune directă
asupra unui om în capacitatea,

nu pot afecta sau atinge pe cineva,
lui de agent moral,
Erodot.

1.

12
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zpăs Eprpat rpewbueda, 0532 6” ayp-

pins? dvdozasnt 2o6uedae,.

Taăzd

n hEwnvzes meidnuat Ewuzobs Bastebeolae.

țâra

(acesta) cu

starea

actuală

de lucrură; hai să ne dăm un rege
al nostru: astfel, nu numai că va,
avea țera legă bune, și noi vom putea să ne căutăm de treburi dar
âncă nu vom mai fi (siliţi) să emi-

grăm din pricina desordinelor.«

Prin asemenea cuvinte €i convin-

98...
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6 Ari-
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seră că trebuiaii să aibă un rege.

98.. Imediat, atunci când luară
în cercetare pe cine să pue carege,
Deioce fu propus cu entusiasm de
câtre toţi și agreat; în consecinţă,

se învoiră cu toţii ca el să fie rege
peste dânşii. EI ceru ca ei să-i
zidescă un palat demn de -regalitate și să fie: păzit de uă

garda.

Acestea le făcură Medii:

construiră pentru dănsul un palat

mare și întărit, în partea, de loc
indicată de dănsul, și €l autorisară, să-și alegă uă gardă dintre
Medi. Îndată ce avu puterea în

mână, el sili pe Medi să zideâscă
uă (singură) cetate şi să se ocupe
cu osebire de dănsa, îngrijind mai

1 mpâs Epya. Larcher ia cuvântul îpva în sensul
de »munca, câmpului« ca mai sus la Cap. 36, dar e puţin probabil ca restrins
agricultori; de aceea cred că e vorbi aci de ocupaţiuni înMegii să fi fost numai
genere.
2

dvoplris, desordinele ce resultă din lipsa de legi şi din rea
administraţie,
dvziva Gricovzar Bactita.
Gaisford și Schweighăuser, pe cari 's'a

sprijinit Long,

ai z6v swa, deşi Blakosley

este echivalent cu Gyzwva.
Nu cred necesară
-»să alia caljsovzat Basdiae adică »cestiunea pe
natural să primim Gvzwya care este şi conform
4 zzoddds, »cu zel saii entusiasme, Astfel
îvezerzoa »se rugă, cu zel saii instanție » Şi în
îi zalpevose fiind-că'se ruga cu instanţăe.

admite ci în casul de faţă z0y sta
amendarea propusă de Blakesley
cine vor pune ei ca reper, E mai
ca texturile manuscrise.
în Cartea VII, Cap. 158, avem »z0))te
CarteaIX, Cap. 91, vos îi mehis
|

val xpazăvat abzâv dopupdporai, Garda armati cu sulița represin
ta
pentru Elini emblema puterii, Ui asemenea garda înscenată
în Media arati
că Deioce e un personagii de creațiune elină, indicând mai
epocă socială în istoria Medici decât ui person. cara a existatmult uă cră sai uă
de fapt.
6 olxla

peyd)a.
Polibin (X. 21), vorbind despre palatul dela Ecbatana, ne
spune că avea uii circonferență de 7 stadii, adică de
500 metri,
7 Episzt)ovras.
»Dându-şi ostenâli pentru a faca acâstac, Tot aşa
avem în
artea Îl, Cap. 147, »lo/opibs mzepraze))ovzese și în Cartea
III, Cap. 31,
»rov viuoy mepisr)ovzece,

Clio I, 98.
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și

cari se ridică unul în Jiurul
altuia.
Aceste fortificaţii fură
meşteșugite aşa încât fie care

cere să întrâcă pe cel d'alâturi

sd

numai cu (înălțimea) bastiânelor. La acesta ajută re cum şi
terenul care vine în chip de deal;

Xwpioy ovuuaytet xohuvăs 2dy Gora
zotwoăro etvar* ză îi val păhdv zi

1 îscoy. Oreutzer, luându-se după,
Bredoviu, scrie »Ezzov«,
2 să văv AyBdzava xtzdurai, Nu reese clar din cuvintele acestea
cetatea, presupusă de Erodot că ar | fost capitala lui Deioce să fi avut numele Ecba-că
tana sau Agbatana, Din alte autorităţi v edem că acâstă întiirire fu zidită
de câtre
Arfaxadele Scripturii, carele s'a, identificat de cei mai competinţi istorici
cu

Ciaxare. Despre zidirea acestei cetăți do câtre Arfaxade, iată
ce citim la, începutul cărţii Juditei din Biblie »Arfaxade constrai în Ecbatana de
jiur imprejiur

nisce ziduri de piatră tăiată, lati de trei coți şi lungă de ștse coți,

el ficu
înălţimea zidului de stpte- deci de coți şi lăţimea lui de cinci-qeci
de coţi, maă
puse şi turnuri peste porţile că, înalte de câte ui suti de coţi şi late
la tomelie de
-

Ruinele Ecbatanii

laTakti-Soleimau»

.
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şâse- deci de coţi; mai fiicu şi porţile că,
pe cari le înălţă la șepte-deci de coți,
le făcu largi de patru -deci de coți pentru
eşirea osțirilor lui şi pentru asedarea.
în rând a armatei salec. Forma cca
mai obicinuită a numelui acestei întăriri
şi aceea pe care o întrebuinţezii în general
scriitorii clini este »'AmBdzavae.
Forma Agbatana adoptată Erodot este firii îndoiel
i cea mai corectă şi cea mai
apropiată de forma curat persană, care, după inscripți
a de pe piatra dela Behistun
şi altele, suna ea

»Hagmatânae sai »Hagmatâne. Eliniă a greşit
numai în aceentuarea numelui, căci, atât aci cât şi în Perșii
lui Eschil, vedem accentul pus pe
silaba a doa, făcându-se cele trei din urmii silabe
scurte »Aypăzăvă« în Luc de vă
mâvăe, Perșii şi Medii

diceaă de sigur Agbatân cum dic astăgi Perşii
Teherân,
19*

=

180

|

izemmds0n!,

Clio 1, 3,
xâehov

2âvzov

ză | dar și arta a avut partea princi-

Govandyawy Exrd?- 2y 82 z0p zehev- | pală, fiind „peste tot septe
cer- .

Paothiția Eveozi. zal oi
Omoavpot, To 23 aărăv uEpoz6v
tou astyos xază dv "Adrvtuv
xbzov păhozd «n 78: păţados?.
Tod uiv 3 zpzov x6xhov oi zpo-

|
|
|
|
|

cură: în cel din urmă se aflat
palatul regal și tesaurele. Zidul care, dintre tote, este cel
mai mare, egaleză aprope _circuitul (zidurilor) Atenei.
Bas-

WaAsâves ela suxoi4- zoă 33 dev- | tiânele primului cerc sunt
albe;

Ispahân, Hamadân s. e. 1, . Rawlinson atribue uă origină
acestui nume dicând
că derivă de la »hamae (împreună) şi »gama« (a merge). ariană
El crede că a fost dat de
Medii ariani. Acesti derivație concordă bine cu origina
acestui oraș, care,
precum ne spune Erodot, fu resultatul unei concentrărizidirii
a Medilor răspăndiți.
Cestia unde e situl acestui oraş, deşi uă dată un subiect
controversă, şi deși
chiar astădi e dovedit că nu trebue căutat nică la Ispahan denicimare
la
Aran
e aprâpe resolvitii. Totuşi părerile sunt

împărţite între ruinele ca se găsesc
acelea, de la Takti Soleiman, al căror schiţă, Juată: din lucrareala Chamadan şi între
lui Rawlinson, s'a
reprodus aci. Cuvintel

e pentru cari Col. Rawlinson preferă
din urmă aceluia dela
Chamadan saii Ecbatana moderni, sunt cele următore: elsituldice
că situl dela Takti
Soleiman corespunde mai bine descrierilor lui Erodot; de
exemplă în Cartea ],
Cap. 110, autorul ne spune că spre miadă nâpte de Ecbatan
a şi pănă la Pontul
Euxin terenul este muntos şi plin de păduri; acestă
deserie în adevăr bine
terenul între Takti Soleiman şi marea, Negri, şi nu sefrasă
pâte aplica deloc terenului
la Chamadan care este depărtat de mare şi situat cu
totul în părţile de câmp ale
Medici antice. Afară de acâsta locul numit Chamadan nu
e de natură a fi fost

fortificat în modul deseris aci: din contra, posiţia acolo
e comandată de muntele
Elwend, de vreme ce dealul conic dela Takti Saleiman
, cu ruinele ce se află pe
culme corespund cu descrierea autorului nostru, Subiectu
l acesta este tratat în
detalii de câtre Colonelul Rawlinson întruă conferin
ță a lui înaintea Societăţii
Geografice din Londra şi publicată în jurnalul acelei
Societaţi, Vol. X..
:

1 za păddy at Exermâesfin. Verbul Exerzjdeviq nu
ved că-l consideră unii, la Deioce, ci este impersonal.

cum

»S'a meşteșugite, daca am putea
partea principalăc.

dico

astfel,
!

de aceca traduc:

se referi, după
Sensul ar fi aci
»dar arta a avut

2 Exrd. Cunâscem cu toţii rolul important co-l
numărul ștpte la naţiile
orientale și cum acest număr devenit la dănşii sacru, e jâci
considerat ca, posedând proprietiiți mistice. Acâsta, provine din credința înrădiicinată
la Caldei şi la astronomi
în general că în cer erai şepte cercuri represintând cele şepte
orbite ale planetelor,
adică: 1* Sârele, 2 Luna, 3* Marte, 4* Mercur, 5* Jupiter,
6 Venus, 7* Saturn.
3

To

pâdioră

8

abzâv

ptyeortv

un ză ptyalios,

că zidul exterior

înconjiura Atena,

fost

Tetyos

zază

al cetăţii Agbatana

avea ui

lungime egali

cică scim bine că zidul Atenei

unind acestă cetato cu marea.

zâv

'Afmviuv

xbudov

cu întreg

zidul ce

Nu cred că prin acesta trebue să înțelegem absolut
Scim

coprindea şi zidurile lungi,

ci aceste zidură,

după Tucidide, aveai uă
circumferință do 1744 de stadii, E mai probabil
zidul exterior al Agbatanci cu circuitul Acropolei cădin autorul nostru compară
Atena. Acest circuit
corespunde 6re cum cu ocolul dealului dela 'Pakti Soleiman
unde presupune
Rawlinson că a fost capitala Megilor. * Diodor din Sicilia
(AVII, 110), vorbind
despre întăririle Agbatanci, spune că ele aveaii uă circumfe
rință de 150 de
stadii, astfel încât el se întelnesce aprope cu autorul
nostru. E posibil ca el să
fi luat descripţia lui din Erodot și să-l fi înţeles ad literam.
1 devzol. Acâsta fabulă, dice Raywlinson, trebue să fie de
origină orientală,
pentru-ciă colorile descrise sunt tocmai cele 7
prin cari orientalii
desemnaii cele 7 corpuri ceresci sai cercurile în colori
mişca. Astfel Nizami,. în poemul Heft Peiher, dico căcară erai presupuse a se templul lui Saturn, zidit

„Clio 1, 98. 99.
zîpov pEhavas* apizov 08 z0xhov
qnwizeote
zezăprov 08 uudveot*
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0î oavbapriawvoil,
05zo7

a

Z

zăvtuv Tăy zbrhov oi apoase ves
TvouEvov
cls 9opt
wapudzotat, ” Alo
i
p=
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ale celui d'al doilea, negre; acelea
ale cercului Val treilea, roșie; ale
celui d'al patrulea, albastre; ale
celui d'al cincelea, portocalie;
astfel, bastiânele tutulor cercurilor sunt ornate cu colori. La
cele două din urmă (cercuri)
bastinele sunt, la unul, argintate, la cel lalt, aurite.
99. Acestea dar le construi
Deioce, atât pentru dănsul cât şi
pentru a înconjiura palatul săi;
restul poporului primi ordin dela |
dănsul să se aşede (afară) îm-

pndsvzwy 63 mary, u6ouov z6vâe
Avjidms mpârbs Zau 6 XaTAGTI=
prejiurul zidurilor. După ce se
Găpevos* prize tatvat apă faotterminară construcțiile, Deioce fu
fa pnâtva, v dythuv 6 mdvza
cel dântâiii carele institui disXpsecda%, păcat ze fachta Szd
ciplina următâre; nimeni nu avea
pxjdevs* mp6s ze zobantat Ezt “ev
voe să pătrundă pănă la rege,
me val zzbety dvriov ual racit | ci, ori de câte ori avea cineva,
%
eta z0d76 e alo/pâv.
Tadza | afacere (cu regele), trebuia (so
Ge mept Ewuzdy Ecîwvuve râvâe | facă) prin (intermediul) solilor,
.
1
o
EtVeuey, O01ws dv ui) Optoyes? oi regele nu era visibil pentru
O,

x

vu

-

2

4

e

1

RA

po

.

.

.

.

5

do Bahran Gir, era negru, acela al lui Joe, portocalii sai faţa sandalului (sandali), acela al lui Marte, roșu, acela al Sârelui, aurii, acela al Venerci, alb, acela. al
lui Mercur, albastru, şi acela al Lunci, verde. 'Tot asemenea, spuns Ravwlinson, și
templul lui Nabucodonozore la Birs-i-Nimrud avea şepte caturi colorate tot în modul
acesta, Blakesley consideră colorile ca corespundând deilor tutelară a celor 7 dile
din s&ptimână, şi suposiţia acâsta o basesi pe faptul interversiunii ordinei colorilor
descrise de Nizami în cercurile 1 şi 2. cu acelea din cercurile 3 și 5.

1 gavăapdâztvot. Coldre trasă din substanța »sandaracae un fel de arsenie
roșu sau portocalii,
,
8 păv zxazaprupwptvovs, 6 di xacaxeypvawptvovs, Scim din des-

crierile lui Polibiii CĂ. 27),

ce mare rol jucati metalarile preţisse în construcţiile

orientale,. şi Arian ne spune cum Dariu cel mare luâ aur din Media în valore
d& 17000

de

talente

(adică 42,000,000

de lei), lăsând

âncă acolo

tot atâta care

câdu în prada soldaţilor lui Alexandru, și cum Antiochu giisi şi el acolo mai pe

urmă aur în valore de 4000 de talente,

3 uptealat se' subtințelege Basuti.
de rege

,

Sensul literal al frasci este »să se serve

în alto cuvinte »a avea, trebuință de' rege.

4 dwslov zal dat.

Cuvintele »zal dzaze trebue Inate şi cu dvalov şi cu

ais/piw. Autorul aci înțelege că era privit ca uă necuviință să ridi sai să scuipe
cineva, nu numai în presența regelui, dar âncă şi în presența oră cării alte persone, şi cii un astfel de act ar fi considerat ca ui necuviință, nu numai la curte

dar ori unde (âzact), Xenofonte, în Ciropedia, ne spune cii la Perși exista, acelaş simţ
de bună curiință.
5 dptovres.

„
În

.
ediţia anotată

de Blakesley,

avem forma

a
!
atică »âpiviese,
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Clio L, 99. 100.

Guiizzc
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2âvzec 6Svipowol za îyel-

nimeni;

oizims 0b avporâpye,
ăvâpavalizv hetzbuevor,

+

2,

7

>

N

7

+

.

de acesta

a ride

sai a altuia) era considerat și
acesta de “câtre toți ca uă
necuviinţă.
El orîndui aceste

Muomzolaze ua Emfovhebotev, 2)
.
erepotos pt Gnxtot elvat pi Gpoval,
7

afară

saii a scuipa în presenţa (regelui

-d

7

(regule)

privitore la dănsul ca

nu cumva vădendu-l camaradii
lui, cari fuseseră crescuţi cu
d&nsul, cari nu erai inferiorii

lui prin nascere, şi cari posedat
nu mai puţine virtuţi bărbătescă,

să

100. 'Emet ze 08 rada Gtexdaunge val Expizuve Ewmury zi su-

pawiât,

dy 70 dizatov

Za

x

Jahezbs-

2

xal nde e dluue “Tpicpav-

ses eiow map” Exetyov toztumeouov 2
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dvă
d

nedreptățiți

Şi să

şi se consolidă la putere, (continuâ) a administra justiția cu
stricteță; (supușii lui) expuneaii
înscris pricinele lor şi le trimiteaii drept la dănsul, iar el, după

ovhdooewy

N

se simță

conspire în contra lui, de 6re ce
nevădându-l, să li se pară ca el
este (uă fiinţă) deosebită de
dănşii.
”
100. După ce orîndui acestea

ce judeca

(pricinele)

ce

i se

aduceail, le trimitea înapoi (resolvite). Astfel proceda în materie contențidsă: în alte privinţe,
dispuse cum urmeză. Daca afla,
că cineva făcuse vre un act de
violenţă, trimitea îndată după dăn-

sul și €l pedepsia în raport cu gra-

vitatea fie cării ofensă; ŞI în totă
țera, peste care el domnia, avea

observatorii și ascultătorii lui.
1 Gptovar,

Formă

ionică

preferibilă

formei

atico dpăa din textul lui !
Biakesley.
? tostuzeozoy. Deşi Erodot în asemenea
casuri nu întrebuinţezii augmentul, sunt cdiţii cari ai »Ecenlunegxove,
3 adâe 8t dida,
Astfel se exprimi Erodot atât în Cartea II, Cap.
168, cât.:
și în CarteaVI, Cap. 53; de aceca nu am
adoptat nai si îi)3 d))ae care se găsesce
aci în câte-va manuscrise şi
4

regelui.

în textul lui Long şi Macleane.
.
La capitolul 114 se dice de un individ că.
era
»dpfja)udy Bactoze: fări îndoielii acestia eraii
spioni,

uamdozozot,

»ochiul
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Clio I, 101. 102.

101.

101. Deioce dar grupă întrun
singur popor națiunea medă şi

Avibzns păv vov! sd Mnât-

av Fvos avvtozpețe unăvovy, al
zobano pte?. ““Eoz 83 Mijâw»
zoodăs +păvea*: Bnuoai5, Ilapnzaxp. %, Scpobazes5, "ApitavzoiS,
Boso? Mdyo.
Tea piv 5ă
M/fwv' Z0zi zo0dde,
102.
Amibrew 68 acâs iverau
Dpaspims, îs, rehevsfoavros AvjiOxew, Baoteboayros zpia xal nevTIjxova Ezea, mapzâitazo iv dpylv.
Ilapaetăusvos a î3 od dzeypăzo?
pobvov dipyetw zâv AMiâwv-. dă

domni peste dânsa. Numărul triburilor Medilor este acesta: Busii,
Paretacenii, Struhaţii, Arizanţii,
Budii, Magii. “Acestea dar sunt
triburile Medilor.
"102. “Deioce avu un fiii Fraorte, carele, după ce muri Deioce

ozparevoduzvos Ei

Iltpoas

peste Meqi: dar întreprindend uă

zpărotoi za zobzotat Exelfnazo, vad

expediţie în contra Perșilor, învinse pe acestia mai ântâiii, şi
făcu dintrânsii primii supuşi ai
Medilor.
După aceea, având

obs

în urma unei domnii de cinci-

deci şi trei de ani, succed la
putere. După ce succedă ensă,
nu se mulţumi cu a domni numai

zpibinus Mijâwy Grmxdovs Eotnoe.
Meză 38 Epwy 850 smdca EWea,
vai dupârepa lopupă, uarearpt1 Amidzne
sancroftian

păv vuw.

Vei

maj sus nota 1, pag.175.

reia firul isturici întrerupte.

2 GvvEstpeve podvov, al cobzov îjpte.
Valckonar
astfel:
»oovtazpere, pobvov îE moyzov îptea -adicii »adună
domni

singur peste dânsul,

Aci manuscrisul

.

Rawlinson

traduce conform

acestei emendiri,

ci nu o pot admite ciici e contrarie autorităţii manuscriselor,
»ouvegrperbazoa în loc de owtorpeve.
3 Bovsai, menţionaţi şi de Stefan

Bizantinul,

erai

emendizi textul
poporul med şi
dar

Un manuscris are

uă

tribă

.
a Medilor

locuind câstele despre miaqă-di a mării Caspie.
+ Tapnzaurvol. - Două manuscrise (şi âncă cele principale), ai Ilapriovcaazjvoi. _S'au făcut multe presupuneri asupra identificării şi a localiziirii acestei
tribe. Unii pretind că ci sunt identici cu »Paricanii« despre cari e.vorbi în
- Cartea, II, Cap. 94. Alţii gie că erai munteni şi că numele lor în limba zendică,
însemnezi »locuitorii munţilore.

5 Sepodyares,

Pe acestia îi identifici Omer cu Osteruchii menţionaţi în

scrierile sacre ale Perşilor şi în poema

>Schahnamehe.

„8 'Aprwavrol. După teoria lui Larcher acest popor locuia lingă isvorele
riului Coaspe.
1 Bosâtot. Socrede de câtre mulţi că Budii, ea și Magi, aveaii un caracter
religios şi cii erau mai mult ui casti dedicată cultului lui Buddha, importat din
India, decât un popor.

-2 Mayor. Triba oripinali a Medilor, căreia pe urmi se încredinţ grija
cultului şi a religiei focului, precum şi sarcina de a fi depositarii puterii și a
legilor divine.

Ei erai în acâstă privință în aceeaşi relaţie faţă cu restul Medilor,

în care eraii şi Leviţii faţă cu poporul lui Israil.
9

axeypăzo.,

Avem

verbul acesta în forma

|

lui neutri mai sus la Cap. 37,

»ăzoypetoutuwua. În ediţia lui Long avem »ăzeyplezo« şi în alte câte-va ediţii
>dze/pizo«, Cele mai bune manuscrise Ensă ali »dneypăzor,
,
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Clio i, 102. 103,

pero! zi 'Acirv, da! dhdov îm
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110% pepovvopâvot piv Gopuăzwy,
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,
are negre,
dws
uta
Ewurâv? ed fixovres*! îl zo6rovg
în orpurevădiuevog. 6 Dpadprms.
ad6s.ze Gteobiipn, dptas âdo z0d

cioc. Ecea, ua
9 %oMAos,
e

2

6 otpurde abroă
:

”

subt dănsul aceste două popsre,

puternice și unul și altul, concepu
planul de a supune Asia, trecând
de la un popor la altul. În fine
făcu uă expediţie în contra Asirienilor — adică (în contra) acelor
Asirieni cari posedaii Niniva, şi
cari aveai (în Asia) dominaţia,
înaintea tutulor, dar cari pe tim- |

pul. acela, erai isolați (și pără-

siţi) de câtre aliaţii lor, — atunci
în stare de revoltă, — dar în alte

privințe prosperi în interior: în

contra, acestora dar facu uă expediţie Fraorte, (în care), după
uă domnie de două-deci şi doi
de ani, peri, atât el cât şi nume=

Oa

ei

103.

Dpabprew 32 eheurijoav-

06, Eteâttazo Kvatdpmst, 5 Dpa-

prew

200 Avibuew

mais,

Oăzog

rosa lui oste,

|

103. După ce muri Fraorte,
(6i) succeda Ciaxare, fiul lui
Fraorte, (ful lui) Deioce. Se

1ateotptoere, Si observâm
uă actiune continui neterminată, De că aci so întrebuințeză imperfectul, denotând
supuse; trebue să dicem:' >procedă să aceea. nu ar fi corect daca am traduce »el
Supuec sau cum am tradus »concepu planu
de a supunee.
l
2 îzi 706 Acauplove, xal 'Accu
pluv:
zoiz
ous ot Nivyoy el0v
general, când autorul nostru se servă
În
de cuvintele »Asirieni« și »Asiriae .
acestui nume ui însemnare maj
el di
largă decât
are în realitate, și indică nu numa
i

Asiria, propr

ie dar ânci şi Babil
putere vasala a Asiriei. De aceea şionia supusă de câtre Asirieni, şi: deveniti uă
esto silit sii determine de cari Asirieniaci Erodot, voind să vorbiscă de Asiria proprie,
e vorbă vaz 'Acsupluy xozovs ot Nivov
Data expediției acesteia a Medlilor
etyove,
în contra Asiriei se pâte fixa pe la
anul 634 inainta.
de Christos, pe când era Aşur-ban
ipal
(altm
intre
lea
dis, Sardanapale) împărat
al Asiriei; din acel „moment încop
u repedea, decadenţă a, acestui mare
imperii,
3 Euvrâvy,
»În interiore. În qilelo lui Sard
anapale . arta şi civilizația,
asiriană ajunseseră la apogeul lor, De
atunci încolo începu decadenţa,
ca la Atena, după secolul Îui Pericle
şi la Roma după secolul lui August.întocmai
* Kuatdpre. Ciaxaro este primul rege adoră
rat istorie
am aretat mai sus, Deioce şi
Fraorte se pot considera ca persâalneMedici. Precum
fictive indicând

ci între Fraorte

şi Arfaxadele

cărții Judit

Este adevărat

ei din Scriptura apocrifă, există
analogie 6re care: de exemplu acea
uă
Modiei carele peri întruă expediţie în carte ne spune că Arfaxade era, uh rege al
contr
a Asiriei, cu tăte acestea, sunt cuvinte
multe şi puternice în cercetarea

căror nu putem întra, aci, cară ai
stabilit în mod
positiv ci cartea Juditci este un
pur romanţ istorie ce nu se pâte
cita ca uă
autoritate seriosă, Numele Ciaxare, dupi
Rawlinson,

derivă dela epitetul
aplicat regilor do câtre Perși, și dela
»Axare« caro cehivaldză cu Arax6, »Kei«
și Asucru, diferite forme alo aceluiaș
Xerxe
nume,

Clio I, 103.

Msnjeza mohhăv Ei evil dhutpoTepos Tâv zpobvwv* al zpâbsâs
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dhâyioz!

xară. tea

dice. că acesta fu mult mai răsboinic âncă decât strămoșii săi:
el fu cel dântâiit carele împărţi
(uă armată) asiatică în companii,

zobs

îv 7 "Ac, uol mpâzoc Gizate
Awpis . Exdozovs ela, 7obs 7
aiypopâpovs,
xal: zobs zotop6=
povs, uat mois lantas* pb 0
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avapit
îvi mda
Guolws
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îi Aipipn âsver62 ae uayoptvotat,
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Xvhstas d obs Da? Eur dpyopEvovs - mdvzast, Zorpazebero în!

zi Nivov, mtpuptov ze 2 zarpl
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1

Szvbzuv
Zoyrae.

orpards
)oyllery

pe cei armaţi .cu sulița, pe
arcașii și pe călărașii, ca să
formeze (corpuri) deosebite; —
înaintea lui, toți acestia formaii

uă masă

vb

î îmtpn

z0bs

Tot el

cul bătăliei, qioa sta preschimbat
Asia, superidră (dincolo) de riul

scop, atât de a răsbuna pe tatăl
săi, cât şi de a lua acâstă cetate;

utyass*

esto a distribui
Eyevezo.

ordine.

în ndpte, şi carele a supus tâtă

cuvinte a organisa milităresce,
Ore

fără

fu acelaș carele combatu în contra
Lidienilor, atunci când, în mijlo-

Alis. Adunând (forţele) tutulor
celor supuşi dominatiunci sale,
cl merse în contra Ninivei, cu

'"Aoovpious, zeprrarmutvep zijy Nivov,
îmiihde
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-

pe Î6yows

sai

pe

companii:

în alto

Eelipsul sârelui predis de Tales, care avu

loc în timpul lui Aliate regele Lidiei. Veqi mai sus, Cap, 74.
3 ziv dvoc zorauod dyw 'Aclmv. Blakesley intră aci într'uii mulţime
de speculaţiuni cari tind a pune în suspiciune puritatea textului, pentru-cii crede că
expresiunea naturală ar fi fost »ziy vw “Auos zozauod 'Acirive sai »ziy da “Ahvos
zotaucd 'Aclrve, Cred nejustificată
acesti bănuială, > cică »4w Aire,19 aplicat Asiei
]
dincolo
do Alis, corespunde
de e
minune cu »s3sle 'Acine
73, indi,
LOUIS ză xdzwa din Cap.
Ze
când ceea ce numim

a

acum Asia mică sai Asia dincoce de acel fluvii.

whhetas38 modc Um” Ewuzi dpyoutvove ndvras. Ca să înțelegem
bine sensul acestor cuvinte trebue să nn picidem din vedere că împerăţiile asiatico

din timpurile despre cară vorbim, ca acelea ale Asirienilor și ale Medilor, erai
ui simplă colectivitate do regaturi menținându-și tâto individualitatea şi autono- :
mia, dar cară erai vasale, ca să dic așa, al puterii principale.
Una din

condiţiile acestei. vasalităţă era neapărat ajutorul militar când £l cerea suzeranul —
Dela cuvintele acestea şi piină la cuvintele >Koatdprs piva inclusiv, manuscrisele
sancroftiane, weselingiane şi âncă alte douii însemnate do Blakesley sub literilo
>b şi de, sunt defectuâse, Acele manuscrise nu spun nimic despre faptele lui
Ciaxare şi trec îndată la mârtea lui,

5 îmijhfe Xavfituv

de Sciţie. E
mai bine dis
în mare parte
starea, nomadă

ccpazăs pâyaş.-

Litoral »supraveni ui mare armati

positiv că înaintea stabilirii definitive a dominaţinnei medice, sai
ariane, în părţile Mediei şi chiar ale Persici, aceste regiuni eraii
ocupate de resturi d'ale familici turaniane sai tartare ajunse la
şi rotragendu- se înapoi în faţa rască mai inteligente şi mai civilizate

ariane. Sigur că a trebuit să fi fost lupte între aceste două rase pentru supremaţie şi e forte posibil ca cuvintele din text să se rapârte la ui episod din
laptele acestea, pote chiar la uă ultimă încercare din partea Sciţilor sai a Tiitarilor
de a înfrânge puterea crescândă a Arianilor, Acdstă luptă nu fa nici lungă nică
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3

îndată ce se încinse lupta, învinse

pe Asirieni şi începusese a asedia

Niniva când se întemplâ uă mare:

invasie de Sciţi; acestia erai
conduși de' câtre regele. Sciţilor

Madie, ful lui. Prototiei, - Ri
năpustiră “peste” Asia,. alungând

pe "Cimerieni

din Europa,

Și,

urmărind pe acestia cari fugeaii

de dânșii, intrară astfel pe teri-

"104. “Eor 08 dad zâs Aluwms
zis Mawiatos 24 Dăow norapăy

xoi îc K6hzovs apuljxovsa îusptoy
edtbvo 6dâc3, "Ex 3 “Tis Ko)
Xidos 05 z0)by Omephivat 25 ziy

Mnătaivt, GMA îv md âd utoov
crâncenă,

căci vedem

toriul Megilor.
„104.

Dela

lacul

Meotide

și

pănă la rîul Fase în ' Colchida

este uă- cale de trei-deci de 'dile

pentru (un om) bine Gchipat de
drum.
Din Colchida nu mai

rămâne

mult ca să trâcă cineva

cii ca nu împie

dică pe Ciaxare după puţin! timp de
ataca, din noii po Asirieni şi de
a
a distru ge Niniva; e dar probabil
ca Erodot să
fi exagerat importanța acestui resbel
în
contra Sciţilor, sai mai bine dis,
contra Titarilor, căci chiar numel
în
e de Sciţi aci e prea restrins pent
ru a indica
poporele turan

iane cară aă luaţ parte la resbelul acesta
, între cari de sigur că ai
cooperat şi Cimerienii,
Mans,
Conform cu Strabone, acest Madie
saii Madies era un rege
cimerian, nu scit,
:2 o0î totBadov iv 26 zhv Asi, Kepp
eplouc txBahdvres x zis
Eopbzns. “Motivul invasieci acest
or9 Sciţi fa
recum
s'a
pag. 185,Aire
„1
recul
mai mult pentru a, resista “dominaţiu
4 dis mai sus . la nota, 5,“
nci crescânde
a Medilor decât
pentru a urmiri pe Cimerieni,
Georgia de astădi şi nu în Europa Acesti Sciţi, în tota probabilitatea locuiaă în
capitolului următor de distanţa întreproprii dis, deși Erodot, vorbind la începutul
lacul Meotide şi Media, dice ci veniaă
din
Scitia proprie,
3 “Eczi îi dz zis Apune sis Mari
rtăo
c
îi Văâsw TOozauov zal
îs RAzovg Tptizovra Îp.eptuy
Dela strimtorile Kafa ' şi
pănă la gura riului Faso sunt 440 decutbvw bâdg.
kilom
etri.
“Mai sus, la cap. 72, autorul
nostru ne spune'că dela Golful Isus
şi

pănă la Pontele Euzin, (depirtare
tot aşa de mare ca şi aceea despr
aprâpo
e care e vorbi aci), este
uă cale de cinci
dile, pa când aci, pentru a percu
rge aceeași distanţă, dice căi trebu
e 30 de.
dile.
Resultă în mod positiv de

Erodot uă măsură fixii de lungime, acidar ci uă- călătorie de ui di nu este pentra
că represintă timpul în care se percurg
timp
maului.
Între golful Isus și Pontele Euxin uricare variază după dificultăţile druom putea sii mergă în cinci qile
la,«e
epoca aceea, de vreme ce dela lacul
Meotide pănă la Fase drumul d'a
costei marit.ime era, cum e şiIa
lungul
P
c
ă
a
astădi, impracticabil și “tei:
prin urmare călăto
rul trebuia:
să fiică ocoluri mari pe la trecătorile
grele ale Caucasului între Tiflis şi
Mozdoc,
saii pote chiar âncă și mai mari, Ui aseme
nea, ciilătorie putea în adovtr să ocupe
şi mai mult chiar de 30 de dile.
Pentr
u
expres
ia
e%hiw
,
unde so subtinţelege
»âvâpie, un »om bine echipat do drume
, o avem mai sus + În cap. 12,
1 "Ex âz 7îis Koiy(dos 05 z0))â
v
vrepB
ijvat
îs zijv Mmâtzîw. Între
7o)hăv şi Uzeplijvat se su tînțelege zazi »n
u mai este mult
distanţele , între localitiiţile desemnate,

ca să trei

cineva în
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dincolo în Media, între aceste
două (ţări) nu se află decât un
popor, Saspirii; când a trecut
cineva de acesta a și ajuns în
Media. Seiţii €nsă nu intrară
pe acolo, dar se abătură mai
sus pe uă cale mult mai lungă,

&
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181

avend muntele Caucas în partea
dreptă.

[ed

Aci Medii

se întălniră,

cu Sciţii, şi, învinşi fiind în luptă,
pierdură supremaţia; Sciţii nsă
ocupară Asia întrâgă,

Mediac. Uzepțijvat indică uii trecere dincolo, saii do uă girla saii de_uă apă întro
două pământuri, saii în fine trecerea uncă limbe de uscat între don ape. În adevtr, uă
călătorie din Colchida pini în Media ar presapune uă astfel de »trecere dincoloc.
Cilstorul, făcând acest drum, ar urma în sus cursul rîului Faso, după aceea ar
trece peste un şir de munți ca să se cobâre dincolo pe malurile riului Ciru care

-

în fine Par conduce pină la marea Caspie.
1 Xdozerpes..
Erodot, la Cap. 110, iarăşi vorbesce despre acest popor şi
spune că locuia Ja nordul Medici; în Cartea IV, Cap. 37, el confirmi cele diso

aci. şi spune că Saspirii separa pe Medi de Colchideni; în Cartea III, Cap. 94,
ci sunt prenumoraţi între satrapiile lui Dariu. Rawlinson dice cii acestia aveaă

uă afinitate
cu Armenii şi că locuiaii în partea superiâră a cursului riului Cur
sau Ciru. În genere mai toți etnologii &i consideră ca identici cu Iberii lui

Strabone cu cară chiar numele lor are ui re care asemănare foneticii,
dhhd

2

,

sv

A

AI

wacbmephe
=

d3âv

=

NA

so)

-

-

paxportpnv

îxTpazbpevot
-

ff

îv

dețrii Eyovzes ză Kavxdctov &pos. Acest al doilea drum, nu numai mult
mai În
dar âncă și mai dificil pentru Sciţi, ar fi fost pe la Derbend, d'a
lungul costei occidentale a mării Caspic, unde, afarii ci locul era pustii, hordelo

lor ar mai

fi avut

uă mulţime

de rînri mari

de trecut.

Era

natural

dar

ca

invasia să apuce mai pe la drâpta, şi să trâcă Caucasul la punctul Mozdoc, căci,
precum am arttat în nota 3, pag. 186, drumul d'a lungul câstei Pontelui Euxin între
marea Azov şi Batum este impraticabil. Nu trebue ânsă sii nu recunâscem acestui

pasagiii importanţa co merită, ba, trebug âncă sa credem cii pe timpul lui Ciaxare,
uă dată cu acest atac al Sciţilor, a mai fost un alt atac venind de pe drumul

mării Caspie, lăsând Caucasul pe mânii drâptii. Un atac venind de acolo nu
putea fi alt cova decât uă invasie a Cimerienilor nomadi din Tartaria, cari ar
pătrunde natural în Media pe la Derbend. Astfel dar Erodot se vede cii confundă

împreună

două

invasii

deosebite

şi crede

ei Cimerionii

erai

alungaţi de câtre

Sei, iar nu, cum e mai probabil, că aii cooperat simultane cu dânşii.
Uii asemenea cooperare era naturali pentru două popâre de aceeași rasă, a
căror existenţă era, pusi în pericol prin crescerea puterii ariane fundate de
Ciaxare în Media. În privinţa drumurilor acestora între Europa și Asia pe la
Caucas, trebue să adiogim ci sunt numai douii posibile: acela pe Îa Saspiri 'nu
era praticabil de fel pentru ui armati, lungind cum face, câsta miirii Negre, care dela

marea

Azov

şi pănă la Batum presinta greutiiți teribile,

Singurele douii drumuri

posibile sunt treciitorea Caucasului pe la Mozdoc pe unde merge și astiidi poştia

la Tiflis.

Pe

acolo

e drumul

cel mai natural

şi cel mai bun.

Pe

urmil

vine

drumul pe Ja Derbend lisând Caucasul la drâpta, drum pe care îl descrie aci

Erodot,

dar care e grei,

cum

am

dis mai sus, din causa trecerii riurilor şi a

naturei deserte a locului,
.
îs dpyîjs xarehoxjsav. Aci avem firesco uii exageraţie, căci daca
puterea lui Ciaxare ar fi fost aşa do sdruncinată, el nu ar fi putut, după un timp
a

La
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îndată ce se încinse lupta, învinse
pe Asirieni şi începusese a asedia
Niniva când se întâmplă uă mare

invasie de Sciţi; acestia erai
conduși de' câtre regele Sciţilor
Madie, fiul lui. Prototieă.. Fi
năpustiră, “peste” Asia, alungând

pe “Cimerieni

din

Furopa,

şi,

urmărind pe acestia cari fugeaii

de dănșii, intrară astfel pe teri-

104.

"Eou îă dand zis Aiuyns

ris Mardatos îi Dăsw ToTapv
xoi Ec Kâgovs aprlzovsa îipeptoy

eotyp 6dâs?,

iâns od zoo
Mnâurivt da

"Ex 6
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toriul Megilor.
"104. Dela lacul

|
Meotide

și

pănă la riul Fase în ' Colchida

este uă-cale de trei-deci de qile

pentru (un om) bine echipat de

drum. Din Colchida nu mai
rămâne mult ca să trecă cineva

crâncenă, căci vedem ci ca nu împie
dicâ pe Ciaxare după. puţin timp
ataca din noi pe Asirieni şi de a
de a
distru
fi exagerat importanţa acestui resbel ge Niniva; e dar probabil ca Erodot sii
în contra Sciţilor, sai mai bine
dis, în
contra Tiitarilor, ciici chiar numele
de Sciţi

aci e prea restrins pentru a
poporele turaniane cari ai luaţ parte la
resbelul acesta, întro cari de sigur indica
cii aiă
Ma35ms.
Conform eu Strabone, acest

cooperat şi Cimerienii,

Madie saii Madies era un rege
cimerian, nu scit,
:2 ot tatfalov păv îs riv 'Aolny, Kepph
eptovs îxBahdvres în “îs
Edpwzns. “Motivul invasici acestor
0 Sciţi fa1» recumrecul s'a « dis mai sus : la nota 5,
pag.pons
185,. mai A mult pentru a ro

pentru a urmiiri po Cimerieni,

si
" domin
st
ațiun
aei

crescânde

a Medilor

d

decât

Acesti Sciţi, în tâta probabilitatea locui
Georgia de astădi şi nu în Europa
a în
proprii dis, deși Erodot, vorbind la
începutul
capitolului următor de distanţa între
lacul Meotide şi Media, dice cii veniau
i din
Scitia proprie,

3 “Eozi

ă dară sii AMpvns sîis Maroc
îsi Dăsry zozapdv zal
“ptizovra dpueptuvy
pănă la gura riului Fase sunt 440 deeluvu bâds. Dela strimtorile Kafa şi
nostru ne spune'că dela Golful Isus şi kilometri. Mai sus, la cap. 72, autorul
pănă la Pontele Euxin, (depărtare aprop
tot aşa de
e
îs Rdiyovc

mare ca şi aceea despre care e vorbi
aci),
dile, po când aci, pentru a percu
rge aceaşi distanță,
dile.
Resultă în mod positiv de

este ui cale de cinci
dico cii trebue 30 de

Erodot uă măsură fixii de lungime, acidar ci uă călătorie de ui di nu esto pentru
distanţele , între localitiiţile desemnate, că represinti timpul în care se percurg
timp
mului.
Între golful Isus şi Pontele E uxin uncareom variază după dificultăţile druputea să mârgii în cinci dile
Ja « epoca aceea, de vreme co dela
lacul Meotide pănă la Fase drumul
da lungul
câstei maritime era, cum e şi astădi, imprac
să făcă ocoluri mari pe la treciitorile grele ticabil şi prin urmare călătorul trebuia
ale Caucasului intre Tiflis şi Mozdoc,
sai pote chiar âncă și mai mari.
asemenea călătorie putea în adever să ocupe
şi mai mult chiar do 30 de dile. Ui
Pentr
»dvâpie, un »om bine echipat de drume u expresia £9t0vp, unde se subtințelege
,
î Ea dă zîjs Kohyldoc od mod o avem mai sus la cap. 72.
v vrepBijvat îs iv Mqmâtaw. Între
modlâv şi Unepi
iva se su tînţelege îsi »n u mai
este mult ca să treci

cineva în

:
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Mnârzî.

dincolo în Media, între: aceste
două (ţări) nu se află decât un
popor, Saspirii; când a trecut
cineva de acesta a și ajuns în
Media. Sciţii €nsă nu intrară
pe acolo, dar se abătură mai
sus pe ui cale mult mai lungă,

05 pâvzor ot je Sud

zaban 2ofov, GA zi xazbmephis : Gâdv
mo
pazporipyjv
îxpamâpevot, 2 detii Erovzsc ză
Kavxdotoy pns?. "Evdaăza oi păv

'Mido. cuufahâvzss soia Sx50mat
vai Ecowlsvres ci dm, zis dpyîs
xazebOmoav3* oi 25 Suba
2
"Acîrv năgav Extoyov.
:

187

avend muntele Caucas în partea
dreptă.
cu Sciţii,
pierdură
ocupară

zi

Aci Medii se întălniră
și, învinşi fiind în luptă,
supremaţia; Sciţii nsă
Asia întrepă.

Mediac. Uzepăijvat indică uii trecere dincolo, sai de ui girla sai de,uă apă între
două pământuri, saii în fine trecerea uncă limbe de uscat între douii ape. În adever, uă
călătorie din Colchida pini în Media ar presupune uă astfel de »trecere dincoloc,
Călctorul, făcând acest drum, ar urma în sus cursul rîului Faso, după aceea ar

treco peste un şir de munţi ca să se cobâre dincolo pe malurile riului Ciru caro
E

în fine Var conduce piină la marea Caspie,

Sdometpes.
Erodot, la Cap. 110, iarăşi vorbesco despre acest popor și
spune că locuia la nordul Medici; în Cartea IV, Cap. 37, el confirmi cele dise

aci. şi spune că Saspirii separaii pe Medi de Colchideni; în Cartea III, Cap. 94,

ci sunt prenumerați între satrapiile lui Dariu. Rawlinson dice cii acestia, aveai
ui afinitate,cu Armenii şi că locuiaii în partea superiâri a cursului rîului Cur
sau Ciru. În genere mai toți etnologii ci consideri ca identici cu Iberii lui
Strabone cu cari chiar numele lor are ui dre care asemănare fonetică,
2 dhd ziv zazoneple 63âv mod
pax oztpnv Exrpazuevor 2v
det

Eovzes

z0

Kavxdstov

dpos.

Acest

“al

doilea

drum,

nu

numai

muls

mai În
dar âncă şi mai dificil pentru Sciţi, ar fi fost pe la Derbend, d'a
lungul costei occidentale a mării Caspie, unde, afarii ci locul era, pustii, hordelo
lor ar mai fi avut uă “mulțime de ziuri mari de trecut, Era natural dar ca,

invasia să apuce mai pe la drepia, și sii trâcă Caucasul la punctul Mozdoc, cică,

precum am arttat în nota 3, pag. 186, drumul d'a lungul câstci Pontelui Euxin între
marea Azov și Batum este impraticabil. Nu trebue însi sii nu recunâscem acestui
pasagiii importanța co merită, ba, trebue âncii sa, credem cii pe timpul lui Ciaxare,
ui dati cu acest atac al Sciţilor, a mai fost un alt atac venind de pe drumul
mării Caspie, lăsând Caucasul pe mână dreptă. Un atac venind de acolo nu
putea fi alt ceva decât uă invasie a Cimerienilor nomadi din Tartaria, cari ar

pătrunde natural în Media pe la Derbend,

împreuni două
Seiţi, iar nu,

Uii

Astfel dar Erodot se vede cii confandi

invasii deosebite şi crede cii Cimerionii erai alungaţi de câtre
cum e mai probabil, că ai cooperat simultaneu cu dănșiă.

asemenea cooperare era naturali

pentru

douii popâre de acecasi rasă, a

căror existenţi era pusă în pericol prin crescerea pnterii ariane fundato do
Ciaxaro în Media. În privinţa dramurilor acestora întro Europa și Asia pe la
Caucas, trebue si adiogăm că sunt numai douii posibile: acela po la Saspiri nu
cra praticabil de fel pentru uă armati, lungind cum face, câsta miirii Negre, care dela
marea Azov şi pănă la Batum presinta greutăți teribile. Singurele douii drumuri

osibile sunt trecătorea Caucasului pe la Mozdoc pe unde merge și astădi poştia

a Tiflis.

Pe

acolo

e drumul

cel mai natural

şi cel mai bun.

Pe

urmi

vine

drumul po la Derbend lăsând Caucasul la drepta, drum po caro îl deserie aci

Erodot,

dar care e greii,

cum

am

naturei deserte a locului.
zîjs dpyîjs xareh5dysav.

dis mai sus, din causa trecerii riurilor și a

Aci avem

|
firesco uă exageraţie,

cică daca

puterea, lui Ciaxaro ar fi fost așa de sdruncinată, cl nu ar fi putut, după un timp
.
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105.

După

acâsta năpustiră

asupra Egiptului: și când sosiră
în Siria Palestina, Psametic,

regele Egiptului, întâmpinându-i
cu daruri şi cu rugăminte, i
opri de a merge mai departe.

Acestia, când se întârseră înapoi,

trecură prin cetatea Siriei, Asca-

lon, și cea mai mare parte d'intre
Sciţi trecură fără a comite stricăciune, dar câți-va dintr'ânșii,în număr mic, rămaseră înapoi și

sis Oopavins 'Acopoătenst d Îp6y.
"Eoru â8 roâzo ză Îptv, cs 2 muva-

prădară templul Venerei Ceresci.

Îpây îoa rabins, sts 0200: al ăp

cât m'am informat, acest templiă

vâpevos ebplorw, xdyzov dpyatbzaroy

ză 2 Kămprp îpdv5 2v0săzev îytvero,
ds adzol hEyovat Kăzprot* al ză 2y

Kodipota:6 Dobiuts cls oi ldpuGduevot,Ex

sabens

Tis

-Zupins

După câte am cercetat ei și pre

este cel mai antic din tâte tem-

plele

câte

(sunt)

ale

acestei

deiţe: căcă chiar templul cel din

Ciprii s'a construit întocmai (pe

aşa de scurt,

„2 săBă atace şi să *distrugă cu desăv
ârşire un imperiă aşa, do mare ca
acela al Asirie
nilor. Asemeni, este exageratăhdăeiŞi frasa
care urmezaă,
1 Ilaharosly Zvplq. Prin Siria Palest
ina,
despre
care se mai vorbo
în Cartea III, Cap. 5, și în Cartea VII,
Cap. 89, autorul nostru înțelegea ceea sco
astădi numim Siria, adică , Judea
ce
antici cu Filistia,
? Wappuizizos,
|
În ediţia Long râii scris Vanul

ztyos, Acest Faraone sai
rege al Egiptului domni, după Erodo
t, (Cartea II, Cap.,157), 54 de ani,
adică de po
la anul 670 pină la anul 616 înaint
e de Christos. Ensuşi Erodot ne
acest
spune

monarch asedii, în timp de
de ani, cetatea Azot din Palestina, că
încât e de presupus ci el se întâlni 29acolo
cu Sciţii în progresul lor spre sud. așa
3 Acxdlov z6u
Una din cele cinci cetiți ale Filistenilor
. Cele lalte
patru erai: Gaza, Gat, Azot sai Așdod
şi Ekron. Ascalon era, situată între Gaza
şi Azot, la vre uă 68 de kilometri
de Jerusalim, Pe timpul Cruciadelor
” Oraş ciipătâ uă importanți destul
acest
de mare,
dar astădi a ciidut cu totul şi nu mai
o decât un sat mic conservâna vechiu
l S6u nume.

i Obpavine “Aopoâlins

So vede

că subt acâstă denumire Erodot, voesce
sai
avea şi un templă celebru, Acestă Derceto,. Ea era adorată la Ascalon unde
divinitate era ună formă femecscă a
deului
siriac Dagone, despre carele se vorbesce
atâta în Scriptură.
să indice

divinitatea

Yepresintati cu un

Atergato

corp jumâtate

de

Ca Dagone, ea era

om, jumătate de pesce, Ea represinta
puterea reproductivă a naturii, şi ca
atare
de observat că şi Pausania (I, 14) ne » pote fi comparată cu Afrodita Elinilor.
spune că cultul Vonorci Uranie a venit
la Pafos dela. Asirieni, şi nu e imposi

bil ca cultul Afroditei să-și fi avut origin
în cultul acestei Atergate, una, şi acceaş
a
i
ză îv Kozpw.îp5y. Templul dela,cu Astarte saii Astarot,
Pafos
,
E
un
fapt
demn
de observat
că Tacit (Hist, IL. 3 spune că imagi
deiţei la Pafos era uă piatră conică, adică
fără formă umană, lucru care, ca șineapiatra
numit
i
»0uad
is vijs« la Delfi, indică
uă antichitate mare,
$ ră îv Kvbiporar. Esiod ne spune
că
Citera fu primul loc unde se opri
Venus după naşcerea, ci din spumă mării,
-

Ss

Clio 1, 105. 106,
20ves.
Gulijaa.
aa moto
2vtoxnve
doze da

Toto 68 ză Sxvtuv
ză îpăv ză 2v "Acudduvt,
mo5zwy dusi 2xy6votat,
îi Deds Oiheav voăsoyLânval ze ol Xubfiai ătă

70ă76. opeus
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modelul acestuia) precum o spun
nsuşi Ciprienii; și Fenicieni

veniți din acestă Sirie, fură acei
cari ait ridicat templul din Citera.

Deiţa lovi, pe Sciţii cari prădaseră templul de la Ascalon şi

vootew, al 6păy Tag)

2wvrrtat zobs dmtavzoutvovs Es zi
Îmodrxijy xbprv dos îinatarzat, mos

pe 'toți descendenţii acestora, în
veci, cu uă boală sexuală; toți
Sciţii recunosc că de acolo
provine patima lor, şi toţi acei

xahtovat "Evdpeas? ci udat,

cari visiteză tera Sciţilor pot
vedea singuri cât suferă acei
pe cari Sciţii
i
numesc
106. "Ext pfy vov dud sal
stang.
Erea îjpyov îs 'Acins-of
an, xal să duza dot Da6 ze
SBptos xal dhrţopins dudozazat 7,
Xopis păv văp w6pwv Ezpx]060v
map'5 Exdorwy, md Eunozotai ăxtY

vV

*

1 Bea

-

)

2

Enarei.

106. Sciţii dominară peste
Asia în timp de vre uă douădeci şi opt de ani, și totul fu
aruncat. în desordin prin insolenţa, și opresiunea (lor). Cici,

„afară de tributul (ordinar), luară

vodaov.

Ediţia lui Long serio îj)etav, ' Asupra acestei boalo s'a
Unii consideră că era ui nepatință bărbătescă având drept
consecinț
parțială a caracteristicelor sexului, cum so întâmplă la
. ă pierderea
:
pu
persone neputinte
; acest fenomen se observăay
ficut multă discuţie,

mai ales la castraţi a căror barbă
nu mai cresce şi al căror corp se efemineză; alții v&d aci
uă boală sifiiticiă,
Prefer ânsă prima, teorie. Boala „e descrisă de Ipocrat, carele
a visitat Sciţia,
astiel: »ebvovzla ybovzat, xal povatreta £ dtovrat, xal ds ai
povataec îadtrovza
l
Y
ze duolws wahebvzal me oi zotozat dvavpietse.
Potock, (Histoire primitiva des

peuples de la Russie), pretinde cii se văd și astădi în sudul Rusiei urmole
aceste
Am tradus prin »boali sexuale pentru că, daca aş
»boală
femeescă« s'ar înţelege uă boală la care ar fi expuse femecle, fişi tradus
o clar că nu
actsta înţelege autorul.
2 "Evdpeas. Veqi şi Cartea IV, Cap. 67. Baebhr şi Creutzer derivă
cuvântul
dela »ivalpwe şi dic că el însemnâză va căror virilitate s'a ridicate,
Prefer
a suposa

infirmităţi,

că cuvântul

e sciţic, şi nică cum

legat .etimologicesce cu »Venereuss«
întrun chip. ingenios.
Cred că aseminarea între
»'Exvdpees« şi » Venereus« e numai accidentală, altfel, cuvântul
fiind scitic, am avea
un argument în contra tcorici că Sciţii erai turaniani,
lucru, care dupi mine, o

cum

suggerezi

Blakesley

stabilit în mod destul de positiv,

3 gas xal eluoci Izea îipyov ris 'Aclns oi
Trebue să
acceptim, afirmaţia accsta subt tâto reservele, ciici ca nu seSasdau,
confirmi în analele
nică unui popor asiatic, '.
1 dyvdazaza însemneză »scos din lo e« adică »în desordine
şi derivă dela
»ăviszauat«

ap.

a sili pe cineva să-și lase locul.

Astfel scrii tâte manuscrisele, dar e greii de priceput co rol jăcii
Long în locul ei substitue Yip, şi Reiskius, în loc do zap'
Exdozuov propune zv Zuaszov, Pasagiul probabil că este corupt, şi astfel se explică
5

„aci acâstă particulii.

repetarea inutilă jwpls îi 05 dgov şi variantele co lo gasim
fără fine în diverse
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Clio 1, 106.
"9

e

o

Badovi* zopis 38 z0ă ep
fipmaloy mepiehabvovzes moda 6 =

Epotev Euro. Ka z06rwy păv
mobs zheivas Kvatdpus se al

„Mădor.
Davies

Eewioavzec uzi
xărepvevoav*

dveoboavzo
îmsapăzeov

iv

xatausl5ua

dpi

zây zep

M3,

xal =pozepov*

val miiv ze Nivov ethov, (ds d8
ethov, 2y Ertporat Adyorat înwow3,)

xal

obs

"'Acovplovs

Smove
x

lovg.

de la fie care (comunitate)

(bani)

impuseseră

fie

câţi

căreia;

afară de tributul, (ce percepură)
ei cutreerară (tOtă ţera) și răpiră
dela fie care (locuitor) tot ce

poseda. În fine Ciaxare şi cu
Medii invitară la un ospă pe

cea mai mare parte dintracestia,
şi îmbătându-i cu desăvărșire âi
uciseră pe toţi: și astfel recuperară Medii supremaţia, şi domi-

ediţii. . Sensul este ânsă clar: autor
ul descrie trei feluri» de exacţiuni,
legitim, uă exacțiane peste tribut,
tribut
(pe comunitate, după mijlâcele lor) un
şi un jaf
în tâtă puterea cuvântului,
Dic
»comu
nitate« pentru-că Exdszwy e plural;
daca ar fi fost singular aș fi tradus
prin »individe,
1 îxtfalhov.
Unii scriă îz£20)ov care

impunee, alții ai tztâd))ove,

Sar traduce »aveaii obicei de a

2 zwpis 58 <03 qâpov.
Repetarea acestor cuvinte după
»ywpis
Gtpwv resultă pote, după cum am dis
la nota 5, pag. 189, dintr'uă coruperea ptv vă
textului,
corupere ocasionată pote prin inter
calarea în text a unei simple note
marginale.
Blakesley propune ca cuvintele Enprio
aov
map”
(saă Yap cum scrie cl), txdaz
ză Exdazuat dntdahov »sii se considere
ca parentetice, iar cuvintele pupis dă. wy
ipova să se considere ca, reluând
703
şirul dela »pwpie păv Tăp Qdpwv«
întrerupt
prin parentesă, Acestă propunere s'ar
tradu
ce
astfel
:
»căci
afară
de tributul
ordinar. — (eă luai de la fie care comun

banii ce impuneaii fie
die, de tributul ordinar s, ce, la Idea itate
acâsta a lui Blakesley, deși
so pote admite decât cu transformarea,
tâte autorităţile manuscrise. 'Trebua sii luj »zap'« în »yape, lucru la
considerăm pasagiul dar ca
traducem cum ni sa transmis, Ensă

căreia) afari,
ingenidsă, nu!
care se opun
corupt şi să-l

sub tâte reservele.
3 de 5E ethov, 2v Eztpotoi Îdyors
îmAwow. Autorul nostra promite
aci că va scri uă istorie a Asiriei,
la care, mai jos la Cap, 184 »ty
zciz “Acevplotzt
vor el se referă. Uii aşa nara
ţiune »iyot “Agsbprore, coprindând
istoria imperiului asirian precum
în detalii
şi căderea Ninivei asediate de Ciaxa
în cărţile lui Erodot, Cestia daca
re, nu există
sai nu el a scris uă asemenea
astiidi obiectul multor comentarii şi
e face
cercetări. Avem însă indicii positistori
asemenea scriere a existat, Argument
ive că uă
ul celor sceptică asupra acestui
punct, cum că
daca ea a existat trebue sii fi forma
ţ uă
serios ciici scim că Erodot seria fragm carte a parte sa ui a decea Musă, e puţin
ente
separ
ate
de
istori
e pe cari le inter
urmă în opera ui, şi prin urmare ar
giisit lesne loc unde să insereze istori cala pe
pâte chiar aci în Cartea |, Ca fiindic
a Asiriei,
ii
despr
e
existența unei istorii asiriang
scrise de Erodot şi a căreia urmă sta
perdu
t
âncă
din vechimo, avem mai întâi
un pasagii din Aristotele, (Istor
ia animalelor VIII, 20), unde, fiind
acuilă, se dice ci »Brodot în
vorba despre
naraţiunea despre asediul
Niniveje Yorbesce de ui acuili care venise acolo
ca să se adape. Iată pasagiul:. s21):
“Hpiâozos ve z05zo-. zenoirize
vo zâv sis uavrelas Tpledpov
deziy tv <fj
îmvioet =f zepi 234 zohopula
y = 1v Nivov zbvovwa. Acest
pasagiii, atât de
conclusiv în resolvirea cestiunei
de faţă, a fost forte mult atacat
de câtre
sarii teorici că Erodot ar fi scris uă isto
rie a Asirici, şi acâsta pe temeiuri adver
la prima vedere, par soriose, şi
cari,
cari tr ebue prin urmare sii fie
bine cercatate
înainte de a ne putea pronunţa în
cesti
Mai ântâiii: sa obicetat

» Ilpidozeze în acel pasagiii al lui Arist
: că cuvântul
otele este suspect. Acâst
adevărat pentru-că existi manuscrise
a este forte
aristoteliane cari în loc do a avea
»49),

Clio I, 106. 107,
Eznuijomn mhăw zis Bafvhovims
uoips* peză îă cadru, Kvatdpys
,
păvi,
Baomeboas
zeocepcinvsa
Ecea? oby oi
Suba îptav,
shaură.
r

|
|
|
|
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nară din noii peste (poporele) de
mai nainte; ci mai luară şi
A
AA
aa
Niniva — voii: explica întruă,
altă istorie cum o luară — și
supuseră pe toţi Asirienii afară
de partea Babiloniei; după acesta,
Ciaxare muri în urma unei domnii

de patru-deci de ani, socotindu-se
|
|
107. "Euâsuezar îi 'Aczud-msă

Kvatdpzw

matii

zi

şi aceia în cari dominară Sciţii.
1017. Astiage, fiul lui Ciaxare,

Paothmtrv* | suceedă la domnie;şi el avu uă

“Hpdzozos dyvdeta ai 24) “Holodos dpvbete, atribuind astfel lui Esiod, iar nu lui
Erodot, scrierea despre asediul Niniveă. Partisanii acestei variante, o uşi prin

urmare. teoriei nostre, mai obiectăză că cuvântul zezotrize indică uă alusie, nu
la scrierea în prosa a unui autor, dar la scrierea unui poet. Vom examina acum

soliditatea acestor obiecţiuni.

Varianta cu ']loipâos, deși existii în câte-va manus-

crise, este astăţi condemnată de toți comentatorii serioşi ca uă corupţiune a
textului pentru cuvintele următâre: 1“ Pentru-că ca se afli numai în manuscrise
de ui importanţă secundară pe când manuserisele celo mai vechi, afară de unul,
aii “Ilpfzazos, .2* Pentru faptul destul de bine stabilit că Esiod murise de mult când
s'a luat Niniva de câtre Ciaxare. 3* Pentru-că, nici Esiod nică vre un contimporan al lui, nu'ait scris poeme pe subiecte istorice, şi 4* Pentru-că nu există
nică uă scriere a, ui Esiod din care ar fi putut face parte un cântec asupra
căderii Ninivei. * În: fine argumentul lui Sir C. Lewis că expresia nezulrie

indică uă alusie la uă scricre în versuri cade de sine înaintea faptului că ea sar
putea prea bine aplica şi unei ficțiuni saii legende în prosă; afari de 'acâsta |
e cestie şi despre un oracol căruia s'ar putea forte bine aplica cuvântul menolyue.

Acestor argumente în favorea teoriei că Aristotel face alusie la uă istorie
scrisă de Erodot, putem adioga că un autor elin, Cefalione, pe carele Pa urmat
mai tărdiu şi loan de Malala, descriind moravurile Parţilor şi ale Asirienilor, ne
asigură că urmezăpe Erodot, totuşi descriind. nisce fapte cari nu so găsese în

nici uă parte din scrierile acestui autor, ajunse pănă la noi. Probabilitatea e dar
mare în favorea teoriei că 'Erodot ar fi scris uă istorio a Asiriei şi că acea istorie
a perit.

|

Ea a dispărut de mult,

căcă nici un autor antic, afară de Cefalione şi

de Aristotele nn fac alusie la dănsa. Cefalione a scris pe la anul 120 înainte
de Christos, astfel încât putem fixa aproximativ data pierderii acestei porțiuni
a scrierilor lui Erodot, între anul 100 şi anul 80 înainte de Christos.

două,

!

Kuatdprs

univ.

Manuscrisele sancroftiane şi xveselingiane, precum

legă acest pasagiii cu cuvintele wzâsav 0937i,5zs tuwe

mai. sus. Vedi nota asupra acelui
cuvintele »65v zotst Xudbae Tpăave,

pasagiii,

. Aceste

și alte

din cap. 103 de

manuscrise

mai

i

omit

şi

? seocepăuovza Erea: de pe la anul 633 pănă la anul 593 înainte do
Christos.
”
Ă
„8 Aozodyms. Acest nume so vede era, numai un titlu. E de observat că
este un nume nu arian dar turanian şi chiar scitic. Forma lui cea pură. este
Adj-dabak şi însemneză »ştrpelo care muşcăc, Acesta este un titlu co se vede
că 6l purtaii toţi regii Sciţi de pe atunci, și e probabil ca Arianii, când ai

ocupat Media subt Ciaxare,

țării. După Ctesia numele
conta Ensăi cu siguranţă pe
1 Nvasdpew mais.
"Gaisford, au »b Kvatdpew
cu usul adoptat în general

sii fi dat regelui lor, titlul vechilor

regi

scitică ai*

adăverat al lui Astiage a fost Aspadas, nu putem
cele dise de acest autor,
.
Unele manuscrise, după cari se conformii Creutzer și
maisc. Am preferit să las articolul intact în acord şi
de câtra Erodot în asemenea casuri,
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zai oi Ej&vezo duydenp ră=»05vouu
Eero Mavădymy1- ziy dăduse 'Ag7

5

2

2

zudrns îv 205 zvw2 odptoat s000d-

mov doze mhioat păv zi Swvzoă
70), Entazauhboa' d: val iv
'Acâry âcav. *Ynobăpevos? îă zây
pățov zotat îvetpozddorai ză 2y6Toy, 200fr0m, map” aărâv aăză
Craoza paliv, Meză &ă, ziv Mayddvmv zadtv, 20ăoay %â dvâpds
opainyi, Mov păv my twvzoă
dtiwv5 odâevi âtdot uvaiza, Debot105 Tv 6-6
Ilfpog ărâot,

5 6dvoua îv Kapfdons, ză
cdptoxe otuime pi dâyra das,

fiică căreia dete numele de Man-

dana;
atâta

Astiage visâ că ca urină

încât

se

umplu cetatea

lui şi că înnecâ și tâtă Asia;
supuind visul (acesta) acelora
dintre Magi cari erait interpreți
de visuri, el se speriă când

află dela dănșii tot ce însemna.
În urma acestora, când Mandana,

acesta, se făcu de miritat; el nu

0 dete de soţie nici unui 'Med

d'intre acei în posiţie (să se alieze)

cu

dănsul, “căci

se

temea

de

“vedenia (ce o avusese): o dete

Ensă unui Persian pe carele €l

1 Mavădvy v numiti Avădyn de Genesiu.
Acâstă Mandana era nepâta lui
Cresu regelo Lidici, fiind că Ariena, sora
lui Cresu, cra soția lui Astiage şi muma
Mandanei.

2 tădxee 'Aczvdyms îv *$ 5nvw.

din Lampsac, autorul scrieri intitulate
relatat visul luă Astiage. Iată cuvin
tele
regnator, quod fii Mandana,
adhuc
fluxisse somnio viderit, Herodotus refert
;
locis vitem exortam toti Asi incubasse.

doto prior tradite,

După Tertulian, (de Anima), Charone

»Ileostaze fu acel carele mai ântâiă
a
lui Tertulian:
»Astyages, Medorum
virginis vesicam in diluvionem Asi&
item anno post nuptias ejus ex iisdem
Hoc etiam Charon Lampsacenus Hero-

wzobtuevos.
Tote edițiile moderne sunt de acord şi
scrii brephlueyos
deşi manuscrisele fări excepție aii
evoş,: Cuvântul pentru care a fost sub.
stituit Uzeţfizuevos lui Umoljiuevos estainotu
că
mai
jos
la capitolul urmitor avem
DEuevos zotat dverponlhotate, Acâsta
' pare în adevăr a fi un cuvânt putern »iyrepic, dar
- prefer a restabili textul în forma ui
originală, fiind-cii din cuvintele ze,
abză Ezasza pafitbv, mi se pare că
av
Astiage nu a supus, în strictul sens
a cuvântului, visul seii Magilor dar că Magii ait
suplin
it
detali
urile.
Daca
este aşa,
cuvântul Ozcl)tuevos e mai corectşi
exprimă idea că Astiage a snpus temer atunci
Magilor mai mult ca un punct asupr
a ciraia trebuiaii ei sii se pronunţe. ea lui
4 dvâpâc bpalg

y. Avem expresia acâsta mai depar
te la, Cap. 196, şi în
Cartea VI, Cap. 121.
5 "Tv Ewvzod
dEluwv, Literalmente »4'intro acei demni
de dănsule.
* Kauâ5ons zdv zăptoze olzins
tatăl lui Ciru, era nu numat un Persi piv îdyra dyabijs. Se vede ci Cambise,
an nobil, dar âncă şi un descendint
Achemene, prin urmare aparținea famili
e
lui
ci regale a Persiei, Pe inscripția al dela
Behistun, Dariu se filesco că se cobâr
ă , de la Achemene şi că înaintea lui
opt din rasa lui, fiind el al noulea.
Între acestă opt regi trebue sii fieai domnit
măraţi şi Cambise tatăl lui: Ciru, Ensuși
prenu
Ciru, şi Cambise fiul lui Ciru. Deaceea Xenofonta (Ciropedia, 1, 2) ice:
»llzzps

d&yerar 6 Kăpos yevâslae Kap25ao0y,
Ilepsâv Basis, „Asemenea ui inscri
„El numesce »fiul lui Cambise, regele pţie găsită în Chaldea din timpul lui Ciru,
Dariu al şâselea rege al dinastiei sale, cel puternice. "Eschil, (Pers '765) face pe
adică: 1* Ciaxare, 2 Astiage, 3* Ciru, dar acest poet sigur că numără dela Ciaxare
4e Cambise (ful lui Ciru) 5* Smerdis.
aci resultă pie că Cambise, tatăl lui
De
Ciru, deși avea rangul de rege, nu
se considera ca

atare de toţi, pentră-că era un supus
direct al imperiului medie
pote că i se tolera titlul de rege cum
Lui
astădi Englesii acordă onoruri regale . regilo
din India a ciiror putere şi suveranita
r
te
este cu totul ilusorie.

Clio I,-107: 108.
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zpânav: ît' îjvy(nv, mohhu:2jeple ! găsi mai de” familie” nobilă, de
wy adr ptăov dvâpbs Mytavl. ! un' caractei: blând,şi pe: carele
i Glvconsidera. cu mult” inferior
nn
i i

Po
|
"108. Xuvoweobors
B5og zis -Mavădwms,
2 mpobzep Esi? side
PEtâzee 0£ oi 2x zâv
duyazpds

zabrne

1 Cehilar) unui Medde condiţie
„*"î J'ordinară, el se numia Cambise,
dă. x Kay |: '108. În primul ân în- care
62 Aczudirns | 'Mandana trăi cu Cambise, Astidmy di. ! age avu uă altă vedenic.. Îi se
atăuluv:săs | păru că din părţile sexuale ale

qăva

'uzedov, | fiicei acesteia erescea uă:viţă, şi

zi 65 dunedov Eztoysty'
cuv 'Actnyv | că viţa (aceea) se întindea' asupra
măcay, "ldâv '83 zoăzo al brep- | Asiei întregi. Visând el acâsta
Gâpevos? zotat” âvetpondintat, paze- | şi consultindu-se

ztuvazo 2x zâv Ilepatoy zip 0vyaspa ămizeza* 2odoav,: Aztropvny
ât 2pbhaoaz, Bovhâuevos sd yewduevov ZE 'abris dvagtstpat:: 2 dp
ot zis dwtos-of câ pdţov dvawpo:
zâhot 20atvov; Ga pân 6 azi
Voyarpbs adz0ă +âvos Baoteboew
dvi

Exzivov.

“Tadzaî

|
|
|
|
|
|
|

cu interpreții

de visuri, trimise de aduse din
Persia pe fiica lui care era
aprâpe să nască. Când sosi ea,
o puse subt pază cu hotârirea
de a distruge (fructul) ce sar
nasce dintr'ânsa, căci dela visul
acesta magii nuguraseră pentru

v'v- | el că espilul fiicei
lui era' (de-

Macabusws 6 "Aczudymsy ds 2yt- | stinat) să domnâscă în locul lui.
sro: 6 Răpos, zahfoas “Apzayov, | Ca să evite acâstă (calamitate),
dvâpa 'ntafinv5

ua

mtozdzaz6y

se | îndată ce se născu Ciru, Astiage

Midev za ady înlspimov zây | chemă, -pe Arpag, un om din
Euuzoă, Eheyt ot zotdds* »Agzays, | familia,:lui,şi cel mai credincios

zpinua mă &y sot mpostiw umâa- | dintre Medi, unul (pe carele €l
uâs -mapaypiom*
umât ut ze |pusese ca) supraveghietor peste
zapapahyj* ua) hdovs EXâpevos 2£ |.tote (bunurile) lui, și: 8i dise

1 20006 Evepde dpuv abzăv ptcov dvâpăs' Mfjâoy.: Daca, dupii cam

se crede, Cambise era de neam regal, acesta dovedesce cât do mare era disprețul

Medilor pentru Pergi.
zi apte Eseu.

i
E
În primul an al ciisiitorici Mandanci; nu »în primul

an al regnului lui Astiage« cum vor unii să. interpreteze aceste cuvinte.
. 3 bmepOtpevos.
Două manuscris“ai
e »izolituevose.
Dar firă îndoială

textul corect este Vzepfitueve.
„
Si
a
1 »âmtrexaă. Manuscrisul florântin şi câto-va ediţii seriii îzlzoza. Marea
maioritate ârisă a manuscriselor.aii £zizeza, Afarii do acesta, mai jos la Cap.Lll,
ele tâte aii îzizeţ. Iată dece am scris cu e.
:
5 olafiiov. Nu atât.
»al cascic, cât »al familiei«, căci, precum reeso din
capitolul co urmeză, Arpag era înrudit ro cum cu Mandana, şi prin urmare
cu Astiage, 1,
i
PI
6. mapapdhn este »a expune în pericole: avem în alte locuri »sapaiddesliată
a se expune pe sine în pericol.
Erodot. 1.
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astfel: : »Arpage,

să nu negligă

de fel recomandaţia ce am să-ţi o
fac; caută de nu mă expune la vre
un pericol, și ca nu cumva, menajând pe alţii, să cai tu (singur)

la sfârşit din propria ta viclenie.
Ia copilul pe carele l-a născut
Mandana, du-l a casă la tine
şi ucide-l; după aceea îngrâpii-l
cum „vei crede mai bine. »Cel
lalt răspunse: »O rege, nică uă
data “în trecut nu ai vădut în

acela

carele

ţi 'vorbesce: ceva

(care să semene

a) ingratitudine,

Yom aveaşi de aci înainte grijă

de a nu lipsi dela datoria nostră

câtre tine.
Daca dar dorința
ta este să se facă lucrul acesta,

109.

Tobrorat' dpedusvos

6

“Apzarţos, îs ci mapsâdim ză zau-

cuvintele acestea, îndată ce i se

îzi

Oavdzop5,
fie xhaluv. îs ză plata. Ilapshav
03 Eepate rii îwvz0ă “ruvatzi dy
2
,
Fă
7
ăvia >'Agzudyens
priliy7 za dzzov.
1 2E boztons.

trebue ca eii să-mi îndeplinesc
datoria cu zel.«!
|
o
"109. Răspundând. Arpag. cu

predete

copilul gătit ca de în-

morimântare, plecă (cu dănsul
la el) d casă, plăngând.. Ajun-

gând (acolo), spuse soției lui tot

Expresia acâsta o mai giisim în Cartea,

V, Cap. 106, şi în
Cartea VI, Cap. 55, Se subtinţelege pât e substantivul
râryis; în asemenea cas
expresia este metaforică, fiind luată dela rispost
a unui luptător carele a parat cu
succes lovitura adversarului stă.

2 5 Ewuzti, Câte-va manuserise fârte
ante, cum e cel din Florența,
ati soi îwwzi, B dar greă a ne pronunța careimport
din aceste donă variante este cea
corectă, căci și una și alta sunt autoris
wwzd

pentru

ate

în manuscrise.

Am

preferit ânsă s

a evita felul de tautologie ce sar produce
cn soi tuya, cu tote
că și acesta este ui expresie cât se pute de admisă
. Daca adoptăm pe s, atunci
acel

pronume este subiectul verbului Tepintsrs.
:
.
3 dvâpl ze.
Literal »pe bărbatul acesta« adică, arătându-se
pe sine,
Am credut că dai expresiei totă puterea, ei
traducând prin »acela carele yorbescec,

1 evhacodpedn îti, Mai natural ar.fi
Long şi Macleane, dar tâte manuscrisele ali îz, poasatuedi ze cum e în ediţia lui
a
5 E îmi Vavdzw, se subtînțelege »gzohijv« sugger
at de zexauxutvny. În
Cartea Il, Cap. 119, avem NM

ii El favdawe unde se subtințelege »âtsuse
,
şi în Cartea V, Cap, 72, »acis chmus zastâri
my în Gaydzuc, Copilul, fiind un
copil regal, trebuia gitit în stofe prețioso cev»/p»30i
ze za tsliijz Ratry« pentru
înmormântare.
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ce ci ordonase Astiage. Atunci
ea fi dise: »Şi acum dar ceai

zi ont 2v vw 207 mottetya
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Tis văv zăv vid area dv dusă,
con zi î haizezat ză 2vlizăzev duol
xtwâivov 6 pănpozos; aMa3 205 păv
dopahtos etexa unt îsLI 20d70y
eheuTăy zwy matda” det pâvot
2
TWY
=wă "Agzvdyzos aznă wovta
Vevsoda, za pă zâv dive
>

-
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x.)

EI răspunse:

»Nu ceea ce a comandat Astiage;

(nu,) nică chiar daca
ar

pierde

mintea

aş sei că

şi ar

turba

mai răi decât turbâză acum, nu,

Ri

(nici atunci, dic) nu mă voii
supune voinţei lui, nici voiii fi

complice cu un asemenea omor.
Pentru

mai

multe

cuvinte

nu

voiii ucide (copilul): (mai ântâii)

pentru-că copilul &mi este rudă,
Și (apoi) pentru-că Asţiage este
bătrân şi fără copil de sex bir-

a

bătese,

Și daca, murind acesta,

Sar întâmpla ca tronul să trecă
la fiica, acesta, pe al căreia fii
(voesce) acum să-l ucidă prin
(mâna) mea, ce mai rămâne
pentru mine decât pericolul cel

mai mare?
Nu, pentru siguranţa mea, trebue să moră copilul
acesta: dar ucigașul lui trebue

să fie

110.

Tadza

dpțedov Ereure
-

?

Twy

-

2

Aozudiyeas,
a

unul

dintr'ai

lui Astiage

şi nu-unul dintrai mese
etze, al abziza
îm zâv Bovubhwv
4

TGV

3

,

TLOTaAT)

.

VOUS

ze Entry6ewzrizas vâuovra al oypea
Omproâsozaza, 5 oăvopa îi Mpa

110.
-

EI dise acestea și îndată

trimise un sol câtre acel dintre
văcarii lui Astiage, pe care îl
scia că

€și

păscea

turmele

în

localități mai favorabile (pentru

1 ăzatg Epoevos ydvoy. -Xenofonte, în Ciropedia, dice că Astiage a avut

un fiă numit Ciaxare, dar, autoritatea inscripţiilor persane confirmă disele lui
Erodot; inscripţia ela Belistun
lisnesce cum că Fravartiş (Fraorte) are pre-

tenţii la tron ca, descendinte al lui Ciaxare, nu ca fiă al lui Astiage, El recurge
la fundatorul monarchiei ca cum ar fi fost stinsă linia lui Astiage. Genitivul
Epoevos vâvo» aci esto identic cu genitivul dvăpis în expresia duăpos wpalyv din
cap. 107 de mai sus.
? Efjehtjget. Unele manuscrise scrii Behiicet cum fac şi în Cartea II, Cap. 14,.
»ei aut tzdtoza; ânsă, mai sus, a cap. 14, forma îbfcust este necontrover
sată,
prin urmare e probabil că ea fu forma întrebuințată de autor,
3

4

d)hă, Nu în sensul de »dare, ci emfatic; de aceea am tradus prin »nuc.
uEvzor. Creutzer scrio ut zare.
13*
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silbatice,
Mitradat,

răşă a lui în robie; numele femeii

v)

Spaco:

Ra

îi

-

:

i

1

Ş

m

v

Y

“H â3 dq Măi,

ppm 203 năsa

e.

dnsdost.
"Eat
Gw 6 Bovzdhos
î z0ĂNŢ) i uaheduevns
Susvoe dzizazo,
Gata
Gz0ovâfj

,

Keisdz

,

»oz "Aorvdms 7
haBâwa Veîym 2s sd 2irubzazov
36 0bptoy, Das dv z-ptoza, dta-

căci. Medii

numesc. câ-

țeaoa »Spacac. Regiunea :subt
poalele de munte în care păstorul

1

a

.în

limba elină, în limba medică, &nsă,

A

2

numele acestuia era
şi locuia cu.uă tova-

cu.-care el „trăia . era “Cino

o

Cad

Mrâuriiy,. Smaa” “zii făp u6va
xahtovat. »ondaae Mio?
“At îi
| Szopzal
sto ră o0dpfwy %da
dd vous zăa Boy sete 0dro
ds
Y 0 Povudhoc, zpds faptu *
vepov
ua râvy "Anfazăvov, za i apă
205 mâwzov z0ă Edtetyov5, Tabzg
pă ăp î Mnâză ypn zpă
Susnelpuvy5. dpewij Zaza udipra za
Drd me al tânar? Gyr, petpise

executarea planului săi), -adică
în locuri de munte pline cu. fiare:

acesta creşcea turmele lui de vite,

se afla spre' nord, de Agbatana;
şi în. direcţia. Pontului. Euxin.
(Partea) acesta a ţării -Medilor

„despre Saspiri este. fârte mun-

tosă şi înaltă şi plină de păduri.

Cea lată parte a ţării medice
este tâtă câmp; Când sosi piăstorul, carele venicu cea mâi mare

"iuţelă la chemare, Arpag ti dise
(cuvintele): acestea:
»Astiage

1 Mespaddens.. Otesia îl numesce Atradate,
însă, precum şi aceea a lui Nicolae din Damase, Intrega naraţiune a lui Ctesia
sunt de uă veracitate suspecti, Numele AMitradat carele s'a sprijinit pe Ctesia,
este identice cu Mitridat si
însemneză în limba ariană »dedicat Soreluie: Mitra
era pentra poporele ariane
personificația sorelui,
.

e

.

.

svvoluez dă îf twvzod wvdodip.
Unele ediții ai »oyvotuee 84 Evz)
Gwâod)y« acesta Gnsă firi autoritatea manuscriselor,

“hv Yăp 25va

.

*

ahtovat »gzduae Mici; "Rawlinson ne spune
:cum că
în limbele indo-europeane rădăcina, »spake sai'ssr
însemnâză, »câne«,. În limba
zendică avem vorba »spâ«, din care Ruşii a ak«
ficuţ »sabaka: în câte-va părți
ale Persiei moderne cânele și astăi se numesce
»aspâkac. . Poate chiar că »kiopek«
în limba turcă este în corelaţie cu riidăcina. acesta
ci indo-european intrat în limba Tureilor pe calea, şi că nu- este un cuvânt tătar
limbelor ariane.

Yzbpea:, »poalele munţilore, A ceeaşi expresie
giisesce în Cartea IV,
Cap. 23, în Cartea VII, Cap, 129 şi 199, şi în Cartea IX, seCap.
19 şi 56.
5 zpâc Boptw ze dviuov sâv ATBaz

EoEctyoy.

6
1
Cartea
5

dyovy,

a
Adică pe: părţile muntse' între:
Tmolu

xal zpâs

705. z6yzov

şi munţii Armeni

z05

mpâs Xaszelpuvw. Pentru Saspiri, vedi mai sus Cap. 104. ei.
7
tânar
iîx în Erodot însemnezii pădure, (vedi Carte
a IV, Cap. 109, şi 175;
V, Cap. 23, şi Cartea VIII, Cap. 11. *
,
.
al bi, ze A za Tâmat svynptots. II 38. Zn. :
Mr gem

fazi măga dntdog. În manuscrisul weselingia
n precum și în cel sancroftian,
cuvintele acestea lipsese din text şi după
»Gpzwvi] Za udpzac urmeză îndată
»azooi, cv uadeiuevos dninezo um Eheey O “Aprayos adăee
a, Întrun alt manuscris din secolul al 141ea, colaționat de Schweighiuser,
avem varianta

»atoyâţ:
dd vahednevos ditrezo anl Edeyeuc, dar acolo avem întreg
,
pasagiul val: brd, =e
azi Cici competi... "ÎL dt ddr Mater, pn dori mâza
dzelezt, Expresia »dzeăos

/opns, iusemnând

localitate şezii, se mai găsesce în Cartea IX, Cap.
102,

Clio 1.110 111.

aţi ordonă să eci copilul acesta
şi să-l expui
în. partea cea mai

R.

&

[tei

qOapein.
Kad - dâs mov 24 )evo
cinei, i,în pi d mouzziyrjs abră, Ghhed
Tep Tpăzwp TEDITOLI GI î)&dpep =
1X4i5T(p GE înca pijocotae ! * Emopăiy
08 Exasipsvov dozăzațuai? î=pde.

pustie a' munţilor câ 'să piară
cât se va putea mai iute. - Ma,
însărcinat să-ţi mai spun că
daca. nu Lai ucide, dar ai face
aşa încât să scape; * (el) te va
ucide (pe -tine) cu 'mârtea,: cea
mai crudă: chiar eit: am ordin
să-l văd expuse.
111. „Audind văcarul aceste
(euvinte),. luă copilul în braţe,
se întorse înapoi pe acelaş drum
(pe care venise) și sosi la grajdul
(săi). Chiar acolo,. atunci pe
când păstorul era, absent la oraș,
soţia lui; care din di înî di aștepta
să nască; 'ca cum ar fi fost un ce
providenţial; &i făcu (un copil).

e

.

1. “Toăca dz0v5a5 6 iooxâ)nc,
ud îvahațiiy*- ză atâta, ie Tv
a
aări;y oziow dâdv, za dmtavtezat
2ș
ziiv Ezavhw,- Toy Găpa za ad
ovi Emcete
1]i Vovh,
Ene £ todca mâoav Îutprjv5, s6re zwws zasă Gaiova zizzet
oi/opevov 70 Bouzâhoo. îs m0hw,
"Hoay ît 8 epovztăv dupbzepot
dh ov REpt 5 e „200
- zoxov
ae
is ovanzăsds dbpwâiwy, 3, 8% ov
dz poa tus 6 “Apnayos peramătrarzo adriis 7dv dvâper, “ret
za 08 dnovoozijoas Exo, oia' 2€

dâhatov 6 _ldodaa

Amânduoi

“Apzonțos

per azEpvarzo;
elâd

1 ce taypijotobat,

îngrijaţi “unul

avea temeri pentru facerea nevestei lui, ilar nevasta, despre partea

Îi Yovi». etpero

»O. dvar,

“crai

tru “altul, el,. despre: partea lui,
că, pentru-că Arpag, contrariii
(obiceiurilor : lui), trimisese să

mporEpn, & a? pu 007% zpolbţiws
eine:

197

“0

&

cheme pe soţul ci. “Când se în-

me

2ș

torse. el: înapoi

și 's6. înfăţişă

„Cred că e mai corect să considerăm

acusativ al subiectului Astiage,

decât ca un

acusatiy

al obiectului,

pe »se« ca un
mai ales că

acolo unde autorul! întrebuinţesii verbul dtaapăsa sai zaza/păstia cu un acusativ,

acel acusativ indicii: victima iar verbul însemnâză a ucide. Vedi mai. sus la
finelo capitolului $2, »xz= caypiisasbiat Eworâye, Pontru. aceste cuvinte resping traducerea, »te periturame şi prefer »se ipsum te interficeree.
"2 Gractcaypat, Oreutzer, în acord cu câto-va ediţii mai moderne şi cu
câto-va manuscrise, are »ntzayuate,
.

3. dvadaBby. Puterea lui dă se exprimă în traducere prin cuvintele” olaă
În primirec saii »la sinec,: Do aceea am dis »luâ în braţec, :
1

înlzet, pe

punctul de a naseec,.

6

£E atdzzov,

:»Pe ncsperatec,

expresie.
5 mâoav îptpmy.

Avem

mai

sus la Cap. 108

aceeași

Nu atăt dioae dar »în tâte dilelee, adică! adi dii în i die.
Avem în Erodot destule exemple de locu-

ţiani de felul acesta, astfelîîn” Cartea VII, Cap.204, avem 2: dzposdori poe; în
Cartea III, Cap. 150, DEZ 205 îwgtose; iîn Cartea viu, Con. 126, “Și în Cartea IX,
Cap. aL aie 703 oavepude, *. -. .
6 zi. Echivaleză cu ui “interogaţie.
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6) Ev aa Taovoa, d pre
ldetv îpehov, prize oi vevtola

îs conbras obs fjmezipoue,

(înaintea ci), soţia lui, vădendu-l
pe nesperațe,

Ol-

os păv pâv măs
măs “Apmd
“Apndyooyov xavdu
avu;ră
maralyero” Ey 88 damhoaels Tia

20w.
e

“Os

2

7

0pEw

îi “adytora

TatOtoy

207ov,

>

3

TPOAEtASVoy,

A

4

AGTatpov

ze : xal xpavyavânevoy, XEX0GuI)uEvov 4puaţ ze xal zodia zot102.
“Apnaoc 3: cos elăt us,
9

e

Taz

-

fu cea d'ântâia ca

să-l întrebe " pentru-ce Arpag
trimisese aşa în pripă să-l cheme.
El răspunse:
»0O soție, când
am sosit în oraş, am vădut şi

am audit ceea ce aş fi dorit să
nu fi vădut și să nu se fi întâm-

plat la stăpânii

nostri.

casa lui Arpag se umpluse

Tată

cu
îxceve zii motoz
rv dvadafivza
LOTT]
gemete: și fuiii cuprins de
70 zatGiny oteotat Qspovza, xal
spaimă când intraii înăuntru.
Geîya. 2v0a 67 pwoâfozazoy sin zây În momentul intrării mele văduiit
7

0dptwv, :pâs 'Aozvdyjea stat by
Tadza Extbuevâv pot, mod aretAioas ei ui opea
TOLI,Oatpt
xal Ed dvadafiăv Zpepov, doxtoy
Vă

2

?

y

Tv

ziwvos

olzezâwv

A

eta:

4

05

Yap av more waztdota, Eva -e
îm. "Edupeov î2 tptoy pusă
+

re za

vw

Li

DĂ

efuaot uexoouutvov,

Tpbs

6 xai zhavbpy xazeore ra 2uepavea? îv Apniyov; Kat Tponaze î

î% ua”
60. Ruv(ivouat
my
mdyra Mâjov Qepdmovzos, îş 2uă
YA
7
7
„5
Tpomezpnwy. Eâw
mohos Eysyeipros
mă pegos”
fiptoos* osws paapa iMavâdyns ze
15

.

un copil culcat jos, suflând tare
şi țipând, împodobit cu aur şi
(purtând) uă rochie cu multe

fețe.

Arpag ânsă, îndată ce mă

zări, €mi dete ordin ca imediat
să iait copilul în brate, să plec
luându-l (eu mine,) şi să-l las

în acea parte a munţilor unde

vor fi mai multe fiare sîlbatice,

dicându-mi că Astiage era, acel

carele âmi dedea aceste ordine,
şi carele mă ameninţa cu multe
(rele) în cas de nu le aş executa;

atunci am ridicat (copilul) și am

1 <6 pize ldety 6pelov, piize xozi
vevtcha
țelege »s v gelce, astfel încât relativul ză devine
. acusat

După yevtsfa se subtin-

ivul după dgedov, pe când
nominativul saii subiectul lui dpehe rămâne
subtințeles,
XEx05umu

întrebuințată

tvov ypvoti ze zal folia
de autoru nostra în Cartea1[l,

notalir,.

Aceeaşi

expresie

este

Cap, 1, în deserierea Tochici de
miresă a fiicei lui Aprie,
zpăc îi xai x)avliuiy xazcozera îpupa
vta. Aceste cuvinte să referii
la »iOdiueov 5 dptuove,
TpOuare,
Erodot mai întreb
ă acâstă formă în Cartea VI,, Cap. 134,
şi în Cartea VIII, Cap. 65, şi 135, uințâz
în loc de forma ordinară mptua. În câto-v
ediţii Ensă, între cari şi textul lui Creutz
er, avem voua re âije. Unele ediţiia
suprimă cu totul aceste cuvinte și
seriă » aa îi za” âcăve 6. c.|.
5 tvezelproe, Mai sus autorul ne spune ci păstor
ul Mitradat luâ singur
copilul şi plecă cu el »EȚ dumdafăv
din mâna unui. servitor a lui Arpag laEepova; acum aci ne spune că Pa primit
două versiuni, trebue sii presupunem că pârta oraşului. Ca să coneiliim aceste
Mitradat Iuând copilul a şi plecat cu
el,

dar ci imediat dupi aceca Arpag a
trimis un servitor ca să i arate drumu
ce conducea afară din oraş şi că acest
l
servitor"ar fi purtat copilul în braţe pini
la, barieră,

Clio I, 111. 112.
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sin mais sie 'Aozvdyewl Vvyazpbs
plecat (cu el), crednd că apar„ai Raufiozw zo0ă Răpov* ai pie
tinea, unuia din Gmenii casei;
'"Aozud-ns Evzthhszai. dmorzetvar* . căci nu putea să-mi trecă prin
ma
9
a
pi
vâv=, ze 6âs?2
doze
minte origina lui.
În adevăr,
m'am mirat de gătirea lui cu
aur şi cu vestminte (scumpe)
precum și de durerea ce se mani-

festa în (tâtă casa) lui Arpag.
Dar în urmă, pe drum, aflaiii
întrega, istorie (din gura) unui
servitor carele mă precedă (pănă)
afară
. din oraș și carele mi dete

în mână copilul: adică cum că era
fiul Mandanci, fiicei lui Astiage

și a lui Cambise fiul lui Ciru;
şi că Astiage ordonă ca să fie
112.

“Aua
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pia me val
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ucis; şi (copilul) acela, iată-l.«
112. Pe când încă rostia
aceste (cuvinte), văcarul desfăcu
copilul'şi €l arătă (soţiei sale);
ea, Ensă, îndată ce vădu că copilul
era mare şi drăgălaş, începu să
plăngă, şi, îmbrăţişând genuchile

bărbatului ei, âl suplică cu nici
un chip să nu-lexpue. El însă
răspunse că nu că era cu-putinţă să facă altfel; căci ar sări

1 Acrudyew.
Astfel scrie textul sancroftian, cu care se conformă Gaisford.
Textul medicean, de care sa inspirat Schellershem, Matthias şi alţii, aro
»'Asrudyzose. Bredoviu propune ca pretutindeni unde avem în text 'Agzwdyew

să citim »'Aozodycose, subt cuvânt că »'Aczwdyns« în Erodot este un substantiv
de a treia declinaţie. Ceea ce e positiv e ci Erodot a întrebuințat. ambele
forme, precum se 'constati de repetite oră chiar în manuscrise. De aceea acolo
unde manuscrisele dai în mod unanim forma "Aozwdyzos, ca mai .jos la cap. 14,

am lisat »'Aorodyeose, asemenea acolo unde, ca acă, cele principale ai forma
wAgzdyeuw« am „respectat-o,
_
3 Gâ6e.
În textul sancroftian avem »âec. 'Tote cele lalte manuscrise aii
de, E evident ci avem propriile cuvinte ale servitorului lui Arpag începând
„dela »dos dpa Mavăduns« şi pănă la finele capitolului,
|
3 “Apa
ar fi fost să
strucţia ânsă
duce asupra

dă zadza Eleye 6 Rouxdhos zal, Construcţia cea mai naturali
avem, în locul verbului finit Eeye, participiul dtp firii za). Condin text este mult mai elegantă ca formă şi mai energică; ca procititorului impresia că vicarul nu terminase încă de a vorbi, (Eye,

adică vorbia âncă) când a arâtat copilul nevestei lui, desfiicânda-l tot-uă-dată
din vestmintele cu cari era învelit; do aceca am tradus »pe când âncă rostia
aceste cuvintec.
|
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admoza Tv ui Ops Toro. “Os
dă odx Xe 'ăpur zăy. ăvâpa, : â26.
pe

spioni (puşi) de. Arpag ca să-l
observe:și că el-ar peri în mo-
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(cum

îi. se ordonase).

Vădând femeea că nu putea adică

să înduplece pe soțul ci, (mai
încercâ) a doua dră şi GI dise

(cuvintele) acestea: »De sre ce
nu pot cu nici un chip să te

înduplec să nu expui (copilul),
şi daca este absolut necesar ca
(copilul) să fie vădut expus,
iată cum să faci: am născut

și eii un copil, dar l-am născut
mort; pe acela ie-l şi expune-],
iar pe copilul fiicei lui Astiage
să-l crescem ca cum ar fi fost
al nostru: şi astfel, tu .nu vei fi
prins lipsind dela datorie câtre

stăpânii (nostri), iar noi nu Yom
fi. făcut. decât ceea. ce.e mai

avantagios nouă; căci (copilul)
mort, va avea uă sepultură regală

113. Kdpra ze 2ânte 20 fovx6hpsul „TB
mpăsŞ ră LTmaped
pz vra
T
că dd-ew
sEŢ
1 ovi, za adriza Emolze sadra,

Tov uâv Eoepe' davazbocoy zatăa,
1 -Ye. 'Câto-va

şi. acel. care _trăesce

nu-și va

-1118. : Atunci. i se

păruvă-

pierde viaţa, « .

.

carului ' că “în : împrejurarea, „de

faţă, femeea lui avea dreptate,
şi
îndată el (şi) făcu așa.. Copilul

din manuscrisele

care însă o vom pistra noi în acord cele mai autorisate omit particula e, pe
cu cele mai bune ediţii, Ea di
rască exprimând neputința de a cvita
vigore
2. , Agzvdyeu; Vedi mai sus nota u i necesitate,
No. 1, pag. 199.
"3 25 dutuv. Aci se subtințele
dar »din trupurile sai din pânticele ge un cuvânt ca Srhirzwwy. Sensul literal e
nâstre«, Am tradus prini »al nostru pentr
mai multă claritate.
u
4 dâtxtwv, ' Considerând ori. ce ordin
dat do stăpân ca un ce la care e
dator să se supunii un subalt
: nesup
ern
unere
,a ar-.fi ui lipsă de la datorie,
prin urmare: uă nedreptate frustrând
pe ' stăpân do: dreptul săi. Iată sensulși,
„adevărat al acest
5

ore

ui verb întrebuințat “cum € în text,

duiv

zaxâe

BeBovhevutva

tara

;

Litoral

nici nu va fi rea
pentru noi, decisia co am luaţ-oe,
5 dzohter, Astfel vedem scris în manus
crisele cele mai autorisate. Giisim
îns în câte-va! din: ele, precum şi
în unele ediții, cases,
,

Clio 1/13...
755759 păv: mapadtiot . ri Evz
Yuvatzi, zăv dă Ewuroă, 2âvra vexpty,
haBov EUnxe 2 md ins 2v- 205
"Spepe: my Ezepov» wnoutioas, 38
25 165u zavii 705 Erepav amâbs,
qtpwvy Es d 2pnubrazov
zâvy odptwv
mei, “Os dt
di Exaeutvp
e
„61. 6 Bovzdhos, zâv Twa zpo-

pe care €l adusese ca să-l ucidă,
pe acela €l dete femeeii lui, iar

pe al lui proprii, care era mort,
6l luă şi 6l puse

?

Tv,

2

:

e6hazov

"Ey

3
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-

adzoă

xazah:

68 Ec z05 “Apzdiţov

dmodetavbvat Eom Eroiuns eva z0ă
matâinv

zăy vezby,

PE

2.

lEuvas
7

GE 6

ț

.

în legănul

în

care adusese pe cel alt: și îmbrăcându-l cu tâte ornamentele
copilului : celuilalt, “6l. duse. în
partea cea'mai pustiea munţilor
şi 6. expuse. (acolo). După ce

i

Boszwvy?

201

.

S'aii împlinit trei dile de când
se . expusese..

copilul, .văcarul

mersela oraș, lăsând de pază
lângă dânsul pe unul din păsto-

“Apzaros
îwuzoă Gopuz6pwv
30nuwâowy3
pzaţos zâyzâv Ewuroă

rii subalterni.

7obs mtorozdznvs,etât ze dă 706ze, ua: Ebae 705
Bovxdhov d

spuse că; era: gata: să arate
cadavrul. copilului. Arpag tri-

zatăiny * - ua mă piv rtiazzo
* -zăy
dt Gorapov zo5zwy Kăpoy odvouao:
z

-

=

p_

e

x

(svsa zapahafoăoa Erpecpz Ti vw
700 Bovudov, oăvoue Go 06
= za ob Kăpoy Geutymf.
1 die ds z6hwv,

Venind la Arpag

mise atunci pe cei. inai 'credincioşi dintre Gmenii „casei sale, .
făcu constatarea prin ochii lor,
şi (puse de) îngropă pe copilul

văcarului; acesta, fu dar îngropat;

Frasa, acesta se repeti des în narațiunea de faţă şi dă loc

la presupunerea, că în tradiţia urmată de autor nu se menţionză numele oraşului
Egbatana.
2 mpo8doxtwv, Acest cnrânt, daca e autentic, ceea ce banuese cei mai mulți
comentatori că nu este, însemneză subt-păstoră, adicii vicari de un grad inferior
văcarilor principali. Cuvântul e bănuit ca ne-autentie.pentru-că nu este corect

în formă: ar trebui să fie saii zpofazoidazwy »păstori de vitea sai »alyodizzwve
păstori de capre; Volckener este chiar dispus a admite uă emendaţie în sensul
acesta,
Și eu cred că cuvântul din text este saii corupt saii uă vorbă improvisati

momentan' de autor.
3 Sopwotpuv,
S'a dis mai sus: (nota 5, pag. 178), că acest cuvânt nu trebue
luat aci în strictul sâă sens de »sulițerie.' Guarda personală a, şefilor de stat şi
a tiranilor clini era armati cu sulițe şi de acolo. cuvântul a ajuns să însemneze
3

pur și simplu »goarda personalăc. E evident că guarda personali a monarchilor
asiatică era altfe armată decât în, Grecia, eu tâte acestea prin analogie se dedea,
și acelora numele de »ânpiopore.: În pasagiul din text însă nu trebue 'si se în-

țelegă

nică chiar ui guardi armată, ci mai mult nisce servitori, căci mai jos, la

Cap. 117, Erodot, vorbind despre acesti 6meniai lui Arpag, i numesce ounuci
cam şi e probabil ci eraii, »tupas zâv ebvobptwv zods mtazorizouse. Iată cuvântul

pentru

care traduc cu expresia »6meni ai castic, .

o

E

1 odvoua Gho xod et zal od K Spov fzpâwn. Se vede de aci, că în
tradiţia pe care o urmâză autorul, nu se a ce menţiune de numele adevărat al lui
" Ciru, dar Strabone (XV), ne spune ci acel nume era Agradato. “Dar şi acela
E
o suspect, căci nu pare.a fi alt ceva decât “ui corupție a numelui Atradate,
carele, dupa Nicolac din Damase, era. acela. al tatălui lui Cira.. -Acum, chiar

acest “num
de. Atradate
e.
se consideri do mulți filologi
ca. .nă forma medici a
numelui -persian Mitradato, dat mai sus la Cap, 110 chiar vicarului, şi pote că
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pe cel lalt, carele în urma acestor
(împrejurări) se numi Ciru, €l
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luâ-şi €l crescu femeea văcarului, și €i puse un nume altul iar
nu Ciru.

114.

Şi când împlini băiatul

vârsta de dece ani, împrejurarea
următâre care i se întâmplă &l

descoperi (în ochii lumii): el se

juca în satul în care se aflaă văcăriile acestea, se juca chiar în drum
cu cei lalţă (băeţi) de versta lui:

ŞI băeţii jucânduse

aleseră

de

rege al.lor po băiatul acesta al

văcarului,

dupe cum

îi diceaii

ci.
El orândui pe unii dintr'enşii ca să (i) zidescă palaturi, pe alţii că să compue guarda

atât acesta cât şi tatiil adevărat al lui Ciru aveaii acelaş
nume. Mitradate însemneză în limba,
ersană »dat soreluic saii »dat foculuie:
Mitra '(focul) fiind
emblema astrului luminii. Strabone spune cii
Ciru luâ acest nume la Pasagardo
(XV, Cap. 3).. Fiiră îndoidli însă numele acesta fa acela
prin care acest monareh

era cunoscut în Grecia, fiind numele moşului săi,
şi dupi obiceiul elinese nepoţii
luaii numele moşilor lor.
1 tzizinavy mata, adică
»copilul yiicarului, dupi numele ce îi dedeaii ei,
adică »după cum îi diceai eie, Baehr interproteză
forte bine latinesce: »prout
nimirum reliqui pueri eum cognominare solebante,
2 otxosontetu,
Deşi în t6tă enumeraţia acâsta se vorbesc mai mult
de
sarcino pe lângi persâna regelui, emendaţia propusi
de Pauwiu, olxovoutew, adici
de a administra casa regelui, nu pote fi admisă,
de 6re co manuscrisele tâte au
oizatonteri.
Trebuo sii ne aducem aminte cii aci o
copii, şi că zidirea. de palaturi ar constitui tocmai vorbă numai de jocuri de
una din petrecerile cele mai
mari a unor băieţi de vârsta tovarășilor lui Ciru.
Ptr
adry,
70% 6E z0v zivă a
Multe manuscrise aă zâv în loc de 25, Gnasă
ediţiile moderne cele

mai bune primesc emendaţia lui Gaisford care are zi
ca
mult mai natural,
1. 6olialuâv Bacitos clvat În limba persană titlul
do »ochiul regelui« se
da inspectorilor regali menţionaţi mai sus la cap.
100. Expresia era familiară Eliniv
lor chiar de la începu
, resbelu
tullu i Peloponesiae ui datii eu intrarea lor în relații

mai

intime

ca

Perșii.

În

comedi

a lui Aristofane » Acharnaniie (V, 91)
acesti
expresie, dă ocasio autorului sii facă ui glumă.
EI introduce po scenă un trimis
“falş din partea Perşilor. carele vine cu us mascii
a căror ochi sunt așa de mari
încât amintese caricaturele

de pe pupa unci nave, pasagiul suni astfel:

val vu dios Tinoue v Wevaprdăavy
»zâv Bass deliaud
AIR
"Ovat “Hprtzderge
A
»zp0s zâv dev, dvlipurze, vadopaazov Bhezets;
»îj Tegi dapav xduzztov vedzotary
Tot astfel.în tragedia »Perşiic a lui Eschil, Oxozeisi&
chorul, vorbind
despre unul din victimele resbelului îl numesc
e »ztv stv miaziny may
”
2
- (Pers 280.) :

lui -Xerxe
062)
pyZAp vei
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acesta

dyyedlas Zoptpetv

se numia

»tsayyedebsa,

Zâldov
Perșii nn

lui personală, pe cutare dintre
dânșii ca să “fie ochiul regelui,
cutărui altuia 6i conferi onsrea
de a transmite ordinele sale; desemnând fi căruia lucrul lui.
Ensă unul din băeţii acestia, cari
se jucaii cu (dânsul), băiatul lui
Artembare, om (forte) considerat
p'între Medi, nu făcu ccea ce i

se ordonase

de câtre Ciru

(şi

acest din urmă) dete ordin băeţilor să-l înhaţe. Executând băeţii

(acest ordin), Ciru biciui pe băiat
cu cea mai mare severitate; acesta,

însă, îndată ce scăipă, se simți
dignat peste măsură, ca unul
rele suferise lucruri nedemne
(posiția) lui; mergend atunci

incade
în

oraș, se plânse câtre tatăl. stii
de ceea ce păţise dela Ciru, dar
nu dise »dela Ciru« — căci
acela nu cra (atunci) numele
lui — dar dela »băiatul văcarului lui Astiagec.
Artembare,
plin de miănie, cum era, alergă
pas.

Acel carele îndeplinia oficiul"
comunica direct cu regelo,, Acesta

răspundea petiționarilor numai prin intermediul împiegaţilor curții. În statele
libere, ca în Elada, un »isayyedese era privit ca un subaltern și postul era con-

"siderat cu dispreţ, pe când în statele despotice, ci în Persia, se vede ci un asemenea împiegat era privit cu respect. Din Cartea III, Cap.77, so vede ci la
Persi acesti funcţionari erai eununci.

2 A prenhdpeos.

Dupi Nicolae din Damasc acest individ era un nobil din

personalu curţii, carele a, adoptat pe Ciru în. timpul sărăciei lui, lăsând după
,
.
i
mortea, lui averea sa lui Ciru, Acestă avere o datoria generosității lui Astiage

căruia Artembare recomandase po Ciru ca sii-l înlocuiască după mârtea lui,
3 cutheve, se subtinţelege 6 Kpos.

1 &tadaBetv, să-l apuce astfel încât 'să-l împarţii între ci, adică si-l ice unul
de picior, altul de mână, altul de cap, altul de mijloc s. e. |.: mai avem în Cartea 1V
la Cap. 68 şi 94, exemple de acesti putere a lui »âuie cu audi.
Mai jos
avem acest cuvent aplicat altfel în Cap. 190.

Aristofane

(Eccles 1090)

se servi

de

cuventul »âuzdeir, utvose« pentru a desemna un june tras de donii femei bătrâne

în direcţii: opuse.

De aceea nu e de tot corectă interpretarea lui Baehr »medium

aliguem comprehenderec adică a apuca pe cineva de mijloc.
5 xazehlv Bi îs m6hty. Vedi mai sus nota 1, pag. 201.
6 ps rod Bovxdhov. Ar fi fost mai natural şi mai corect
" Bowadhov, de re ce avem mai sus vină Kopove,

ză
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Clio 1, 114.115,
(drept) -la Astiage luând cu dănsulşi po'băiat, şi. se .plănse că
(acela) suferise lucruri 'nedemne,
dicând:. »O rege, iată, cum am

„115.
"Axoboas. 83 vai dă 5
"Aozodms,. bfhwv: Tthopijoa 7

zonă

- stpăie

Tis

'Apreufdipeos

etexa!, pereziunero zv ze Bovx6hov al ăv moda, "Emet ze 38
2ap3oay dump6zepat, -fhtvas. zpds
ză Kâpov- 6 'Aozud+ys, 207 »3d

fost

ultragiaţi

tăi,

băiatul

de câtre sclavul

văcaruluile :—

aci arătâ umerile băiatului,

şi

+ 115. Astiage, augind şi vădând
(aceste lucruri), și voind,
: din
consideraţie pentru Artembare,
să răsbune pe băiat, trimise după

văcarşi după băiatul (lui). Câna
amândoi. fură. în presența lui,

072, 20 odde zotobzov 2dyzoe
mais, EcGhuroas zăy zodâs mada,

Astiage, uitându-se spre Ciru;
dise: »Cum? tu, tu fiul unui
om.de condiția aceluia,ai îndrăznit să tratesi în mod așa de

sodzov Ezojoa

primul de pe lângă. persâna
mea?«. Acesta : răspunse: »0
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unul), jucându-se, (mai orân-

:

“că, de
eram
Băieţii
ce le

al lor:

sigur, ai socotit (că, ei)
mai apt pentru acesta.
cei lalţi executa ordinele
dedeam, acesta ânsă nu

asculta şi nu voia să le iee în
„semă pănă ce a -păţit ceea ce

"4 eîvexa.
În unele ediţii Eveza,
2 3%. Actstă particulă, venind imediat după
un pronume, dă acelui pronume
ui îndoită putere și âl face emfatie:
cel mai nemerit de a traduce acâstii
“putere dată pronumelui este credde modul
a-l repeta cum am făcut în traducție..
3 detzeln. Gaisford; basat po. autoritatea
unor manuscrise; scrie derzly;
Cea mai mare parte ânsă din. manuscrise ai
forma din textul nostru, singura
necontestatii în: pasagiul de mai. sus, Cap. 13:
xzpriytws zdpra mepitane daruelrje,
Trebue ânsi săi observăm -ci acel pasagiii, lipsesc
e 'cu totul în manuscrisul lui
Sancroft,
4 Gâe.” Câto-va, ediţii și manuscrise ai ie:
no conformim. însă aci cu
cele mai bune și cu Schweighâuser, Manuscrisul
sancroftian are- bă, cum are şi
maj sus la Cap, 111,
»văy ză fe torie,.
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116.. Pe când băiatul vorbia
astfel,
„i se păru lui Astiage că
8l recunoscu; el âși închipui că
expresia feței semăna: cu 'a (lui)
şi că răspunsul (lui) era: nobil ,
şi “demn: i se mai -păru 'âncă
că 'etatea băiatului

corespundea

cu data expunerii (copilului fiicei

lui).

Impresionat

. de - acestea

(tote):
el .rămase cât-va timp fără

voce; îndată, ânsă' ce," după destulă greutate, se linişti, el dise,
ca să depărteze pe Artembare
şi să apuce pe văcarul singur
spre a-l: cestiona: . » Artembare,
voiit
' face: astfel

acâsta 'există în cele mai bune ediţii.

încât. nici

tu

Altele Ensă, p'intro

cari, vom cita pe aceea a lui, Long, aă îş fier, având deci mai: spre finele capitolului fiezyer în loc de îretfie, “Verbul fattva este, în: Erodot, une ori sinonim
cu Estpyeatia: vedi Cartea| II, Cap.42, av â2 ds 2oîfe fietova. „Baehr traduce

pasagiul acesta: »subiit Astyagem .ut agnosceret puerame,
i
î £c tovziv.
Gasim în unele edi fii, aprobate de buni comentatori şi basate
„pe unele manuscrise, £$ adzos, Antoritatea manuscriselor
“este destulde bine
cumpănită între ambele variante, e însă mai logie daca adoptăm îs: tuozâva
cu referinţă la Astiage, carele este present pe scenii, decât daca, serim vc arobs
care sar referi (într'un mod âncă destul de vag), la părinţii lui Ciru, adică la
-Cambisa si la Mandana cari nici nu 'sunt in cestie aci.

„3

Ehevfepuoztpm..

Creutzer are 2) zofiepuoztpn pe temeiul că în casul de faţă

“nu este vorbă de simplă libertate saii spirit de libertate, ci şi de ui Gra-care
nobilime de caracter exprimată prin cusâ ntul Ehevfifptos, E adeverat că în general

»idedfjepose corespunde cu expresia latină libere şi că »thzvfitatose se traduce mai

bine prin »liberalis«; ânsă avem autoritatea necontestată a dicționarului lui Liadell
şi. Scott unde ni se spune că şi î)evfjegoc se pote une oră traduce prin »liberalise;

aşa, e în casul de faţă, şi pentru aceea prefer forma Ehzvlepwetari ca tot atât de

corectă ca şi forma Eevfjeguo-tpn şi ca nefiind în contradicere
cu textele manuseriselor. Tot pentru cuvintele,
mai sus enunciate, în loe de a traduce prin »libere,
die »nobil şi demne,
În cas daca. preferim a traduce prin »liber« trebue să

considerăm îrasa ca. eliptică şi săi dicem »mai liber decât star fi asteptat cineva
dela fiul unui văcare,
.
4 îl ppovoy, aCât-va timp.e Aşaşi în Cartea IX, Cap. 22.
5 dvevetylels dela vdveveţzetue, A-şi aduna simțirile adici« a se compune »în Jatinesce »se colligerea; am tr. adus prin »se liniştie, deşi acâsta nu dă în
mod absolut satisfiicător intregul sens al verbului..
6 Bagaviay. Sensul lui fasavitu este »a cercac, de unde »a cestionaa si

chiar »a torturac.

î păw. Am tradus acâstă particulă şi pe 52 în frasa urmitâre, prin »pe de
uă parte« şi »pe de altae: acesta este semnificarea lor reală în casul.de fații.
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servitorii, conform ordinului lui
Astiage, conduseră pe Ciru în
interiorul (palatului). După ce
rămase văcarul singur, Astiage
Cl întrebă, între patru ochi,de
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EI

tot (acasă) la dânsul. , Astiage îi
dise că era nesocotit

din partea

lui.să se expue la mari torture;
pe când dicea aceste (cuvinte)
făcu semn guardii lui să pue mâna
pe dânsul.
(Văcarul) ensă, pe
când€l duceaii la tortură, expuse
întreg adevărul în nodul următor.

adzây10,

1 £ow. În unele ediții etsw. »În
2 uovvwlitvza dâe,
Părerile
»powwolifza 3 adăec — auownubityza
urmă e cea adoptată de Gaisford; care
»podas powofev, adîea 4.7.2, Textul

pe

r&spunse că era născut dintr'ensul
și.că aceia care €l născuse era

n

$

Ezew

căpătase

era acela carele i-l dedese.

interiore, adică în lăuntrul palatului.
sunt împarţite între spovvolityea dia —
ziăec

şi »uowolav

adica.

Versiunea

din

le nu admite virgulă după ps5vos, ci seria
ânsă subt
formă nu pote însemna »între
patru ochi« cum crede Gaisford; de aceea »powiefjivzaaşamtdee
îl,« sunt versiunele cele mai admisibile, Aceea din textulsai âucă pâte »pownotita
nostru e susținuță prin
autoritatea celor mai buni editori şi »uowvolityza die
are pe Valknaer în favorul că.
26 dudyzas neydhaş dzziuvtesbar, se subtințel
»prin răspunsul co
îl dedea«, Mai jos, unde avem »ăybuevns 26 zâs dvdyuase, ege
cuvântul dvdaa iarăşi
se aplică la torture.
1

Sopvodpotat.

5 vw

Vedi mai sus nota 3, pag. 201.

dyna d6zoy

»adevărule sai mai literal, »lucrul cum erac., Tot aşa
"avem mai sus la Cap. 95, și maă jos la Cap, 115, »zâv'
lov Erate )drpua. În câte-va
ediţii punctuaţia. diferă de acea adoptată de noi
text: după dcyov nu se pune
decât uă virgulă; acâsta ânsi nu iniluontâză câtuşiîn de
puţin asupra construcției
frasei,
6 îâî. În textul lui Creutzer, precum şi în
acela a lui Gaisford, avem îi,

dar aci nu-şi ar avea 'locul acea particulă,
1 detii, Vedi „mai sus, nota 1, pag. 205, .,
,
5 dimnimir.
În ediţia lui Creutzer avem forma
tată arabe.
Tot aşa şi mai jos la începutul capitoluluimaj117,ordinară nocontracavem »d)rjfelrve
pentru »adzjfirinve.
xartBatve »terminâ prin a« întocmai câ mai sus la Cap.
90 »xazalparve
cats mapatzetnzvose unde vedi

nota 6, pag. 159. Verbul uazaBaluv a ajuns să aibi
sensul acesta de a termina, dela Bijua de unde
se scobora oratorul dupi ce îşi
rostise discursul,
10 uni xartfatve îs dizde me val GoTyvwuny
twur
zede5wy tera
a5zdv. . Mulţi comentatori întempină uă dificult
ate gramaticală în intrebuinţarea
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Începând dela început spuse (t6tă
istoria) cu cea mai strictă veracitate; și (în fine) conchise cu suplicațiuni și prin a implora pe
(rege) să aibă milă de el.
117.. Astiage, după ce văcarul
ci descoperi adevărul, -6l privi
cu mai puţină (asprime); forte
iritat fiind €nsă “în contra lui
Arpag, dete ordin. guardilor săi
să-l cheme.
Când se. înfaţișă,
Arpag înaintea lui, Astiage i
dise: : »Arpag, (spune): acum,
prin ce mârte ai ucis (tu) pe
copilul ce ţi Pam predat, carele

se născuse din fiica mea?« Arpag,
când vădu pe văcar în casă, nu
o apucâ pe uă cale de minciuni:
ca

nu

cumva

să: fie

refutat; dar dise astfel:
îndată

ce

am

primit

prins

și

»O rege,
copilul,

participului zedewv după ce, mai sus, s'a făcut us de verbul finit uartdarve,

Aşa,

fiind, s'aii propus diverse emendaţii ale textalui, ca de exemplu »xededeta
şi »txtheveva
în loc de xe)ehwv, Nu e Ensă nică uii necesitate pentru acesta, căci trebue să
considerim că se subtințelege zazt3atwve în clausa a doua, şi că frasa echivale
ază
'cu
»paztdarve îs hrs me zal xaztdntve zedebie 4...
Chiar daca nu admitem explicaţia, acesta, după mine, cea mai bună şi cea mai logică, trebue să no
aducem
aminte că sunt destule exemple în Erodot unde el, uitând construcţia,
frasci,
trece de ui, dati dela un verb finit la un particip şi vice versa,
În casul
de faţă explicarea că se subtinţelege zazt3 atve cu zz)edwy este cu atât mai bună
cu cât
acest verb zaza?alwo, luat în sensul ce-l are în text, se întrebuințăză une
ori şi cu un
particip,

vedi maă sus Cap, 90, »xaral?ratse arts Tapazauevos« și în Cartea
simpatisa cu nenorocirea luis: asemeni mai jos la Cap. 118, avem »razidatue due,

IX,
Cap.94, »âs 6 zaztBatvov co))uzebuzvu so adbaia »până ce în fine terminară
prin a

1 dvlinimy. Vedi mai sus, nota $, pag. 206.
2 A0yay, adică »dowadova, In latinesce Bachr traduce »minorem ejus rationem habauite sait »minorem ei culpam tribuite — »nu-l mai consideră,
aşa de
vinovate. Alţii traduc »nu-l mai biigă în sâmăe, Deşi prefer prima traducţie,
de care m'am şi apropiat mai mult, cea d'a doua nu este de loc incorectă
şi are
multe de dis în favârea ci.
.

p

vu

>

.

3 dopvodpnus. Vedi mai sus nota-3, pag. 201.
4 33
ar un exemplu unde acest cuvânt indică venirea la punctul unde
53%.
voesce să ne aducă autorul, Am tradus dar prin »acume.
5 wâpw. Textul aldin, fără nici uă justificare, înlocuesce pe acest cuvânt prin
plz,
6 aazeypijcao. Luat în sens de a ucide, veţi nota asupra lui fta/păsfat
mai sus la Cap. 24.
? îmel me... Acâstă locuţiune ionică stii în acecaşi relaţie faţii cu zel, în

care stă pxaze

faţă cu mpa.

Vegi mai sus nota 4, pap. 198.
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m'am chibzuit ca să văd cum să

fac conform dorinţei vâstre, tot
de uă dată căutând să fiii. corect
față cu voi şi să nu rămân un
ucigaș, nici (în ochii) vostri, nici

(în

ochii)

atunci ce

fiicei 'vestre.
am. făcut;

Iată,
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naserăți: ca el să fie ucis. —- și
când am dis' acesta n'âm minţit;
căci .astiel-:ați. (şi) ' ordonat —
€i deteiii dar (copilul), astfel, cu
ordin să-l expue întrun munte -

pustiii și să rămăe

să-l] păzescă

pănă ce'să moră; amenintându-l
(tot-uă-dată) cu fel 'de fel (de
pedepse) în cas de n!ar executa
aceste ordine; şi după ce —-'exe-

iii:7 Ţevbpeios, Puţine ediţii şi manuscrise aii Yevbuevos,. - |
duws col ze'motow ară
xal î7& zpâs GE yivdpevoc dvakâprmos, pre livyacpi îi 0fj pijtev6ov“abrei
ot ein» avâtvens.
Blakesley
are asupra,

acestui pasagiă ui notă filologică forte
însemnată, el dice: : »Combinaţia „sabiunctivalui zorfsu cu optativul
ein» nu trebue trecută cu vederea; ea
are, sensul ci propriii, deși diferitele nuanţe
de înţeles, produse prin întrebuințarea
ambelor moduri, nu se pot traduce în nici ui limbă
moderni fără perifrasă, Prin
„ Yespunsul săă, Arpag arată că executarea ordinului primit
dela stăpânului s&ii este
pentru dănsul primul obiect de grijă, cea altă
indirectă saii secundari, Deci schimbarea de mod. consideraţie e mai departată,
Mai este de observat, (continuă
Blakesley), âncă- uă fineţi de expresie
constând în substituirea cuvântului einy *
pentru acela care ar exprima lucrul ce
avea în. realitate în mintea lui,
- cum .ar fi de exemplu cuvântul voputeiurv, Arpag
Eticheta, curții nu permitea lui Arpag
să, se serve de vre uă expresie implicând
idea
censurând efectele unui capriciii:ce star ivi căi monarchul ar fi "capricios sau De aceea Blakesley
propune traducerea următâre: “Sire, as soon în viitore,
how.to act as you desired, while at the same as I took tho infant, | deliberated
I hoped keeping clear of offence
towards ou, neitherin yopr daughters presentime
ce nor in yours, ever to stand a
homicide'e, Notaţi că :am, tradus: cir prin »să
rămâne! şi nu »să fii socotite
saii-asă tree

des pentru “cuvintele aşa, de bine enunciate
în prea justa; observaţie
a lui Blakesley,
3. mottw. Câto-va ediţii aii mută
>
„A :€piinov.: Forma. vulgară este “Epmjuav
dar Schweighiiuser acentudză astfel,
cum accentutzii și dpuctos, Ezoiuos; în „loc da ,Guotos;
Ezotpos.
|
1.5 Elava,
De re ce' este clar ci Arpag n'a îngropat
singur copilu! ci a
pus pe alții s'o facă, unii, în loc de Eat ur, adoptă
forma, medii tfnduny, care
ar insemna »am îngri it să se îngrâpec.
ale
.
33
Aci €nsii tote manuscrisele
aii Eau ur
astiel încât emendaţia, deşi forte ingenidsă, nu este
corectă.
.
Sensul
ânsă
este acelaş,
pentrii 'cii, chiar în limba, nostră, putem vorbi
în modul activ vam ingropat pe
cinova« pentru »am îngrijit: de sepultura
cuivae,

|
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cutând acela ordinele (mele) —
muri copilul, trimițând pe “acei
dintre cunucii (mei) în cari
aveam mai multă încredere, am
constatat (mortea) prin ochii lor
şi (am pus de) Ta îngropat.
Astfel, o rege, sai petrecut
lucrurile în accstă împrejiurare;
şi prin astfel de morte a perit
copilul.«
,
,
118. Așa .dar Arpag spuse
lucrurile curat.
Astiage însă,
ascundend mănia ce o resimţia
pentru ceea ce se petrecuse, mai

ântâiii de tote, repetâ din noi
]ui Arpag istoria precum o audise
„dela văcar; pe urmă, după ce
ci recapitulă (acestea), termină
prin a dice că »copilul tot trăia ,
zeze dpdp dez
z
on
ddawy3
ez ptvo
e, Er
dev,
şi că bine că se întemplase așal.
»Es av
mata
znăzov Zuapvov
Căcic, urmă el a dice, »am supeăhos, za Uv-azpi zii ui vaferit mult din causa acestui copil,
Befârutvos oda 2v Ehamopri
o
în 2tZU-,
şi nu- usore aii fost mustrările
MY 4 Ve
9 » Wwy TY be 0yns
să v pereozed- „mele de consciință pentru că am
753 z0d7n uăv zăy Gawvr0ă mata
înșelat pe fiica mea. Acum, de
OTeutbiy apă zăy mata my vatiore ce lucrurile aii eșit aşa bine,
vân, zodro 8 (Gâorpa! jăp 705. -(iată ce să faci,) ântâiă trimite
zatâds po zi zoiat (zây zu
pe fiul ti (aci) pe lângă băiatul
ce
7
,
7
aUTn, îpoouserat)
mdpisli
uot îzi ) din noii găsit, și, după aceea —
dstavoy,
căci am de gând să-ofer acţiuni
2

e

ap?

7

bă

»

ș

+

[d
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+

7

3

RN

>

s.a

7

7

1

dvelee.

În ediţia lui Creutzer

tutye.

zartfarve

3 on

forma

necontractată

hiyuv, : Vedi mai sus nota 9, pag. 206.

dEywv, una din acele expresii parafrastice cari sunt destul de comune
Vedi mai jos la. Cap. 122 »Edeye pisc; la Cap. 125 din cartea acesta

în Erodot.
şi în Cartea V, Cap. 36 avem iar Em
1

şi în altele avem

oorpa,

sacrificiură

ce

se

Mov.

făceau

,

ca

acţiuni

de

graţie

pentru

salvarea,
uneă persâne care a fost în primejdie de mârte, Aceste rituri sait acţiuni
graţie nu intra în obiceiurile Medilor. şi ale Persilor ci crai curat elinescă: de
de
unde resuită eii autorul, find elin, şi versiunea narațiunci fiind de sigur de sorginte
elină, el aplicii Medilor moravuri cară erai mai mult în obiceiurile concetiţen
săi. Astiage a dat pote acest banchet, dar, în totă probabilitatea, nn ca acţiuniilor
de

graţie »a&stpa«
Arpag.
Erodot.

1.

pentru salvarea lui Ciru,

ci pur

şi Simplu ca si-șă .răsbune pe
14
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Clio i, 118. 119.

119. "Apzayos uv, dos Tanvos
adra, pnoxvwoas und peţiha
otmoduevos, îm ze 1, duaprds ni
a
1
1
îs GE 2yeivee
05 7proriot Eni dstnvov us:
dis €s ză oala 202
28 zi
zayisriiv, îi “dp ci zats ete pnăvas
crea pia xal Giza vb udhoza
1Stovs, anăzov tuntuzer, ldva, ze
xshebuy Es 'Aotudyens ua notety
G i dv Exetyos uehebrj* adrs îi
mepipapiis 2âv ceopritsi zii “uvaral
Tă GvyavpiGavza.
'Aorudims 8,
îs ni dzizezn 6 “Aprdov mais,
d

N

y

?

Lj

2

3

as

7

-

-

2

1

QR

(0

,

1

ps îtwopty2 ms 70 a dstawnv, zapiocy
ot ze dat mzuudves xl 6 'Apra105, Toto păv datat. ual adzu 'Aczodysi mupezitazo <pimstat at
zhta prsioy upev, “Apndyop 38
=nd aatdăs 70ă Euovsnă, mhăj ueoahîis
a?
aa”

i dezpoy petpăv se al andy, că

move”
Ze
măvra: accize
sandra GE0 -pwopispie Exet-

1 Ga se î duapzds
catum

oi 2 îtov

ei bene recte cesserate,

de graţie pentru (salvarea) băiatului, acelor dei căror li se cuvine acestă onâre — vino la
mine să prăndescie, |.
119. Arpag, îndată ce audi
(cuvintele) acestea, se închină și

se bucură mult că greșâla lui
avusese un resultat aşa de bun

şi că fusese invitat la prând subt
auspicii aşa de favorabile, şi se
întorse

acasă;

îndată

ce

sosi

acasă, (unde) avea un singur
băiat în etate de trei-spre-dece
ani cel mult, €l chemâ și ci dete

ordin să mârgă la Astiage şi să

facă tot ce i ar ordona acela; şi
însuşi el, plin de bucurie, relatâ

soţici sale cele petrecute.: Astiage

însă, îndată ce băiatul lui Arpag
sosi la dânsul, &l tăiă şi 6] împărți
în bucăţi, iar cărnurile, parte le
fierbse, parte le fripse; și pre-

parândule bine le avea gata.

Pe

urmă, când sosi ora prândului,
veniră Arpag precum și toţi cei
lalţi convivi; mese încărcate cu
cărnuri de oae fură puse înaintea
celor lalţă și chiar înaintea lui
Astiage, înaintea ânsă lui Arpag

(fură servite) tote părțile fiului
îyeybvez,

Creutzer traduce »quod pe-

2 utazdmzo. Unele ediţii moderne, firă nici uă autorisare din partea manuseriselor, ait 2€7)7,zo, și maă jos aii fr, ce în loc de fac,
3. Ecotua, Acest cuvânt lipsesce în manuscrisul sancroitian; YWesseling
este
taie
Me
de piirere pe acest temeiiii ca el sii- se omitii
,
din text ca un pleonasn: inutil,
de dre co deja e5vaza implică aceeași idee, Trebue însă sa respectăm pleonasmul
admis

de mai tote manuscrisele, nu numai pentru că ele constitue uă autoritate
puternicii,
dar ânci şi pentru că mai avem în Erodot destule exemple de astfel de repetiră,
Aşa mai jos, la Cap.193, avem »razerpyadutvoy îi mvyzov ua divos Eroluove,
Baehr traduce »Que ubi bene pr:eparata essent, în promptu ille habuite.
1 zodnetat,
Erodeot, obicinuit cu moda elinâscă unde fie care 'conviv avea
masa lui, vorbesce la plural. La prânduri mari Ensă se pote că și
la Meqi să
fi existat acest obicciii de a avea mai multe mese,
ză &hha. Creutzer are zâ))a,

Clio I, 119.
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sti), afară de cap și de extremi-

tățile mânelor

şi ale picidrelor;

acestea erai: depuse la uă parte

într'uă coșniţă și învălite; îndată
ce (î) se păru că Arpag măncase
destul, Astiage Cl întrebă daca
măncarea îi plăcuse: răspundând
Arpag că ba âncă ci plăcuse
forte mult, (nişce servitori), căror
le incumba acesta, aduseră capul
băiatului, care era învălit precum şi mânele şi piciorele; şi
stând înaintea lui Arpag, €l învitară să le desvălescă și să ice
ce ar voi acolo.
Conformându-se Arpag (cu acâstă invitare),
și desvălind (coșniţa), zări rămăşiţele fiului săi; când vădu
el acesta, nu se turbură, ci se
stăpâni pe sine. Astiage £l întrebă daca scia al cărui animal
era carnea ce măncase. El răspunse că scia, şi că tot ce regele
făcea era bine. După ce răspunse astfel, Iuând cu d&usul
ceea ce mai rămănea din cărnuri, se întorse a casă. EI, după
cum presupun eii, avea de gând
să îngrâpe tot ce strînsese.

1 zal e emfatic și însemnâzi aci
»nu numai aşa, dar ba âncie,
4

2 <oigt TpoGExetzo.
În latinesce »quibus' hoc officium erate: tocmai ca
mai sus la Cap. 118, »rzvia Deây tu ar mposzterate
»quibus hic honor pertinete.
3

îpostdses,

pentru mpozazdvzes,

-

1 abzâv se referă la membrii băiatului: am tradus
prin »d'acolo« adică
din coşniţa care le conţinea, pentru mai multă claritate,
"5 duede ce Ewuzod,
În Cartea VII, Cap. 47, avem expresia analogii
»âvmos tuewuzobe,

î al dpesrâv clvat zâvy md dv Bagthebs Ep5y,
Aceste cuvinte ne
arată ce fel do ascultare 6rbii cereaii monarchii oriental
i “ela sopuşii lor. Respunsul dat regelui Angliei, Edgar de câtre fiul lui Ethelwo
ld, când regele și
arătă corpul tatălui său ucis de

relor europeane,

un

exemplu

mâna lui în pădurea regală, este, în istoria pop6analog de servilitate.
|
14*
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Clio 1, 190,
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Kipov 88
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“0 î dueifezat arobs

120. Astfel pedepsi Astiage
pe Arpag.
Pe urmă, chibzuind
ce era de făcut cu Ciru,. chemâ

pe acei dintre magi cari inter- -

pretaseră visul despre fiica sa;
când sosiră, Astiage îi întrebâ
în ce mod interpretaseră ei vedenia lui. Ei r&spunseră tot ca

înainte dicând că copilul fusese

destinat să domnâscă în cas daca
trăise și nu murise mai nainte.
(Astiage) răspunse lor cuvintele

„antode» »Eou me 6 mais val meplcomi- xai pi 27 după dasuevov ci Ex mis ubuns mode
următere: »Biiatul a scăpat şi
zozioayi
o0
facita*
6
68.
duza
trăiesc
e; pe când el petrecea la
(
,
doua mep ol dinti? Xă-w Bacutes,
țeră, băieţii din sat l-ai făcut
mehSwoe zotoas* ua “ăp Gopvrege: şi tote câte le fac acei cari în
e6pous xai Ovpwpods xai d-pret- „adevăr sunt regi el le
a făcut;
pâpnvs?, ua ză dotză mdvra îtua
avut
şi
guardă
persona
lă şi
7
7
e acas ete"
uai + văya Es zi 2 Duty
uşieri şi mesageri şi tot restul,
zadza? oalveza. wîpsw;a
Elzay - or&nduiți de dănsul; și acum ce
ot poor: »Ei uăv mepizozi ze sal
credeţi voi că vor eşi din tote
Epaoihevoe 6 mais pi, 2 7povoins
acestea?« - Magii răspunseră:
e

2

A

1 Nea

7

7

1

ă2 meat Bovheduy.

Chibzuindu-se despre cele privitore la Ciru, adică
Se referă la Mandana.

»reflectând
ce era de făcut cu Cirue,
,
.
zaY77.

î

Enttwoe.

Formă

rară

pentru

Eztinoe

care

se giisosce

în toxtal

aldin.
zif he grew up and did not die too soon« nu pote
fi
exactă de 6re co e clar că verburile txt
se şi dztfjave nu pot avea un sens futur,
4 “Eozi ne 6 mais zal zeplesze, Blakesley,
surprins de actsta tautologie
puţin admisibilă, presupune cii ne aflim aci în
faţa a doui.variante ce s'aii strecurat în text, una fiind »Eszt ze 6 mag val pr« 8. €.
Î.; cea laltă »i mais val
:
,
pi
megieoa
osia
zal pie s,0,]. Acâsta
e destul de posibil.
Ca să evit tautolo -

Traducerea lui Rawlinson

gia

tradus »Băiatul a scăpat şi triescer,
5 _dimti. Creutzer preferă
forma atică dirfei

6 Bacites.
7

am

Unele texturi vechi ai Basics,

dyyedtgo pays.

:Blakesley crede că nu trebue să confundim
pe acestia
cu »6l zis dyyehlas tovtpoviese de mai sus: el susține
că dyyewzdpot aveati un
caracter mai de rând și că erait eununci, de cre ce
ci
zâs
dyyehta
s togtpovzes aveati
un caracter oficial si se bucuraă de uă ore care
considerație. Cu tâtă dreptatea
obsorvaţică acesteia, cred că în casul de fiţă
autorul are în minte pe aceeiaşi
slujbazi despre

cari e vorbi mai sus la Cap. 114.
$ maiza. Cuvântul acesta, care existi în tâte ediţiile
textul lui Creutzer fără a se face menţiune în note despre, ved ci este omis în
acâstă omisiune. E
posibil dar sa fie „uă simplă erdre de tipar.
” mepety. „ Într'uă ediţie giisim Ejaw în loc de
coventul propriii aci, căci însemneză a” duce — »unde wtpetv; qtper ânsă este
credeţi voi că ne vor
duce: acestea
tte?e

saii, »care va fi dre resultatul acestor lucruri?«

!

.

”

Clio 1, 120.
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»Daca a scăpat băiatul cu viaţa:
şi a domnit, fără, potrivelă nici
una, atunci reasigură te din causa |
acestor (circumstanţe) și fii cu
inima liniștită; el nu va mai
domni a doua ră.
Une ori

câte-va din predicțiile nâstre se
realisezăi în mic: şi cele privitâre la, visuri se îndeplinesc în
mod imperfect.« . Astiage răspunse astfel: »Şi cit, o magilor,
sunt tare mult de părerea (vâstră)
în privința acâsta, (adică cum că
de ore ce băiatul a avut numele

de rege, visul s'a îndeplinit; şi
cum că nu am, întru nimic să
mă mai temde băiatul acesta.
Cu

tâte

acestea,

voi,

cugetaţi

bine şi sfătuiți mă ce e mai
sigur, atât pentru casa mea cât
şi pentru voi.« La acestea, răspunseră Magii: »O rege, ba âncă
şi pentru noi este de mare însemnătate ca puterea ta să se menţie.
Căci, trecând la băiatul acesta, ca:
sar înstrăina (de noi), de dre
doylov: fpiv, Eva

Ey bprzt.

Si

ne

ferim de a traduce cum fac unii: »Disolo nâstre S'aii realisat în miniaturiie,
Sensul adevărat este mult mai general 'după cum resultii clar din întrebaintarea,
enventului Eu. Expresia »zapă oprapă Yăp veytbpuzec este analogă cu »îs dolevis
Epyetar« din frasa urmitore.
rd je ză Ovetpdruv dydueva.
Bachr traduce »ca que ad somnia

pertinent.
|
3 ec cobevic Epyazat. Vedi mai sus, nota.
Avem mai jos uă frasă analogă dBOT4IVavtos 0) Evuzvlos îs qaipove, Epyerat, în loc de tezpyerat, intocmai

ca tziuere mai la vale.
4 otv
Sa propus șubpa, dar nu 0 deloc necesar. ca cuvântul acesta

să se acorde cu radry.

Sensul este tot acelaş, za527, referindu-so nu la iba,

ci la imprejurarea, sau la cestiunea în sine.
mepl zodho5 tori. »Esto forte mult în interesul nostruc,
Veqi mai
sus Cap.73: »zepl 00 motefuevos abrobst.
J
,
j
zeptiodoa. Verb care exprimă trecerea unci domnii în mâna cuiva. Vedi

Cartea Il, Cap. 120, »i, Basin,
îs Adtzavâpoa zepuljiee, Mai vei -Cartea III,
Cap. 65, 140; Cartea VI, Cap. 111; şi Cartea], Cap.7, 96, 187,210.
7 dâyov odâevâs tvbualia, »Nu vom fi socotiți ca nimieu. Veqi Cartea I,

Cap. 143; Cartealll, Cap. 139, 146; Cartea IV, Cap. 135; şi CartealX,

Cap. 80.
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Gto peyăhas Eynuey.

Oro Gy md

Twos Îi 0£o ze xal zijs os dp/îs
„Bpoonrtov zori, Kai văv ei (pofspâv mi Ewpâuevi,

ppătopey

Tod

vă

ăvonviov

mây dy oo. Tpns-

dă

danoutibavzns

26 phaăpov?,

adroi

ze Vapotouev ai ooi Ezepa zotnăsa
măpauehevouela3* zdy 03 matâa
zoăzov 84 ipbahuâv dadea îș
[lfpoas ze ai robe Yetvautvovs,«

tal.

|

.

ce el este Persian: iar noi, fiind
Medi, vom f aserviţi, şi ca
străini, nu vom fi ţinuţi în semă
de câtre Perşi: de ore ce cât

timp

domneşei

tu,

carele

eşti

concetăţeanul (nostru), avem şi
parte de putere, şi suntem bine
consideraţi de tine. Astfel fiind,

e „bine

în tâte privinţele

tru
noi
ca
vedere pentru

pen-

să avem
pretin şi pentru

puterea ta. Şi de aceea, (îndată)

ce vom vedea, un pericol te vom
prevesti: despre tote: şi acum,;-de

Ore ce visul s'a realisat în mod
ncînseinnat, suntem şi noi reasi-

gurați

121. 'Axo6oas zadza 6 'Aozudms Eydpn me xol xadtous bv

Kâpov Zet oi zdâs: »"Q not, că
Tăp îyă 8l Cv dveipnv od zedâryt
7jăiazov, TI Gewvzoă îi uoipŢ za

pisis**

.

Gas,

mounobs

7

văv dv th jzaipov6
-

d

%w/

B'EŢă

7

6

25 lp3

Z

duza Tep.

și te sfătuim

să fii tot

aşa: şi cât pentru băiatul acesta,
trimite-l afară din presenţa, ta la
Persă și la părinţii lui.«
121. Astiage, când audi aces-

tea, se bucură,

şi chemând

pe

Ciru &i dise (cuvintele) acestea:

» Copilul (incit), am voit) să-ți
fac răi din causa unei vedenii
În vis care nu era să se realizeze pe deplin, (bunul) tăii destin

1 Emppev, Creutzer, urmând exemp
lul lui Bredoviu şi lui Dindorf, scrie
wptouey.
Diotch are twptouey, M'am conformat
aci

întoemai cu autoritatea
manuscriselor,
dzooxfVavzos z05 ivyzulov €s
fații, sensul lui tstp:/asha. de mai
pasagiul de
. vhadpov. dzosulyssavi arc, în de
sus »a Şimerv
me mi Cuawpnye. Întru cât
expresia dnosuzzey dş gnăpo,
vedi mai sus nota , pag. 213, 245 dofivi privesce
s Eppezare.
Unele ediţii serii gas)ov în loc de saăpo
v, dar nu trebue urmat exemplul lor.
3 oi Ezepa zotnăra zapazede
op
tă
Pute
vâue
la,
»'Esepa zotaăzau însemntzi
asemenea: aci ânsă expresia, este
»alte
luată în sens adverbial »tot aşa,
advorbial avem iar aceste cuvin
Tot în sens
te mai jos la Cap. 191 vizolee za
îaadrae, ceea co sar traduce »şi
6 Răpos
f cu și al tot așae, Asemenea în CarteaEzepa
Cap. 5, avem »Ezepoy Tatojzove; în Ciru
II,
fine v edi şi Cartea ÎII, Cap. 13, 47, 19,
tea VII, Cap. 206.
şi Car,
Gt dvelpov od Teen, uă y isiune
saii un vis care nu a fost întreg,
adicii care nu cra si se îndeplinâsci
că traducerea francesi: »j'ai commi i în tâtă puterea, lui, Nu am nevoc sii observ
s envers toi une injustice qui n'a
point produit
d'offete este în tte

, privințelo greşitiie,
neplers,
În câte-va ediţii Teptets,
Zalpww Adică »mulţumit că na-ţi
s'a întâmplat nici un râie,
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ânsă te a salvat; plecă dar acum
recunoscător la Perși și voii
trimite şi uă escortă cu tine,
Și când vei sosi acolo, vei găsi
un tată și uă mamă în condiţii
cu totul altele decât (acelea în
cari se află) Mitradate şi ne-

zi
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Vovatia abroă«,

vasta lui.«
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Re

122.

Taoza etzas 6 'Aozudyrs
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et
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dab

d acd,

dură de re ce fuseseră convinşi
că perise din momentul (nascerii
El

€nsă

dise că pănă

ât

Două manuscrise

acestea,

se întorse acesta înapoi a casă
la Cambise, părinţii -lui, îndată
ce sciură (cine era), El primiră, şi

scăpase.

RY

zvlzola zâăsay zi îwvroă mdrv*
,
70ă "Aozudyeos

ce dise

sale); şi 6l întrebară în ce mod

qăs apă 705 păv oda stdsvat dă
7

După

primindu-l €l îmbrătişară cu căl-

=

9

vot, îs. 2ablovro?, weyăhws doză0, ola dl Entorduevot abia
e zedeuztoat* Îoz0pz60v ze Ore

122.:

Astiage congediâ pe Ciru; când

le

spuse

şi

atunci nu sciuse

nimic, fiind (ţinut) în cea mai
mare ignoranță, (despre tâte), şi

posedă varianta

următâre:

»zijv puriipa ci

-

od zasă Merpaâdruv,

xază este luat în acelaş sens în care se io »xar!

adzăv« mai sus la Cap. 81, adică

»urmând

în condiţiile în -cară se află Mitradatec.

aceeaşi condițiec, în alte cuvinte »nu

Blakesley,

asupra pasagiului acestuia,

are uii notă forte importantă şi instructivă care meriti a fi textual reprodusă aci.
Iată co dice: »E do observat ci regii Pontului cari purtati acest nume de Mitradate, pretindeait a descinde în linie directă dela, unul din ceă şepte conspiratori cari
ucisescrii pe usurpatorul Mag, (adică pe Smerdis), şi că dinastia lor ocupase tronul
chiar de pe timpurile lui Dariu Istaspe. (Polib. V, 43). E dar de presupus că,
numele acesta era considerat ca nobil în munţii Persiei. Apian dico ci rogiă
Pontului eraii Achemenidi, din familia regală persiani (Mithr. $9). Nu trebue
ensă să no mirăm, (daca în adevăr Perșii erai 6meni simpli, precum se pretinde, și daca, Persia, era vasală a Medilor, cum erait cantânele Elveţiei vasale ale
Cască de Hapsburg), cum un nobil Persian putea , fi descris în tradiţiile medice aşa
încât să ni-l închipuim ca un simplu văcare. În alte cuvinte Blakesley comparii
positia, lui Mitradate, vicarul în tradiţiile Medilor, cu positia Ini Vilhelm Tel în
tradițiile Hapsburgilor, și după mine raţionamentul este: forte puternic şi prosupunerea are tota aparenţa adeverului. »Afari de acesta, (continuă Blakesley în
nota lui) s'ar pune scena copilăriei lui Ciru într'uă localitate noui, de exemplu
în vecinătatea Saspirilor (vedi mai sus Cap. 110), adevărata posiţie a lui Mitra-

date ar dispare cu totul şi atunci expresia din textul nostru devine clară de sinec.

3 vs Emylovro.
Cuvintele acestea, deși se giisesc în tote manuscrisele, nu
sunt la locul lor natural, adică între »zâ otzize și »tâizamoc. Traduc ca cuin
ar fi fost acolo, căci firesce familia lui Cambise nică nu ar fi primit pe copil

daca nu ar fi sciut ântâiă cine era,
+

mloraolar

»avea

»iztozdpevot« de mai sus.

convicţia«

Ă

cuvântul este întrebuințat tot în sensul lui

.

7

-
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mw,

os. Exzetuzvoy

EceDpeve?.

Kăpw

ubov

"Evbeăzey uiv , gdztg

aă?n xeywbpnre?,

123. Kâpw ît dvâpzvutwp vai
Zdva zâv îdlzuv dvâperosdzp x

tpoopiheorizp, mpootzeri! 6 'Ap"1 “Ilie ze za5emv

că (numai acum) pe drum aflase
marea primejdie (din care seăpase); căci el avusese convicţia
că era fiul văcarului lui Astiage,
şi numai pe drum încâce, aflase
întreg adevărul de la escorta lui.
Spuse că fusese crescut de nevasta văcarului. Tot umbla lăudând-o; şi în tâte câte le spunea
făcea alusie la Cino.
Părinţii

lui Ensă, agăţându-se de acest

nume, ca să pară Perșilor mai
“providenţială salvarea, fiului lor,
modificară istoria (Și diseră) că
uă câţea crescuse pe Ciru (în
timpul) expunerii (sale). Astfel
se răspăndi istoria acâsta,

123.

Când

ajunse

Ciru

la

cetatea de birbat, şi fiind cel mai

voinie şi cel mai popular dintre

alvtuy,

de cele mai multe manuscrise şi sii Nu e nevoo să preschimbiim textul sancționat
cu Schwcighăuser »AE me nadrau Ezartova,
saii cum' face un manuscris »eln_ ze scrim
aderi alte, ciici e bine constatat
burile fzw, Ep-rouat, clu ibo)
cii ver
icii adese a participiură, Avem
ei!
B7! pat,
>,
4
chiar în limba nostră
„»umbli facânde. Chiar verbul etul
so întrebuinţâzii

de Erodot cu un participiu,
astfel, mai sus, la Cap. 57, avem
»îgav ibnese, şi mai jos, la Cap.
î46, Î TOVdsaEva,
Letron traduce »il allait la louan
toujours« de aecea mi am permi
prin românismul »tot umbla liudâtnd-ok
s a traduce
,
duzeluevoy Răpov z15wy t&thp
erve.
Nume
le
de Spako, după Erodot,
(Cap. 110) este medie şi nu persian.
Trebue dar si suposiim, oră că autor
în acestă privință, oră căi în legenda
ul se înşelă
persiană numele era în realitate altul.
tâte probabilitățile în favorea, teoriei că
ânsă
legenda câțelei, adicii legenda căAvem
Ciru ar fi
fost crescut de ci itre uă ciţea, este anteriori
legendei cu femeea, şi ci, nu numel
femeii a inspirat legenda câţelei,
e |
ci din contra, legenda cu câţeaoa
formati do câtre cel sceptici în versi
a fost transunea din

plu, în legenda despre Romulu, unde

toxt,

Casuri analoge avem, de exem-

se scie astăi în mod positiv cii legenda
este cea originali și cii ea pe urmii
lupdiciă
sa modificat în versiunea căi lupdi
ea nu era decât
uă femee cu numele Lupa. Grote
iar
obser
vii
că,
legenda originali despre Ele şi
Frixu, cum că ei ar fi trecut Elesp
ontul ciilără pe un tap, a fost mai
tărdii modificati
timpul decadenţei; pe Belerofonte
numitii »Pegase, ii deci, în ceasulnu decălare pe un cal aripat, ci plutind într'ui navă
faţă,

sunt dispus a crede ci legenda
despre copilăria lui Ciru a fost analogii
cu aceea despre copilăria lui Romulu,originali
cred că represinta pe Ciru lăptat şi cresc
ut de ui ciţea, şi că acea legendă mai adică
a dat nascere unci versiuni maj
tărdii
puțin legendare şi desbriicatii de
partea
naturală, cum e aceca a femeii »Spacoc,
suprasaiă cum i traduce Erodot numele, ei »Cino
xeJopnze. Unele ediţii aii 1Eptopiiaee,
s.
Tpodtzerro.
Ilposueiolja+ însemnăză a stirui pe
lângă cineva prevenind
tote dorinţele lui, în alte cuvinte »a
cultiva pe cinovac.
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cei de uă vîrstă cu dănsul, Arpag
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(începu) a i face curte, trimitendu-i daruri, (şi acesta) cu scop .
de a-şi răsbuna în contra lui
Astiage.
Căci nu vedea cum
putea răsbunarea în contra lui
Astiage să vie dela el, carele
(nu) era (decât) un simplu par-
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ticular; şi vedend pe Ciru cres-

Yao7n* Evros 305 'Aozudyans ntapoă
îs anbs Alfâovs, ovuutouwy &i
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când în mod aşa de oportun, făcu
dintr'ensul un aliat, asimilând
“păsurile lui Ciru cu ale lui.
Ba, și chiar înainte de acâsta,
începuse să conspire în modul
urinător; fiind Astiage de uă mare
asprime față cu. Medii, Arpag
se pusese în relaţii intime cu

îmhGoat Tijy Ewvzoă jvbunv, dhws

Medii cei mai fruntași și Ci con-

uiv odâauâs ele, dze zâv dâây
qvhaconutvuv* 6 6: Entreyvăzat
ntâvâe* Ngdy uriyarmduavos, aa
dvaoyioas 205znv zii aczipa xn
DUdzy dznzidas, ds dă sty/s5, p57w

vinsese că trebuia să pue în
capul lor pe Ciru şi să r&storne
pe Astiage de pe tron. Conspirând el (astfel) şi fiind (pe
deplin) pregătit, Arpag voi să
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1 Evewpa.

În textul lui Creutzer, âuwpa, luat dela Bredoviu,

2 Eztipeâpevoy.
»Crescând pentru a,..«: putem suplini ce voim. De
exemplu: »pentru
a-l r&sbuna« saii »pentru a-l înlocui
pe dănsule; sai încă »
p

(cum cred unii, basându-se pe cuvintele din Cap. 109 de mai sus, vel 32 Beiye,
Towzov

zehewslisavaos,

scop:

astfel avem

îs zip Doyaztpa mist

dvafiivatîn ropawlsc),

»spre a sne-

ceda lui Astiagec. Dar deși tâto aceste amplificaţii nu pot fi decât apreciără
ale traducătorului, un lucru este de observat, adică “puterea lui zi, care indicii
expresia

tecuică

îștlesta

întrebuințatii

pentru

șederea

unui

atlet când asteptă să se termine uii luptii între doi adversari pentru ca să se

in&s6re

pe urmi

cu cel învingiitor:- atletul

se dice,

in atare

Avem şi în Cartea V, Cap. 41, expresia Ezedpov Basta.
am făcut aci, dai puterea
mai puțin ipotetice.

lipă.

că înainte

preposițiunii

Forte râii scrii unii zpis.

chiar

de

a se înţelege

cu

firii

cas, a fi Epeâpos.

Cred ci traducând cum

a face amplificații
„i

mai
:

uazepyadutvov.

În

sâtin

Ceca ce voesce autorul sii ne spue este
Ciru,

Arpag

concepusesa

deja idea

profita de impopularitea lui_Astiage spre a lucra la răsturnarea luă.
*

mult

textul lui Long

și Macleane

dea

avem xazetpyaautvo»,

asemenea şi in textul oficial al Univerzitiiţii de Oxford; am preferit xazepyasputwn>
pentru că mai sus avem zastpyasto, Varianta xxzepyasptvtu, pe care o găsim în
ediţia lui Gaisford,
„5 ds 6ă ete.

atât aci, cât și la Cap. 141 de mai jos, nu trebue adoptată.
>»Cum cra înaintec, adicii 6l spintecâ aşa, de bine fiiră a vătima

părul, încât se părea ca înainte, adică întreg.
buinţată

des

de

Erodot

in sensul

acesta.

Avem expresia »s 8 etea între-

Vedi Cartea,

Cap. 24,

Cartea V, Cap. 64; Cartea VI, Cap. 17 şi 116; Cartea VIII, Cap. 62.
aci însemneză

»dar«

şi depinde de »otâv dzoriase.

6i şi LI4;

Particula 3
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„Totebyrt zapetat,

124.

comunice lui Ciru, — carele (tot)

locuia în Persia, — planurile
sale și nu avu alt mijloc, de âre

ce câile craii păzite; el meşte-

şugi lucrul următor: (luând) un
epure, 6l spintecâ cu dibăcie şi nevătămând întru nimie blana,
dar lasându-l în stare perfectă,
puse într'ensul un document pe.
care scrise tot ce voia; pe urmă,
cusend la loc burta epurelui, şi

dând celui mai credincios d'intre

servitorii lui, plăşi, ca unui vănă-

tor,6 trimise la Perşi dându-y

ordin verbal, să dică lui Ciru,
când i va preda epurele, să-l

deschidă cu propria lui mâna,
şi (să aibă grijă) să nu fie nimeni

Ș

de fați, când va face acâsta.
|
124. Tadza îi 8%, cv Exurehta
124. Tâte se făcură, întocmai:
2yiet53- val 6 Kâpos zapaha Bey.
şi Ciru, luând epurele, îl spintecă.
zby day dytapoe, Edpov 83 2
Găsind într'ânsul documentul cel
adzp 7d Bfhioy îvetv, daf 2memut, 6 luă şi GI citi. Iată ce
heyern.
Tă 8 1păuuata « Share
spunea înscrisul: »O fiii al lui
made” »'O mai Kaufbszo, o văpt
Cambise, pe tine de sigur te
cot Enapiwat* od +ăp dv more îş
ocrotese deii; căci altfel nu ai
Tog0diay z5yms dzizev. d voy
fi ajuns nici uă dată la aşa forAozvdyea 7dy oewuză envea zigut:
tună. Ră&sbună-ţi acum în contra
zar? niv “jăp zi xobinv zp5(vlui Astiage, ucigaşul tăi; căcă
pi zedvmzas, sd 08 uază Gends
întru cât depindea de voinţa, lui,
Lă

2

1

-

2

7

ftpAlow „Prin acest cuvânt autorul nostr
u înţelege tot dauna un libel saă
“un manuscris. În unele ediţii gisim
v care are acelas sens, şi derivă dela
foile plantei 6530s saii dopo pe care A58)to
se scria, Acâsti varianta, destul de comun
so găsesce în donii manuscrise.
i
ară yhbocns, »verbale sai »din gurăc, Giisim acceaşi expresie în
tragedia »Agamemnone« a lui Eschil
,
186.
îmizedta îylvezo, Vedi mai vers
sus la Cap, 117, »iy pă) mie Extze)
"Rai rjei
ta
* ap. Luat în sens causal, întoc
mai ca mai sus la Cap. 8, indicii
frasa este eliptică: putem suplin
cum că
i
asemenea interealare arbitrară am »La tine mă adreseze,
a evita casă ui
sacrificat sensul real al Spre
lui văp şi am trâdus
prin »de sigure,

numai

» xară

aci însomnâză

vîntru

cât depinde dea adicii: »daca ar fi
de dănsul sai de voinţa lui, mai
depins
mai fi; fost în viață astădie,

“Clio1, 194, 195.

“erai mort acum, şi numai graţie
voinţii deilor şi'voinţii mele ești
(âncă) în viaţă; Emi închipuiese că
trebue'să fi aflat tu de mult despre
tote, câte s'aii făcut ție, şi câte
am suferit cit dela Astiage pentru că nu te am ucis dar te am dat
văcarului. - Acum, tu, daca vrei
să mă asculţi pe mine, vei domni

jsos xizovla,

a Eăwza zu p fnvz6p,
Îd văy
îv Boom uni melizolar, ziozep
Aozvims ăpyet ybpris, zad7rs
ândons dipte.
lfpoas văp dva-

peste întrega ţeră, peste care
domnesce Astiage. Căci, după

=
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revoltă,
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i

vază

atacă pe Medi;

la

şi tâte

vor merge
fe dacu
Astiage un
tra ta, fie
altul Ore

după pofta inimii tale,
cil voii primi delu
comandament în condaca (61 va primi) un
care dintre fruntașii

Medilor.

Căci acestia vor fi cei

Mântâi cari se vor revolta în:
contra lui şi (cari), după ce vor

Topo.

trece în partea ta, vor cerea să

r&storne pe Astiage; şi fiind că

aci sunt (tote) pregătite, fă acestea, şi fă le cât mai iute.e
125.

"Azndoast zuza î Kăpns,

2opâvate ep
Tpâzwp notpuTăztp
,
Ilfpoas dvazzioet daiszasta” qpovy4

7

zilwy

ns
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,

65 eopiozezat saăza uatpub=
1 zepiets.

unele ediţii.

Ca mai sus la Cap. 121

? dvela ded,

125.
cință

Când

era modul

îndemna
în

Ciru

de acestea,

luâ cunoschibzui

care

cel mai nemerit

de a

pe

Perşi

loc de mepreiş,

la

revoltă;

care se giisesce în

Câteva manuscrise aii simplul verb »aziaare.

E forte grei

a, sei care cste textul original. Daca adoptiim pe dveijan trebue să traducem
simplu: »spre a m& impotrivi« în loc de 2în contra tac, cum s'a tradus aci.

3 vevomavor

pis

cta.

Expresia

vytveslia zpds sevosa echivaleză cu eat

pls zwvose
şi insemndză a fi partisanul cuiva.
.

Vedi mai sus la Cap. 75, »2hzisas

apus too9z03 iv ppruăy tata şi la Cap. 110 »apis Boptu dvinava. E de observat
aci un fapt curios care arati cât de puţin putem comptă pe regularitatea dialectică

“a manuscriselor, adică pe stricteţa cu care un manuscris urmezi un dialect &re
care uă dati ce Da adoptat: aceleași manuscrise cari aii forma atică 25 do mai |
„sus, adoptă aci forma ionică st!

4 Azovoas.

Ca cum Ciru, citind cuvintele seriso de Arpag, le şi audia.
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chibzuind, găsi (mijlocul) următor mai potrivit: iată ce făcu:
scrise pe un document ceea ce
credu de cuviinţă și (pe urmă)
-convocă uă adunare a Perşilor;
după acâsta, desfăşură documen=
tul, și citind dintr'ensul, spuse
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Kâpns păv: zaăza 700%)

cum că Astiage 6 orânduia gene-

ral al Perșilor.
»Acume, mai
dise el, »o Perşilor, vă ordon
ca să veniţi fie care înarmat cu

vâpevaz5. "Ea 82 Ilpotuy cuvă
sa
e
vEveat* ani ză uty4 adrâv
6 Kăpos

1 opovrltuy ît coplszeza radra atpiizara
slvat' îmolee 6ă zdâe,
Construcţia, acestei frase, deşi în tâte privințele forte gramatic
ală,
ca stil. Am _preferit a o menţine astfel cum se găsesce în manuscrieste defectudsă
sele cele mai
autorisate. Sunt însă dator să spun că în câte-va manuscrise
mai recente, precum în textul lui Schwcighăuscr, și în unele ediţii moderne
, ea se afli amen-

dată

astfel:

»poviltuv

GE pisat

ze

mara

xatpurata

dmalee îi xadzae,
Sensul este acelaş, afară, numai eii K3pas devine subiectulcvalui paiz5p43ze
care nu mai
esto luat, ca în textul nostru, în sens intransitiv.
N5v, Em ze dăyov. Astfel gl isuesce textul tutulor manuscriselor
cu
excepţia celui sancroftian din Cambrid ge. Acesta din urmă
are vă ze, Ep
dtpov şi exemplul lui este urmat de multe bune ediții
moderne cum e texta

lui Blakesloy, care lâga pe y3v cu ceea a precedă astfel
încât nu trebue punct după
drodetavwvat, În textul adoptat de noi du pă majoritatea,
manuscriselor, şi după
ediţiile lui Gaisford

şi Creutzer, ze nu legă pe v5v
ci legi pe Ezn cu
dEyw, deci punctul după danâerzvăva este indispensabil.cu nimie
cii intrebuințarea.
lui .ze aci este impusă prin repetirea verbului Em. »K5pos Cred
Em Aorodyed put apad
pad
>
mvs llepstuv
pentru

care

3 Kopos

drodereybva —

prefer

piv

a lega

ra5za

Ep, ze 4.7. A.

po ze cu

Em

Acesta

şi nu

cu

este şi un cuvânt

43,

mai mult

zponypevac.

Acâsta frasi nu este ui repetire
vedere.
Autorul întrerupe cu acesto curinta firul
naraţiuneă ca să facă ună digresiune asupra împărţirii Perșilor
şi intercalâziă acestă
frasă ca să se intipărâscă mai bine în mintea cititorul
ui punctul: unde s'a oprit.
Mi se pare că Rawlinson a trecut cu vederea peste acestă
intenţie, căci dii uă
interpretare eu totul
inutilă

cum

assembly«

pare

la prima

alta frasci când tra duce »With these words ho dismiss
ed the
adică »cu aceste cuvinte con gediâ adunareac.

+ “Boer âă Ilepotov

gvvă

ytvea.

Nu

trebue sii

luiim termenul y&vea:
în accepţia lui cea strictii de »ncamuri« sai latinesce,
»gentese. E vorbă mai mult
do triburi sait de divisii ale unui popor de aceeaşi inte.
ytyos aci este adunarea

a mai multor

»epazplate, adică a mai multor comunitiţi de familii cari
mai mult
'sau mai puţin trăesc în aceleaşi condiții. Ar fi
ca cum am dice noi, Olteni,
Munteni, Moldoveni, Transilvăneni, Bucovineni, Biinăţen
Băsirăbeni, cari ar fi
numiţi de Erodot »yfvez« saă triburi ale aceleiaşi ginte i,Români.
Astiidi Persia
se află tot în asemenea, condiţii.
Natura -aridă și
productivi a, solului face
ca uă mare majoritate a populațici sa fie nomadi puţin
şi divisată în horde. Hordele
acestea, deşi tote de acelaş neam şi vorbind aceeaşi limbii,
se deosebese între ele,
Uncle sunt muntenesci; altele sunt mai fixe cu locnința,
deci mai
observi că mai multe triburi din acestea enumerate aci de Erodot,civilizate. Hammer
există și astădi, şi
ci sunt locuri cari pârtă numiri Ore cum an aloge cu
acelea citate aci. De exemplu, el
vede în » A dscheme pe »Achemenidi«; »D aite după părerea
> Dahistanuluic, Mardii Merdului, Sagarţii Salgarului, acelui autor aii dat numele
Morafii Mervului
, care a
jucat un rol însemnat în expedițiile recente ale Ruşilor
în Asia centrali. In privinţa numerului acestor
triburi de Perşi, există uii diferinți între cele dise de

INSTITUTUL PEASŞTI =— 9
— BUCUZBIBUIDTECA_|
7
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Erodot şi cele afirmate de Xenofonte.

Acest din urmă autor ne spune că Perşii

a

|
|
|
|
|
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Guvăhos un dvEzerss aziszasla
dmd Mrâwv- Zoz 88 zdde, 2£ dv
Si
2
3
LII
2
1
Got mdvres dprenzat ÎlpoalIlacapyăâzu?, Mapdeint, Mdoziot3.
Toszwy lacapyăâa stai dpazat*

cosa«. Acestea dar le ordonă
Ciru. Perșii sunt împărţiţi pe
.
y
7,
»
triburi numerâse;. pe uă parte
din acestea le 'convocâ Ciru: și
le îndemnâ să se răscole în contra

eraii împărţiţi în dece triburi. Autoritatea însă a lui Xenofonte este slabă întru
cât privesce ui epocă care nu esto a lui, şi mai ales aci, unde cifra do douăspre-dece este. una care s'a observat că se repetă des în cursul naraţiunii lui.
Astfel Xenofonte spune nu numai că sunt 12 triburi în Persia dar că sunt
12 membră în consiliul persian de educaţie, că numărul total al locuitorilor în

:

Persia este 12 miriade, în fine el mai dice că Ciru a fost 12 ani supus disciplinei persiane,
i
tozi dt cdâe, EE bv dhhot mdvres dprtarat [ltpoat. S'a observat

că mai la tote poporele nomade sunt unele triburi saii horde cari domintză pe cele
lalte. Ele constatue un fel de castă aparte. Astfel la Sciţi vedem uă ierarchie: ântâiă
vin Sciţiă regali, pe urmă Sciţii agricultori şi la urmă, Sciţii pur nomaqi. La
Calmuci, »horda cea de aur« exercită astăqi ui preponderenți mare asupra celor
lalte; asemeni la Mongoli, hordele dominante tiraniseză cu erndime peste cele
lalte; în fine la Arabi, Beduinii deprețuese pe cele lalte triburi, — dpztazat este
pus aci pentru 7peryra şi Get pentru ci dh)ot.
2 [adapa
Triba cea mai. nobilă a Perşilor. De accea mai la vale

autorul nostru numesce

pe Pasarpadi »4plozovsc.

Din acestă tribă făcea parte

familia Achemenidilor, care era familia regală a, Perşilor şi cireia aparţinea şi
Ciru. Se presupune că cuvântul este uii corupțiune din »Parsagadae, căci Stefan

Bizantinul ne spune ci sensul numelui este »aşedământ al Perşilore.

Ceea ce con-

firmă acestă părere este că giisim forma »Parsagade în Quint Curtiu. Mai exista
un oraş »Pasargad« care fu vechia capitală a Persiei inainte chiar de Persepole,
Unii pretind cii acel oraş fu fundat chiar de Ciru, dar sunt dispus a crede că el
exista cu mult înainte chiar de epoca luă Ciru. EI fu, în tâtă probabilitatea, primul

aşedământ Persian, de unde şi numele »Parsagade sai »Pasargade, şi fu zidit mai

spre munți, întocmai cum fu la noi zidită prima capitală la Câmpulung. Iar, ca la
noi, capitala, Perşilor fu pe urmă strămutată spre câmp; aşa Pasargad fu capitala

lui Cambise], a lui Ciru şi a lui Cambise II; pe urmă Persepolo fu fundată
de Dariu și capitala mutată acolo. Ruinele acestei prime capitale a Persiei sunt
bine

constatate

astădi în satul Murg-Aub,

inscripţii din timpul lui Ciru.

singurul

loc în Persia

unde

găsim

mormânt

este descris

în călătoriile

vorbesce

în Cartea IV,

Ctesia €nsuşi ne spune că Ciru fu îngropat acolo,

şi în adever s'a găsit mormântul lui.

Acest

lui Ker Porter (Vol.[, pag. 485—510). EI pârtă inscripția »Adam Kurus khshăyathiya MHakhimaneshiyae. »Ei sunt Ciru regele, Achemenianulu şi trece în
localitate drept mormântul mumei lui Salomon.

3 Mapdetor,

Mdaztot.

Despre

Marafi se mai

|

Cap. 167, unde ni se spune că Amasi, generalul orânduit de Ariande peste forţele
egiptene, fu Maraf »ăvâpa Mapiptove.
(Vedi nota asupra acelui pasagiii. din
Cartea IV,

Cap. 167.)

Unii văd în numele orașului Merv uă urmă a numelui Maraf.

E! derivă se vede din acela al lui Marafi, carele fu, după qisele lui Stefan Bizantinul, un rege al Perşilor, »Mapdgtu, Eos 2v Ilepstăr, dai Mapagio» Baadtuse.
Acâsta ar indica că şi triba Mari for cra regală şi că eră în legături intime

"cu Pasargadii; actsta o probâzi chiar faptul că numele lor se purta de citre
chiar individi din triba Pasargadă și înca aparţinând familiei Achomenide, căci în
Eschil (Pers 1778) vedem că Ciru a avut un fiă »Ilăpagte« prin urmare frate
cu Cambise II. Numele acesta de Parafi nu pâte decât fi identie cu Marafi.
- Maspiii nu mai sunt menţionaţi nicăiri,şi câte-va manuscrise importante scri

chiar Maer. : Nu e imposibil, dice Blakesley, ca numele »Aptuaszoie din Cartea III,
Cap. 116, să aibii aceeaşi afinitate etimologică cu numele Mdgztot care există între
numirile »Acuuapâose
pulpapăose

şişi »Aldaâose.
»Mdg

.

29
îv

Clio 1, 1%,
oto

and

"Ayousvideul!

etoi

Medilor; cele următore sunt ace-

=

eplpn> Eva vi Baothtes ci [lep- | lea de cari depind
toți Persii
Geto yeyâvaat. "AMor 03 Ilfpom | cei lalți:
Pasargadii, Marafii,
eioi .otâs?: Ilavliehaiot, ApnvatMaspiii.
D'intre acestia, Pasarato5, Tepudvt* oăzot uiv dvs =s | gadii sunt cei mai nobili:
p'între

dporipse sia. Oi 8 dot voudâes%* | acesti (din urmă) se prenumără
1 “A/atpevtdar.

Astfel

so numiai

membrii

familiei

regale din Persia.
Acest nume deriva dela Achemeue, fundatorul , dinastiei
, ba pâte chiar a şefului
subt conducerea căruia Perşii se stabiliră în țeră. În
Cartea II, Cap. 15, precum şi
în Cartea VII, Cap. 11, Erodot ne vorbesee despre acest
Achemene ca despre fandatorul regatului persian. Po inscripția cuneiformii de
pe piatra dela Behistun se
face de două ori menţiune despre el, dicându-se cii
dela dânsul se trage familia
regali, caro din causa aceca sa numit »Achemenianăe.
Am vădut mai sus,
la nota 2, pag. 221, căi numele de »Achemeniane cra
un titlu de glorie şi ci pe
inscripţia de pe mormântul lui Ciru se dice: »Eă sunt
Ciru, Achemeninnule, - Asomenea, pe alte inscripţi

i, vedem cum se făliată Perșii
acesta; de exemplu, pe
piatra dela Bahistun, Dariu dice cii basâsii drepturilede titlul
salela tron pe faptul că se
cobora dela Achemene, deşi

nu în linie directi: tot acolo vedem scris elogiul ce-l
face Datiu acelei mari familii şi cum spune că ea a
dat opt regi Persiei şi că' el
este al nonlea. Daca socotim în lista acestor nouă regi
pe Bardiu sait Smerdi Magul,
ea s'ar putea alciitui astfel: »1* Achomene, 2* Theispe
(Erodot VII, 11), 3*Cambise (al cărui soră Atosa lnâ de soț pe Farnace,
regele Capadociei), 4* Ciru I
(Erodot I, 11), 5* Cambise (tatăl lui Ciru ÎL cel mare), 6*
Ciru 11, cel mare, 7* Cambise
(ul lui Ciru ÎI, cel mare), 8* Bardiu sai Smerdi Magul,
9* Dariu usurpatorul, “fiul

lui Istaspe.

Rawlinson €nsă compune lista altfel şi în

loc de a coprinde într'ănsa
pe Smerdi, începe cu eroul eponim al Perşilor, adică
cu Perseii, al cărui fiă ar fi
fost Achemene,
Numele de Achemene se dete „mult timp membrilor
familiei
regale, deşi nu domni nici un Achemene al Ilea.”
Dariu chiar dete aceste nume
unui fă al lui, cu scop, firă îndoieli, de a ariita
zel pentra dinastia dela care
usurpase tronul şi cu caro nu avea legiituri directe
de descendință.
|
2 Ador

dt [lepoat elci ofâe. Erodot pare aci a
cele d'ântâi trei triburi ale Perşilor şi acelea cari urmeză, face uă deosebire între
ca cum ar fi ele pe uă
altă treptă socială decât triburile dominante. Cuvintele
"Ade ât« sunt în corelaţie cu »z4 păv adzăve şi arată că numai cele dântâi
triburi, adică cele trei
dominante, ar fi luat parte la revolta lui Ciru în
contra tiraniei Medilor.
3 Mavftahaior,

Ampovataiot.

În privinţa, acestor

donă triburi nu scim
nimic. Primul nume paro a fi elin şi, în Stefan
Bizantinul, fl giisim subt forma
»lleveidate, Manuscrisul saneroftian are »Ilavfirdatuta,
|
4 -Tepudvtot.

Stefan Bizantiuul âi numesca

»Kapudu

ot« şi Hammer vede
în acestă tribă pe acesa astădi cunoscută subt numele
Unii comentatori aii cercat să vadă aci uă identitate de nume de »Karmae.
printr'acâsta că în Persia a fost legiinul rasoi teutonice; cu s'aGermanii și să probeze
adus chiar în sprijinul
acestei ipotese uă afinitate între unele cuvinte persice
cu” unele cuvinte germane.
Acesti afinitate

limbă sunt ariane.

Ensi trebue natural să existe, şi so explică prin faptul că
ambele
Asemănarea însă între numele Tepuduot

cu numele de »German«
este, ered, uă simplă coincidenți. Numele sGerma
ne
nilor »om de resbele, »Hoer-mane şi este în relaţii însemneză. în limba, teutoetimologice fârto intime cu
latinâsca, »armatus« și cu englezesca »war-mane;
pe când acestă Teguzuat sunt
locuitorii

»Carmanieă« sai porțiunii Persiei spre răsărit, descrise
numele de »Teppdiwete ar însemna un popor resboini cum
însemneză numele
»Germanc, atuncă de sigur cii Germanii acestia nu ar cfigara
cei din urmă pe
lista, triburilor fixe şi nu ar fi desemnaţi ca »dpoziipe
se.
5 „Ui î2 dhot vopdăee.
Ui mare întindere a teritoriului Persiei nu
pote îi locuit decât uă parte din an, astfel încât acâsta
necesitâză în mod absolut
ca parte din populaţi

de Pliniiă, de Strabone.şi de Ptolemeii, (Strabon XV), (Plin H. N. VI
23), (Ptolemeii Geografia VI. 6).
Daca

e

să ducă

nă

viaţă

nomadii.

Proportia

nomadilor.

aștiidi

Clio 1, 195. 196.
Ada,
mot.

Mdpânt,
|
-

Apoztzni,

223

Xadp- | familia
Achemenidilor
căreia
aparţin regii Persidi. Cei alţi
- | Perşi sunt: Pantialcii, Derusieii,
acestia toți sunt plu-

Germanii;

gari. Restul ânsă sunt nomadi:
Daii, Marqii, Dropieii, Sagarţii.
126. “95 0: mapioa» dzavres
126. Când șe presintară toţi
„Eoves sd mpostprutv, vada | având în mână ecea ce li se di& Nâpos — îv “ydp as pâbpns zis | sese, îndată Ciru,... căcă exista
Ulâth), este calculati de Kimnier ca la uă jumătate din întrega populaţie.
pste fi, ceva exagerat, însă sigur că un sfert sunt; nomadi.

1 Ador, Mapâot,

Apozizoi,

triburile nomado decât
posiţia relativă a acestor
»rustici«, erai răspăndiţi
la apus de Caramania.

Xaydpztot.

Suntem

Acâata

ceva mai familiari. cu

cu cele precedente.
Am însemnat pe harta alăturată
popâre. Daii, al ciiror nume în limba locali însemneziă
„peste tâtă regiunea Mintre Caspie, Tigru şi golful Persic,
In Scripturile sfinte se face menţiune de ci (vedi Ezra,
HARTA

Popsrelor nomade din Persia
pe timpul lui Giru.

e PE e ra I
7, ! hp rea

ppm

emee

e

lu so)
Ulomnee
II]! Iz î, TizAMTo

NN

>

iz

N

i]

O p

RO im atuo iit///,P 7

ins

/
ud

Pet

-

=
,
Thai
stii
AZ TI
"mau În ai ui
MaAl,
"An,

*

“Pompa

zf

SA
Desert

3 .

ete

$
rai
7

re

-

"m

să

ID 4 7, o Persepole ua ,
(LLIT2777079
Ark
tau ui
ir Mu
Se
>:
ui
E

iad

S

_

a.
fo

(i
Ge

vs ă

r
cp

[
aa

4

vi

4

+

ie

At,

Si,

Du
ri

7

Ale

,

ST

a
3&:,

Eu
te.
Str
Ş

E
SV

305 dap,
“AU
NP:

E

nm

uite,

:109naruma, d

S

8
pr

RDbu Au
sd

ES navatatal
ua

>

1

Su

Do fiii 6,,

| >

9

JAZ

Na
/

:

A.A, v,0.EBEL

Cap. IV, xers 9) ca
Babilonia, Susa şi
eraii, ca să gic așa,
citau brigandagiul:
şilor, întocmai cum

p'intre colonistii Samariei şi sunt clasați cu locuitorii din Erec,
Elam, Mai populoşi în pnstiile despre sudul miirii Caspie, ci
Bedninii din parţile acelea de loc. Marii eraii munteni ȘI exernumele lor însemneză »voinicie. Ei erai eroii romantici ai Persunt la noi hoţii de munte în cânticele populare, şi cum sunt Pali-
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în Persia

ună câmpie

plină cu

ciulini de uă întindere pătrată
ca de vre uă opt-spre-qece saii
două-deci de stadii, — pe acesta
le dise (Ciru) sto curețe în cursul dqilei.
După ce terminară
munca ce li se pusese înainte,
el dete lor ordin ca a doua di
să se înfăţişeze după ce se vor
fi lăut; aci adunând Ciru la un
loc tote turmele de capre, de oi
şi de boi ale tatălui săi, le tăiă

şi găti ca de primirea armatei

“Amtxoutvovs ît zii borepai, zobs

persiane, afară de acâsta €şi procurâ pâne și vin după cum tre-

TIE îpoas

buia.
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ebbyes.
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Când

Perşii,

sosiră

(Ciru) (61)

a doua

di

puse

să se

așede pe ârbă și €i ospătâ.

După

„ce terminară cu mâncarea, Ciru
îi: întrebă care le convenia mai
bine, (petrecerea) de eri, sai

Karii în Grecia. Trăiaii de sigur întruă stare de gucrili perpetuă cu Medii şi
cu toţi asupritorii Persiei, Partea de munte, care separa Persepole de golful Persic,

coprindea pescerile unde ei sc ascundeaii.

cel mare,

Fură atacați și învinsă de câtre Alexandru

La capitolul S4 de mai sus ni se vorbesce de agilitatea unui Mardian

în a se urca, în locură dificile, insusi Ciru, după Nicolae din Damasc, era de
origină mardianii. Dropicii din text sunt identică cu Derbicii lui Ctesia şi ai lui

Stefan: Bizantinul.

„vecini cu Derbicii

Locuiaii

pe câsta

sud-est

a Mării Caspie.

dar eraă r&spăndiţi şi în desert împreună

ne spune în mod positiv că eraii de un neam cu Perşii.

Sagarţii erai

cu acestia.

Erodot

Numele șofului Sagar-

ţilor carele se revoltă în contra lui Dariu »Chitratakhmae, este persic şi însemneză
»Tigrul cel puternice. Acestă din urmă tribă era cea mai puternică; „era considerată ca făcând parte din satrapia 14ea (vei Cartea III, Cap. 93). În Cartea
VII, Cap. 85, ni se spune că contribuiră la forţele lui Xerze cu 8000 de călărași
armaţi cu cuțite şi cu fringhii de prins vânat saă: pe inamic, Dibăcia lor în

arta de a asvârli aceste fringhii sai »lasoee, de cari se servă âncă triburile silba-

tice din America şi din Africa, era bine cunoscută, astfel prindea vânatul lor.
Satrapia a 14ea coprindea şi insulele din fundul golfului Persic, adică de pe lăngă
gura Tigrulvi şi a Eufratelui, astfel încât suntem în drept de a presupune că și
acolo se aflaii triburi nomade sagartice,

7&pos râs [eporxic dxavtibâne. Se crede că câmpul acesta fu acela
unde mai târdiii fu zidită Persepole.
„ mdyen, RE se serie zdyea în unole ediţii: zdven e un adverb însemnând

»in tote direcţiile«,

îîmpepâsat.

-

Actsta expresie nu este fără somnificare metaforică, ctică

în limba persică, precum şi în cea turci, a curăţi un câmp

scapă uă ţeră de tirani.
4 aaraxilvac.

5 e[7.

de spini însemneză

Verb medii: »ficându-i si se asede pe €rbăc.

Unele ediţii suprimă acest cuvânt.
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cea de astăqi? Ri r&spunseră că
mare

era

deosebirea

între

ele;

căci în dioa precedentă tâte eraii

displăcute lor, de re ce în dioa'
presinte atunci, tâte (erait) plă- |
cute. Ciru, profitând .de acest
răspuns, demască întreg planul
său, dicend: »O Perşilor, aşa
e (şi) cu roi! daca vă veţi decide să ascultați de mine, veţi
avea acestea şi uă: mie de alte
bunuri și nu veţi avea să suferiți
nică uă muncă servilă; daca Ensă
nu vă veți hotărâ să ascultați
de mine, veţi suferi rele fără
număr ca, acelea de eri. Acum,
dar, ascultați de mine şi deveniți liberi. Ei cred că m'am

născut prin disposiţie divină ca
să ici în mână (causa) acâsta:
socotesc că sunteți bărbați întru
nimic inferiori Megilor, nici chiar
Baehr

traduce

în latinesce

inter illac: adică că între ambele stări de lucruri este ui mare distanță. >multum
Avem
aceeași expresie în Cartea IX, Cap. 82, »ijv modâv ză pisovc,
zapahafy. Cuvântul »profitând« nu di tocmai sensul literal,
€nsă nu
găsesc altul curat

românesc cara să corespundă. Franţusismul
în mod barbar, »sesisânde, ar exprima mai de aprope pe zapadad introdus la noi
v.
„„$ 3 Raperănvoy,
Literal »polie, adică »dete pe faţăc.
Limba englesă aro
uă expresie cu totul

corespundătâre, »laid baree.,
* A6yov, iarăşi luat aci pentru vintențiunee,
5 Euto melGealiat,
Verbul zzidesda în general î$ dativul, dar &l vedem
une ori şi cu genitivul, vegi Cartea V, 29. 33 şi Cartea VI,
12.
$ -Ejovat, A treia persâni după »Bovdoutvotate, TraducţCap.
ia literală suni așa:
»pentru acci cari mă vor asculta vor
acesteași mii
vor avea să sufere nică uă muncă servilie. Am tradus prinde alto bunuri, şi ci nu
a doua, persână pentru
mai mare claritate.

Gelm z5yq.
În antichitate religia atribuia
tâte disposiţiile providențiale saii divine. Astfel şi Liviu, (1. 4 qice »forte sorteă
quadam, dovinituse, Vedi şi
Cartea III, Cap. 153, vxazi Betv,
8

mdâe

ds vetpas dyesliat.

zază Toyrve.

»Să icu acestea în mânie
mea acesteac, sau mai clar »să icii asupra mea misia acâstae adică »să ici asupra,
(se înţelege, »misia,
de a. vă liborac), Avem aceeași expresie în Cartea IV, Cap.79,
»uâova dt oi

25 pelpas decta ziv medezive: asemenea şi în Cartea VII,
peipas dseslia <ă crpizeuua
ză în <âg 'Abivage,

gavhoztpouc.

Cap.8,

24

În câte-va ediţii găsim Ghaopoztpous,

îs

Acesta, formi,
Unele ediţii, fără autorisarea celor mai bune manuscrise, aut ză d))a,

"deşi curat ionicii, nu se justifică prin nici un manuscris,

10 <â)ha.
Erodot. 1.

neh)e
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în privința virtuții militare.
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6re dar ce este aşa, răsculați-vă
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Astiage.«

Perșii, vădend acum (că

ait) pe cineva ca să-i conducă,
se revoliară bucuros, căci. de

mult nu mai puteaii tolera jugul

Medilor. Astiage ânsă, îndată ce
află că Ciru făcuse: acestea,

tri-

mise pe, un'sol şi 61 chemâ.
Ciru spuse solului să. răspundă

că va fi-cu dănsul mai curând
decât o voesce "Ensuşi Astiage.

Când audi Astiage acestea, în-:

armă pe toți Meqii,. şi, ca cum

lar

fi lovit

orendui

(în

deii .de
capul

smintire,

armatei)

pe

Arpag, uitând ce fel se purtase

(acesta) cu dănsul. Când, pornind Megii în. contra Perșilor,
se încinse lupta, câți-va dintrânșii, cari nu eraiă inițiați în

secret, se luptară, iar cei lalţi, de

„buna lor voe

Perşilor;

trecură

cei mai

lară frică şi fugiră.

în partea

mulți simu-

1 ter. Găsim în, Long şi. Macleane, precum şi în alte ediţii,
Teo
2 fovhoezat,
În manuscrisul lui Sancroft, din biblioteca colegiului Emanuel
la Cambridge, avem Bo5hezar; tote cele lalte ai fovhisez
a, E curios ânsă că

manuscrisul din Viena, mai tot d'auna în acord cu cel sancroftian,

diferă aci de
cl şi are Povhiserat,
3 oaze Veofhafis 2âv,'' Ca unul carele esto lovit de dei,
adică lovit de
smintela trimisă de dei spre a-l prăpădi.
4 fjdmy zotebpevos <d utv 26pyee. "Mai sus la Cap. 68, avem
un alt exemplu unde verbul zzoteiafat e însoţit de un dublu acusativ, »(ua
205 qâlpove. Pasagiul acesta s'ar mai putea traduce »uitândzoteduevos zi îpyaslrv
cele ce îi făcusea,
5 Gvvtutoyov,
In unele ediții şi întrun singur manuscris avem Enutsyov,
Versiunea ce ne o dă Nicolas din Damase despre revolta
Ciru este cu totul
altfel. El ne spune ci Ciru plecâ de la curtea” lui Astiageluipretextâ
nd că tatăl
săii era bolnav, Pe urmă, aflând Astiage despre viclenia lui
Ciru. şi ascultând
sfatul lui Oebare, adună ui armată mare și El atacâ. A
Ciru fu învins şi fagi peste
munţii Pasargadi unde fu atacat din NOUşi asediat,
In lupta aceea fortuna armelor
favorisâ pe Ciru; el înfrânse puterea Medilor şi răspinse
pe Astiage, Atâta numai

ne spune acel autor,

„937
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128. Îndatăco află Astiage
despre distrugerea ruşinâsă a armatei medice, dise câtre Ciru cu
ameninţare: »Dar nici Ciru nu
va.avea de ce să:se Ducure!«

Dupăce dise acestea, mai ântâii trase în ţepi pe acei dinte
magii interpreţi

de visuri,

cari

€l consiliaseră să lase:pe Ciru
să plece; după aceea înarmâ pe
toţi Medii cari mai rămăseseră în
cetate, atât tineri cât; şi bărbaţi
în vîrstă; şi scotendu-ă (la luptă)
în contra Perșilor, fu învins;
Astiage fu nu numai robit, dar
„perdu .âncă pe toți Medii pe
cară Ci scosese (a luptă).

1 dveczolbzise. Vedem pe nişce sculpturi asiriane, descoperite mai de curând, represintat supliciul ţepii. Victimele se v dd înfipte întrun par înalt ascuţit care străpunge pieptul lor. Perșii adoptară acest supliciă dela Medi. Turcii îi introdu-

seră şi ei din Asia, şi dela dânşii €l împrumută Vlad 'Tepeş al nostru pentru
a pedepsi şi a terorisa po inamicii lui,

? Ecawlrj. Singurul punct de asemănare între 'cele relatate de Frodot
în privința luptei d'intre Ciru şi Astiage, și aceeaşi narativă după Ctesia, Stra-

bone, Damascen şi alţi istorici, , este că vietoria Perşilor. asupra Medilor nu
fu
decisă întrui singuri bitălie. Intru cât privesce restul, cele relatate do Erodot
diferă cu totul de cele dise de alți scriitori. Autorul nostru ne represintă pe

Ciru ea atacând pe Astiage, învingându-t în prima bătălie şi înaintând îndată în
contra capitalei »iszwe lui Astiage, sub zidurile căreia căştigă biitălia decisivăi,.

Cei laltă scriitori spun altfel: adică cum că Astiage, prindend veste despre intenţiile și despre pregătirile lui Ciru, €l atacâ, în Persia și 6l învinse; că atuncă
Ciru fugi în munții Pasargadi, unde putu sii lupte cu avantagii în contra,
luă Astiage. Strabone mai confirmă acesta, versiune prin faptul că Ciru zidi
oraşul Pasargad pe locul chiar unde fu teatrul ultimei biitălii decisive ciiştigate, graţie căreia puterea Medilor trecu în mâna dinastiei Achemenicilor;
Prefer
cu mult versiunea acâsta, din urmi, care represintii pe Astiage ca luând ofensiva,
şi pe Ciru ca apărându-se în Persia, versiunii lui Erodot, căci ea se acordă mai
mult cu probabilitatea şi cu precedentele Inptelor unor revoltați în contra
tiraniei

unor stăpâni opresoră. Mai are în favorea că şi majoritatea scriitorilor, Conform cu naraţiunea lui Ctesia, care este aceea în care se pune „inai mult credă-

ment astădi, cinci bătălii mară avură loc în resbelul acesta, În primele doui
bătălii Astiage fu victorios. Ciru atunci fugi spre munţi, unde Perşii trimise"

seră femeele şi copii lor: subt acel adăpost el putu să r&spingă, atacul Medilor,

întruă a treia bătălie; a patra avu loc a doua di după cea d'a treia, tot în
aceeași localitate muntosă şi fu ni victorie decisivii pentru Ciru, Se dice că în

acestă bătiilie peririi 60 000 dă Medi.

Astiago însă aru încă uă dati timpul să
și găsim în Strabone cii în acâsti din
armă luptii Astiage ciidu viii în mânele lui Ciru. Acdstă a cincea biitiilie corespunde

raliezo forţele sale

înfrânte

şi răspăndite,

cu cea da doua a Ini Erodot:

de Pasargade,

ca însi aru loc nu în Media ci în Persia, aprope

Narațiunea lui Nicolae Damascen este trasă mai totă din Ctesia.
15*
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'129. Fiind Astiage rob, Arpag se apropiă de dânsul, se
bucurâ (de nenorocirea lui), rise
do el, şi între alte vorbe du-
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i. mai

aminti cina în care 6i servise
corpul fiului lui, »cum i plăcea
(El întrebâ el), robia în schimbul
domniei?«
(Astiage) &nsă, privindu-l în față, 6l întrebă la
rândul săi, »dece privia ca ale

3%

sale isprăvile lui Ciru?«
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investise pe altul cu puterea; şi
cel mai nedrept, fiind că aservise pe Medi din causa unei cine!
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Gmenii; cel mai prost, fiind că,
având putinţa de a se face rege —

În
7
a
o
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05,
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al

şi cel mai nedrept dintre

A

s

să fie

casul acela) »el era cel mai prost

(si îm îi Ewvroă js? aprig ză
„Tape6vza,) Gwp mepttOgue zd xpd7

meritul

Atunci Astiage &i declară că (în

et mapa adm Baohta vavtaliae,
DR

ca

pe alt cineva

cu puterea

şi să

Vedi mai sus, Cap. 2, S6 și 119.

Boualyta

Exea

al

d

za

etpezd

pu,

la

mă

Acesti construcţie este identică cu accea a frasci cu caro se închee Capitolul 116
de mai sus, val zaztdatve îs Dizlg ma vata s, e.
'
zpâs ză Ewuzod detzvov, »despre cele privitâre la cinac. Acâsti construcție nu diferă mult de aceea din Cap „98 de mai sus: »zpis do? zi Ci zebra.
3 6 st etmj: se subtințelege etpezo.
5 abzâs țăp ypdvat 26 spira îi Ewvzoă dtralwe ela. Avem iar
mai sus, la Cap. 24, ui frasii introdusii cu yâp în mod neregulat şi indicând că

ca este

causali

şi nu

parenteticăi

precum

sar

crede.

refer în Cap. 24 este »zal zotat tsehlety yâp îjiovive.
Cuvântul iwvwzc 6nsă depinde de etvat.

Exemplul

care

Unii pun po îi după twwzo3.

6 el, Acestet diferă cu totul de cel lalt mai departe, el îi — ye, şi se legă cu
Tepttfizze, având un sens echivalent cu du din frasa urmitâre, al cărui loc îl ține aci,
8

ei îi, 6l Euro

Geiy,

e.

el îi) ya însemnâză »daca în aderire.

Astfel scrie textul sancroftian şi manuscrisul din Paris, ânsă piisim

manuscrise şi ediţii cu îfev. Ambele variante sunt admisibile; am preferit pe
dei, ca maă natural, de 6re ce îtov presupune pe 7y subtinţeles.

.
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pentru

el,.ar

fi fost

a

mai just sit investescă, cu acestă,
ondre pe un Med decăt pe un :
Persian.
Si acum făcuse ca
Medii, întru nimic de vină într

acâsta, să devie robi în loc de
stăpâni, şi ca Perșii, cari înainte

fuseseră robii Medilor, să devie
acum stăpâni.
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Astfel

dar,

după

uă

domnie de trei-deci şi cinci de

e

ani, Astiage fu alungat de pe
“tron; din causa cru(imii acestuia,
Medii, cari dominaseră în partea Asiei de sus (şi) a riului
Alis în timp de uă sută douădeci
de ani,
exceptându-se

periodul în care dominară Sci-

1 Mijâwv. Unele ediţii pun virgulă înainte de Mit», adicii după ză mp. În
atare cas trebue sii'se traducă »şi ca Perşiă, cari înainte erait robi, să dovio acum

stipânii Medilore.
2

xarezadln.

3

dăpEnvnes

În ediţia lui Long şi Macleane, ca şi în aceea a lui Dietch,

avem zarezavslin.
tzazăv vw

ă

mis

dvu

Avos

zozauod

Lă

dolne

Em"

dtovza, zapăă î) Goov oi Xubliat îpyov.

Exea

Tptijzovra

al

Acest pasugiii presintă

multe dificultăţi şi nu se acordii cu ceea ce Erodot ne spune mai sus la Capitolele 102
şi 106 despre durată imperiului Medilor. Acolo el dice că acea durată fu de 150 de
ani şi a nume: 53 de ani sub Deioce, 22 de ani sub Fraorte, 40 de ani sub Ciaxaro şi
Cap. 214), Se scie că data morţii lui Ciru fu anul 529 înainte de Christos, prin 35 do ani subt Astiage. Ciru domni, dupii Erodot, 29 de ani, (vedi mai departe

urmare data accesiunii acestui monareh fu, după acel calcul, anul 558 înainte de
Christos; astfel, pe basa chronologici lui Erodot, începutul imperiului fu la anul 686,
data accesiunii lui Fraorte fa anul 655, şi aceea a suirii pe tron a primului rege, Dei-

oce, fu anul 705 înainte de era nâstră. În modul acesta, primul an al imperiului ar
coincide cu anul al 23lea a! regnului lui Deioce. Dar acesta iarăși nu se acordă cu

ceea ce vedem mai sus la Cap. 101 şi 102, adică, cum că »Deioce a domnit numai

„ peste Medi« şi că »Fraorte fa cel d'ântiii carele supuse popore striiinec. Uă mulțime de sisteme ai fost propuse pentru înliiturarea acestei dificultăţi. Unul este acela

al luă Conringiu, adoptat şi de Bonbier şi do Hceren, care începe

prin a traduce greşit

pe zaptt î prin »nesocotindu-see, adică, în alte cuvinte, dicând că Medii aii domnit în
Asia do sus 128 de ani + 28 de ani, cât a durat ocupaţiunea Sciţilor, (vedi mai sus
Cap. 106), ceea ce face 156 de ani, în loc de cei 150 cară rees din socotela domniilor,

conform

Cap. 102—106;

acesta, interpretare, pe care nu o comportă

griimatica,

face pe Erodot să fixeze data revoltei Medilor la anul al 6lea înaintea suirii pe
tron a, lui Deioce, pe când e positiv că aci autorul nostru nu vorbesce do era:

independinței Megilor ci de stabilirea imperiului medic,
încerciiri

ce s'aii

fiicut spre a înlătura dificultatea,

Cât pentru cele Ialte

tote ai de basi schimbarea

textului. Aşa de exempli, Jackson, un comentator engles, propune suprimarea
cuvintelor »apttzevza zale, Niehbubr propune substituirea cuvântului zevzijrovza
pentru =ptizovie şi mutarea cuvintelor zptiizovra îvăv îtowa la finitul frasci

„Clio,

Jpiwp!

motisaat

pezepthmot

ua

[ 0 2

2 30
m

180,

opt saăza | ţii,

deveniră

(în

dztornsav 'dad Ax- | Perşilor;. —: mai

fine)

supușii

târdiit

nsă,

Ac6sta alteraţiune, care ar da drept resultat 122 de ani, este ingenisst
, căci,
du-se cei.2$ de ani »zprizavra 5âv ătovzae, cari represintă anii ocupaţiuni adiiogâni scitice,

aveni toemai cei 150

de ani despre cari e vorbi mai sus la Cap.

102 şi 106.
Ui asemenea schimbare a textului, ori cât de ingeniosii sii fie,
are defectul purului
arbitrar şi trebue decă respinsii. În timpuri mai recente s'a
propus-de Dr Brandis
'suprimarea întregului pasagiu, ca posedând semne incontest
abile ca ar f corupt

şi ci s'ar fi strecurat în text dintr'uă însemnare marginală făcută de
un cetitor
Acest comentator aduce
două argumente în favorea, teoriei sale cii textul este corupt.
Ele sunt: 12 usul
lui îzi înaintea unei
dre care, doritor de a, nota periodul ocupațiunei scitice.

cifre 'exacte, și 90 posiţia cuvintelor 5»y Gtovea, după, în
loe de înaintea cifrei principale. Aceste argumente sunt slabe.
Mai ântâii avem
în Erodot exemple unde zi este întrebuințat înaintea
unui număr exact:
vedi mai sus, Cap. 7 şi 94 și iar în Cartea IV, Cap. 163. Pe
urmă cel d'al doilea

argument este. cu totul arbitrar.
nimic un justifici ui modificare

Afară de acâsta, cum observi și Rawlinson,
a textului când nu averi probe positive de

corupţiune.

E clar ci Erodot acia ficut ui crâre, deci ori cum
putem cşi de acolo. Acum, eroreă a ui dati admisi, ca se pâteam suci lucrul, nu
explica, și iată
cumo explică Rawlinson. EI crede ci Erodot a confunda
t duratele domniilor
lui Fraorte şi a lui. Deioce, dând lui Fraorte po cei 22 de
aniai domnici lui
Deioce, şi lui Deioce pe. cei 53 de ani ai.domniei lui Fraorte.
Indată ce facem
acestă intervertire, vom giisi că imperiul Medic datâzii exact
dela, primul an al
domnici lui Fraorte, după Erodot, primul cuceritor
medic.
În modul acesta

ajungem-la tabela urmitâre:
„
15 de ani (2 de ani... Deioce
4
+
53 de ani... Fraorte

150 de ani
Medie

15

de ani

,

40 de ani. ... Ciaxare,.. Sciţii
„.

“185 do ani,

„ domnese

28 de ani, $

+. Astiage... Finele

198—2$ = 100 de

V-ani al imperiului

Medie.

imperiului,
Ca conelusie trebue să dicem că asupra cronologiei de faţă
a lui Erodot nu putem
une Aurie
nică un temeiii
serios,
Chiar
autorul tu e nu pare a fi avut ui idee prea clari
,
Peri
in privința acesta.
Voind sii arate căvi în timp
de 150 de ani> Mediipă avurăPui
regi
“dai lor, şi cii în timp de 100 de ani furi stiipâni asupra
imperiului Asici, avend,
“pe de altii parte, a face loc pentru timpul supremațici Sciţilor
de sub regnul lui
"Ciazare, ; tot sistemul lui luâ forma indicată mai sus și confusia,
deveni mai mare
s

încă prin transposiţia făcuti între anii regnului lui Deioce şi
anii-regnului lui Fraorte. Cât pentru ipotesa lui Blakesley, că în manuscrisul originul
ar fi existat
ETEA şi că sar fi copiat ETEA din crore, adicii îzea 7 şi că
din erâre în erâre
acest A deschis ar fi devenit un ? însemnând cpriizovea în numeraţi
a elină, și că
"astfel sar fi introdus cifra
“ati pe nimie positiv,

-

de 30 în text, ea este forte ingeniosii dar nu e întemei-"
-

1 baztpea ptvrot ppt.

revolta

care

avu

loc

în

timpul

S'a'credut de unii cii autorul se referă aci la

lui

Dariu

Notu,

adică

la

anul

408 înainte de
Christos, corespundând cu anul 24lca al resbelului pelopone
siac, revoltii despre
care ne vorbesce Xenofonte (Hell 1. 2) mai în termenii
întrebuințaţi de Erodot
“aci. De acolo au conchis multi comentatori i că autorul nostru
a continuat cu lucrarea
lui piină la anul 407 înainte de Christos şi că pasagiul,
din text, care ne ocupi
"acum, a fost scris în anul al 8Olea al vârstii sale. În contra
acestei teorii sunt
"două argumente forte puternice: cel d'ântâiii un argument
de stil, cel d'al doilea
"basat pe istorie şi pe fapte, Primul argument se referă la,
întrebuințarea cuvintelor »boztc păvzor pupe,
Scim cii revolta Medilor în contra Perşilor din
"timpul lui Dariu Notu arn loc tocmai 150 de ani dela data
supunerii lor; în'
“atare cas, daca, Erodotar fi: fiicut alusie aci la acâsta episodă
a istoriei Medilor,
nu ar fi dis pur şi simplu »boctpw Jpiw&, ceca ce ar fi
indicat numai un mic
laps de câți-va ani, ci ar fi dis »ar)irâs zeci Uocepova, Cel
d'al doilea, argument !
esto pur istorie şi

locul pentru a-] discuta este la cuvântul Angela,

:
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paT-

Medii se căiră de supunerea lor şi

eorpritiv]52v 2, up verrjDăyzes”
zâza 2 îm 'Aozvdjens oi Ilfpoat
za ua â Năpos Eavaoravizs z0lot
Mzâotat, înv md amd zobznv Tis
Acts. "Aoredyea îi Kâpos, xazăv

se revoltară în contra lui Dariu,
dar în acestă revoltă fură învinşi

p sinvi. 3 . dxoozivrec

dA

Ya

ovâtv

05

z

GAho

7otT,00s,

Orilow

LA

stye

şi reduși din noit la supunere; —
cu acea, ocasie ensă, în dilele lui
Astiage, Perşii şi cu Ciru (în
capul lor) revoltându-se în contra

3

200

Medilor, deveniră de atunci înainte stăpâni „peste Asia. Ciru
deţinu pe Astiage la, curtea, sa

26 6 axehedrmoz5. 0zw îi,
aci, paqels
iBasihzvozi: x Kpnisov Sorepoy
ee

uvz

7
pe
z05zwy.
Gptaa

sa
7
Gâtziris
uaTz07p5-2

pănă ce muri (acesta), fără să-i
facă vre un alt răi. Astfel dar

Vazo, ws etpnzai uot z05 mpbTepnve
Toăzov - 6 xarasrpevăuevos 057w

se născu și crescu Ciru, și (ast-

răoms tis "Aoins Tpte.

fel) se făcu rege: şi numai în
urma acestor (evenimente) în-

vinse el pe Cresu, carele îl pro1 drtocnoav

az Aapeloy.

„credut de câtre unii că e vorbă

Am

văqut în nota cea din urmă

aci de Daria Notu,

cum

s'a

în timpul căruia în adever

ai fiicut Medii uă încercare vigurâsă, dar nenorocită, de a scutura jugul Perşilor,
E ânsă un ce
firii patronim,
un alt Dariu,
casul' de faţă,

constant, că autorii elină, de câte ori mentioneză numele de Dariu,
înţeleg tot Wauna pe Dariu fiu! luă Istaspe: de câte ori e vorbă de
la prima menţiune,fă dai un supranume distinctiv: astfel încât, în
marfi Qis Erodot »Aagelov« pur şi simplu daca ar fi fost vorba, de un

alt Dariu decât de Dariu fiul lui Istaspe. Aceste 'trei obiecțiuni dar, şi anume:
1*, întrebuințarea, cuvintelor »iszipw pupe 'în loc de uă altă expresie indi-

când un laps mai maro de timp, 2, menţiunea numelui de Dariu fără alt supra-

nume,şi 3%, faptul că daca înţelegem revolta din timpul lui Dariu Notu, trebue
să suposiim

(ceea ce e puţin probabil)

ani, când nu avem

căi Erodot

ar fi scris la vârsta do 81 de

nică un temeiii de a, crede că el a ajuns la ui etate așa do

înaintată, militeză în contra teoriei că aci ar fi vorbă de revolta despre care dice

Xenofonte că ar fi avut loc sub Dariu Notu, ' Conclusia e deci că a fost uă altă revoltă
a Medilor în dilele lui "Dariu Istaspe, revoltă despre care Erodot este singurul

istoric a ne da soamă. Actstă consecință logică, resultând din argumentele ce
precedii, a fost trasi de eminentul istorie engles, Grote. Ea astădi se confirmi
prin descoperirea mai recenti a marci inscripțiia lui Dariu Istaspe găsită la,

Behistun: acolo se vorbesce în mod precis de uă revoltă a Medilor, a Asirienilor și a
Armenilor combinaţi în contra lui Dariu Istaspo şi ni se spune ci monarchul Persiei
a ucis cn acea ocasie în cetățuia, din Egbatana po regele ce şi-l aleseseră Medii.
2

xaneorpăqmdav.

Un

manuscris

din Paris,

precum

şi manuscrisul san-

croftian aii xazestpiyrsav; alte manuscrise ai xxreazpiș(inaav.
"3 elye map! îwvrj îs 6 rehebenge.
E mai mult decât
- Ciru a

probabil

că

tratat bine po moşul săi, și nu, cum pretind unii, că Pa lăsat să moră în

misorie, de fome şi de sete, înmormântându-l, drept compensație, cu maro pompă.
1 O0ozw 8 Kâpoc yevâuevos ze za! zpagele tpaolhevae. Traducerea
textuală a acestei fraso este: »Astfel dar domni Ciru după co se nascu şi crescu
în modul arătat«; aşa dar, căzu se subtînţelege şi cu yevluevos şi cu mpapeis, Aci
iar Erodot face us de particula »âwa ca să readucă pe cititor la firul întrerupt

al: naraţiunii.
5 25, Cuvântul

!
|
|
acesta, se omite în câte-va ediţii şi în câte-va manuscrise

mai recente: există însă în tote manuscrisele unciale sau vechi.
-

.

:

I
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vocase cel d'ântăii, precum am
relatat mai sus. Şi învingând
pe acesta, se făcu astfel stăpân

131.

Ilspous

î& otâz văumat

peste Asia întrâgă,

131.

Pe cât seiii ci, legile

toiode Jpewutvovst- dydhuara uăv | ce le
observă

Perşii sunt cele
zai vrobs za Bouobs odu 2 vân | următâre:
în legea lor nu numai
motebputvovs
fâpbeoda,

zotot mnteâo

d)d4 - ua | că nu evoe să se ridice

popinv ExwptpovaL2-

1 <oicăe ypewptvove.

- aro »Totetatăe ypzoutvotge,
2 dydipaza piv xal

şi temple

şi altare,

statui

dar âncă

Dietch, aparamente fără nici un temei
plaasibil,
.

vrjobe
fopobc obu îv Youw motevutvovs
lâpbeclia, d))ă zal cotate moredoe valuwpir
v îziptpovor. Frasa acâsta, considerată subt punctul de vedere

al grămaticii, este defectudsă, ciici îopyesl
iat so referă
la dâa subtînțeles: astfel încât aşa, frasa
are acecași construcţie ca şi aceea de
începutul capitolului; Erodot .ânsă de
la
“și în loc să dică Emtptgovzas,' dice 2mtqtpuă dată, uiti forma de modalitate adoptată,
oust. Întru cât 'se atingo de religia
Perşilor, e evident ci aci Erodot vorbes
ee do credința timpurilor primitive
alo
Persiei, care era în adevăr pură şi care
mai
tărdiii
degenerâ, în idolatrie, . Basa
credinţei primitive era dualismul care
presupunea existența a douii principiură
lame, principiul cel bun (Ormuzd) şi princi
în
al clementelor, caro forma. basa religie piul cel răă (Ahriman). Cultul idolatrie
i Magilor, nu fu introdus decât la
urmă
prin contactul Perşilor cu rasele turani
ane.
Erodot ignora religia primitivi a,
Perşilor, prin urmare aceea pe care
0 cunoscea cl, nu se acordă cu ceca
ce se
afirmă aci despre lipsa de imagine a
divinității, etică cultul lui Mitra, al foculu
i
a] elementelor în genere era departe de
credința pură în Ormuzăd şi Ahriman. 'Erodo și
ne descrie dar aci religia magilor introd
t
usă
în
Persia
de Zoroastru şi care luâ
locul credinței primitive şi spirituale.
Istori
a
religiosă a Perilor esto forte
curi6să. La început de tot, inaintea
-emigrării lor de pe malurile riului
Oxu,
Perșii profesat religia cea mai spirit
uali; basa acelei religii cra recunâscer
principiului
ea

bunului şi al răului, al lumini
religia pură a Dualismului fără cel mai i și al întuncrecului, în alte cuvinte era.
ales cu acela al focului care mai târdii mie amestee cu cultul elementelor şi mai
dereni

obicetul religiei dominante.
exista nici un raport între religia primit
Nu
ivi pur doistii, şi aceea a cultului stelelo
r
Acâsta e clar probat prin absenţa constantă
a mentiuncă clemen
telor pe inscripțiile celo vechi, - Acolo
se vorbesce pur și simplu de ui divinitate supremă, Ormuzd, sorgintea binelu
i, și se face alusio la un principii
r&ă, în
luptă continui cu cel bun,
Adevărat ci acolo nu giisim numel
e »Ahrimane,.
principiul râului

şi al elomentelor,

publice

,

dar,

cum observi

ale statelor moderne

forte just Rawlinson:

»Cari

sunt

actele

unde se face mențiune de: numelo
lui Satan?«
Astfel
dar avem pe de ui parte uă religie
deistii şi spirituală, analogii ceva cu
dința. primitivă a patriarchilor ebrei, pepurcând
crede
altii
parte
avem
ua, altă religie descrisă aci de Erodot şi de alți autori
cari s'aii ocupat cu credința Perșilor
epocă posteridră lui Dariu Istaspe.
Vedem ci ni se vorbesce de cultul elemen la uă
al s6relui, al luncă şi mai ales al foculu
telor,
i: în alte cuvinte vedem descris magismul. Acest cult al elementelor este
semnul caracteristic al rasei hamite,
turaniane
sai titaro-scitice,
Un fapt curios de
asociat cu introducerea religiei. magilo observaţ este că Zoroastru, carele este
mulţi autori ca un rege scitic. Ceva r în Persia, este considerat de câtre
mai: mult âncii: uă mulţime de tradiţ
vechi, adunate . de Bochart, identi
ii
fică
fiul lui Noe, progenitorul, tutulor Hamiţ ps acest Zoroastru cu însuși Ham,
ilor sai Tătarilor, Acolo dar avem
altă religie, cu totul idolatră, şi ori
ui
acestă religie nu avea 'cea, mai mică cât ar încerca uniă să probeze contrariul,

Ce se întâmplă Gnsă?

umbră de afinitate cu religia dualismului,
Acâsta religie a magilor fu introdusă în Persia
prin influenţa
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acei cari fic asemenea lucruri
sunt socotiți de nobuni; și acâsta
este, cred cit, pentru că ei nu
consideră, ca Elinii, că deii aii
uă natură analogă cu aceea
a &menilor.
Ali obiceiul de a
se urca pe virfurile cele - mai
înalte ale munţilor ca să ofere
sacrificiuri lui Joe, numind »Joe«
cercul întreg al firmamentului.
Ei mai sacrifică şi sorelui, şi

Sciţilor şi corupse religia strămoşâscii.

Un period de lupti între aceste douii ere-

es pâv uni dnusetvi, o, Ga oda dypwozoputas Evâţtoay mobs lzobs,

xardzep'oi "Emves, eat.

3

1

Pa

9

SA

7

Oi î

7

2

,

3

d

dințe religiose, diametral opuse, trebue dar să fi existat,şi acâsta no o indicii mai
multe fapte, între cari vom cita ântâii usurparea tronului de câtre Smerdis, Gomate

sai Bardis magul, catele guvernă cu

preoţi magi.

Pe urmă ne o arati interesanta

inscripțio a lui Dariu Istaspe de la Behistun, care sună: »am rezidit templele
distruse do Gomate Magule; pe acecași inscripţie, mai la vale, textul scitice cuali-

ficii religia magilor de »inspirată de deul minciunile. Religia Magilor intrâ
dar în conflict cu religia primitivi, și fiiră îndoisli la primul secol înainte de

ora nostrii Persia trecu printr'uă epocii de transiţie în urma căreia amândouă credințe
fară contopite, şi la urma urmelor predomină religia magilor, care deveni aceea
a Ghebrilor şi a Parsiilor de astiiqi, adoratoră ai focului. În timpul lui Dariu
vedem că deja se ridicati temple, de Ore ce inscripțiile lui vorbese de acele temple:
e probabil că religia primitivi, deşi spirituală, avea templele ci, Ensă religia

magilor mavea

nici temple nici statui, ci numai locuri .înalte sau altare unde

ardea focul ccl- sacru.
”
1 Goxtetv. Astfel scrie textul lui Gaisford, care este în acord cu marea:
majoritate a manuscriselor.” Vedem €nsi ediţii cari se conformă cu textul manuscrisului sancroftian şi scriii doxtet,
î
2 ex ră bunddzarza râv odptuv dvaBalvovsec.
Aci avem ui indicație

clară şi caracteristică relativ la cultul magian al elementelor, care se fiicea, precum am

dis în nota 2, pag. 932, pe altare saii pe petre ridicate pe locuri înalte. Putem compara
acest cult cu acela, în care atit ciiqut mulţi regi Israeliţi, Vedem în Scripturi cum când
venia pe tron câte un rege pios şi credincios lui Dumnedeii, acela distrugea »altarele
de pe locuri înalte« (vedi II Cron.:, Cap. 28, vers 4, şi multe alte pasagiuri din
cărţile Regilor şi a Oronicelor).
În acele pasagiuri de sigur o vorbi despre
cultul elementelor. Riturile acelui cult se săvârşiaii în locuri inalte, fiind ci exista,
credința că din acele punctură omul se apropio mai mult de divinitate, mai ales
când acea divinitate cra firmamentul și corpurile cerescă ce se mișcă în spații.
3 Ovolas. Omiterea acestui cuvânt în două manuscrise, adicii în cel san-

croftian şi în cel weselingian din Viena, a fiicut pe Blakesley să presupuo că
(suis aci constitue un pleonasm şi ci a fost introdus în text dintr'ui notă a vre
unui scoliast, ciică în clinesce cuvântul »Epber« pote semnifica »a facec sai »a

oferi sacrificiură«, întocmai ca cuvântul »facere« în latinesce; astfel încât Pusizs se

pote subtinţelege faţă cu Epăere.
4

mov

zbxdov

mâvra

rob

-

obpavob

Ala

wahtovzes.

Elinilor

le

plăcea

de multe oră sii crâdi că străinii dedeaii deilor lor aceleași nume ca şi ci.

k

adevărat că in limba sanscrită cerul se numia »djoc, nu cred Ensii ci acâsta are
vre un raport cu ceca ce ne spune aci Erodot. E bine înțeles cii acest »Joec
persian, descris aci de autorul nostru, este divinitatea magiană a cultului elementar

şi nică cum Ormuzd deul cultului spiritual și dualistic, cum pretinde Rhode.
9
Todzorst uăv 63 povvorst vovat dpuflizu. Aci e marea erore a lui

“ Erodot, ' El nu seia că cultul elementelor era
Perşilor. — Dela cuvintele acestea manuscrisul

departe de a fi religia primitivă a
sancroftian, cel din Viena, şi alto
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Oipavin Bz,
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sapă ze "Acavpiuy

paDâvces za 'Apafiwv1- xrtovoi 3:

181,
lunci,

şi pământului,

și focu-

ui, şi apei, şi vânturilor. Acestor

două: manuscrise din secolele
ldlea şi Lălea, colaţionate de
totul pănă la începutul Cap.
Schweighâuser, omit
138; afară numai că primul
- dpgillev după dutuotat şi pe urmii
manuscris are cuvântul
cont
inuă
:
»
Hutp
rjy
îi dizastwva s. cl. Teztul
lui Creutzer pune numai uă
lă după dpyîtizv, dar prefe
ce urmeză ca separată de acestvirgu
a, şi cu totul independinte. * r a considera frasa
1 "Extpepabijz act dă zal
23 Oăpaviy Bei, napd
pabivzec zal Apafioy,
«e A covplwy

Acistii deitate nu este alta decât
deiţa Sidoniani şi

Fig. 5.. (Formă Egiptenă.)

Fig. 6. (Formă Persiană,)

|
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'Asodptot zi '"Arppoâtarv Mshrzat, | divinităţi numai, sacrifică ci din
Siriană »Astartee sai »âștarote, caro a devenit »'Apodten 0bpavla« a Ciprieni-

lor, (edi mai sus Cap. 105) şi »Venereae Latinilor. Ea represinta personificaţia puterilor goneratrice ale naturei, şi cultul ci se celebra prin rituri

acestei
descrie

Templul principal al
tot dauna 'fârte impure.
la Ierapole:' Lucian, care o numesce »'llpne, o
vize

8E

pwos, a

ae unt

"Alrjvatrs,

Motptuv.

za

Agpodieris

al

Xedrjvalrisa

divinităţi se afla
în mod urmitor:

za

“Pins,

ud

"Apct-

32 zij pâv Esîpn orimzapov Eyat, mi Eztpm d drpaezov”

Neg

al Eni cj vea dustac ze qopti, al zăpyov al vz0zăv îti powry TV 0pavbiv xosuiooma, Lucian, (de dea Syr. $31). Strabone no spune că ea se numia,
Atargate, evident uă corupțiune din Astarte. Erodot afirmă aci,că Perșii au
Înlesnirea cu
“adoptat cultul acestei divinităţi dela Asirienă şi de la Arabi.
care Perșii adoptati credinţe și embleme divine de la vecini esto bine constatată.

Rawlinson, întru notă asupra acestui pasagiii, ne arată doui exemple curidse.,
este modul

Wântâiă

Cel

cum

al eternității și al ubicuităţii deilor,
cuitatea). La Egipteni simbolul nu e
de un cerc, vedi fipurele 2 şi 3 din
Fig. 1 este forma
sarcofag egiptian.

imitația persiană.

Exemplul

care

€şi aii însuşit un. simbol

mai mare antichitate, un glob saii un cere aripat.

a existat din

cea,

Acest 'simbol-era emblematic

(cercul indicând eternitatea iar aripile ubiînsoţit de figură umană, aripile fiind alipite
desenul aliturat: fig. 2 e luată de pe un
asiriană a aceluiaş simbol, şi fig, 4 este

însă pâte cel mai curios al spiritului imitativ al

găsit la Pasargade pe capul geniului cu patru aripi, Persilor e apendicele
Pe capul acestui genii se vede fixat un simbol frecuent pe sculp»Murg-Aube.
turile şi picturile egiptene, Fig. 5 este forma egiptiană a acestui simbol, şi fig. 6
este imitaţia ce s'a piisit la Pasargade şi care datâsă tocmai din timpul lui Ciru,
Acestă tendinţii a Perşilor de a imita forme străine nu va să, dică însă că ci
ai adoptat, cum cred unii, religia .Egiptenilor.

1 madtovar
nume

5i 'Aca5otov

ziv

Mhz.

'Aepoâlemv

Oripina acestui

a fiicut obiectul a multor de controverse între comentatori. Explicaţia co
o dă Rawlinson esto cea urmitore. »Nu arem alt
ceva în numele »Milita« decât forma feminină a vechici
rădicini turaniane »Mule« din limba antici babilonică,

care însemndză »domne sai »stiipâne: identică pote
cu rădicina hamită »Gul« saii »Gale, care însemneză

»mare«,

Pe

sa

inscripții

marea deitate a magilor.

găsit

numele

»Gulae,

Ea era principiul feminin

„al soreleă, şi astfel. analogă cu Nitra a Perșilor.«
Acestă divinitate, pe care o reproduc dintr'un fragment desgropat de Layard, era aprope identică cu
Astarte şi represinta puterile generatrice ale naturei
adică era, cum dice Erodot, Venerea Uranio. Pe

săpăturile asiriene ea e numiti »Gule sai »Mule şi
e represintată ca uă fomee nutrind un copil. Fără
îndoialii cultul esto hamitic, adică ţine - de acela al
elementelor, ciici în deitatea acâsta so adora princi-

piul cildurei sai al focului ceresc, în alte cuvinte, al

»Militae

sârelui, care este în natură elementul principal des-

saii »Belc.

-»Marea divinitatec a Asirienilor și a Bubilonienilor —

voltător al vitalităţii.

Putem trasa astfel intr'un mod

- curios „cultul Venerii la, uă origină cu totul elemen-

tari. În mitologia, asiriană acestă deitate era muma

"numită în Asiria și »Beltise.- „ tutulor celor lalte divinităţi, şi soția lui Bel- Nimrud:
“Fragment găsit de Layarăd în
ca se mai numia şi Beltis sai Belita, nume unde
Babilona.
-

:
şi acelaș,

şi însemnâză

.

putem vedea, clar transiţia între numele Milita şi acel
de Alita, astfel încât aceste doui denumiri sunt unul
»Marea mumă a qeilore,
Sa mai recunoscut că tot

Milita era divinitatea principală dela Ierapole. Numele ei siriac »Maboge nu
este decât traducţia în limba persană a. titlului »muma deilore. Ea mal avea

*
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"Aurra!,

Ilfpom î

Mizpav?,

timpurile cele mai vechi. Mai
târdiii aii învăţat şi cultul (Venerii-)Uranie pe care Vaii imprumutat de Ja Asirieni şi de la
Arabi; Asirienii numesc pe Afrodita, Milita, iar Arabii, Alita, şi
Perşii, Mitra.
"192.
Acestor divinități, pe

132. voim î3 zota Ilfpogs+
za
mpi. abs eloriutwvs
obs fite
cari le am descris, Perși isacrivastorruz3* vs Buunis zoey - fică în mod următor:
ei .nici
d

-

4

-

„Ta, ovza ip dvazalovat pthhuyec
v

ed

4]

7

7

View, 08 onnvâij yptovat, odui
a), od cifupaa, odzi odhzat»
4

3

titlul de »Regina

.

-ridică

altar,

nici

aprind

foc

în momentul
de a sacrifica,
nici fac us de libaţii, nici de

piimântulaie,

încât divinitatea mitologiei cline cu care o
, astfel
L
putem comparaSina mai panbine este »Demot
. a SCI
Cine
cu Ca
rae saii Cererea, deitate
fecunditiiții păment
u„luă, Tanaitida era mai

mult Venerea Perşilor,
! diana,
În Cartea MI, Cap. 3, Erodot ne presintă acest nume
subt forma
MDA, care pote cra forma, reali, de ore ce »Alita«
este mai mult sai mai puţin
ui corupțiune din Milita. Alilat trebue să fi
fost numele adevărat'dat de Arabi,
căci în limba semiţilor el însemnâză »Deiţac şi
nu conţine decât riidicina DN (AL
sau El— Dumnedei) cu sufixul feminin
pi (t) sai N
(ta).
Rawlinson însă” clasezii

pe Alita între divinitiiţile inferidre ale Asirienilor,”
*
2 Ilepoa 32 Mizpav,
Aci so înstli Erodot, Cultul Mitreă, care cra pur
şi simplu acela al sârelui la Perşi, mare a face cu
cultul Militei, a Mamei naturei
sau a Cererii asiriene, nici chiar cu cultul
Venerei. Cultul sârelui era propriii
al Perşilor, ȘI nici cum

ui importaţie din Asiria; el se deosebia cu totul de
cultul
Cerero-Venerii Milita. — E de observat aci că
cole lalte două nume, Milita și
Alita, fiind mai puțin cunoscute de Elini, sunt indeclin
abile şi că Erodot dă
numelui Mizpa forma, acasativului, care era
mai bine cunoscutii,

3 xactornue.
În unele manuscrise
bune, precum şi Gaisford, menţin forma acâsta.A2TEGTI ze

edițiile însă

cele

mai

4

aa
»
0dTe Bwunbea
moredvrat, 05se
z5p dvazalova, ptdhovzes Dew,
od ozovăi yptwvzar, odzi adi, od Grtuu
asi, obuz odAzat
j .
Punctul și
virgula ce apare în ediţia lui Long şi Maclean
e după curântu | duxzaloys3" nu
pâte fi: pusă coreet, pentru ci expresia »puf)ev
,
zes (ave nu se pote raporta atât,
de direct Ja ceea co urmâză precât se rapârtă la coca
ce precedă: logicesce
altarul şi focul în spiritul Elinilor eraii condițiile cele
mai esenţiale a unui sacrificiă. Asemenea, iarăşi nu văd necesitatea unui
punct şi virgulii dapă Dew, ca

în

ediţia lui Creutzer.

TEupast,

Argumentul

în pasagiul

Cât pentru

4
cuvintele 65 Gstuuaa
i, Valckenar propune
şi în contradicere cu manuscrisele.
lui Valckenar în favârea ac estei emendiri este -usul
acestui cuvânt

ceea, ar fi superfluu

dupi

cz vi

analog din Cap. 160 de mai jos,
şi contradicerea cu Xenofonte în Cirop, III. 3, 34: »K5pos uăv toregauprecum
ontvos
din Strabone:, »Wowa 3'2y xaljapui size aazeviuevat Eye şi cu un pasagiii
Tapasensăueval 70 lepeioy
tozttuuevoy e! În acest din urmă pasagiii în adevăr,
cuvintele »zapasenaduewoi

d lepeiov taziuuevove sunt în contradicere
directă cu ceea ce scrie aci krodot,
dar acesta nu pote fi un cuvânt logic pentru a
une pe autorul nostru de
acord cu Strabono prin alterarea arbitrar
a textului. Cât pentru contradicerea
ce ar exista între acest păsagiii și descrierea
lui Xenofonte, ea nu e reală, căci
.

:

A

v
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zây 83 dos Exriazepi 0bew beer, 2s
zâpov xalapăvy Gară. d uziyos,
amhzat 20. 0sdy, 2oreoavwutvos Tov
<uipav? uvpatm, udhora. *Ewvz
uăv 8) 205 0bovz dq wndwp 05
oî ăppivezat apăsat dyald: 6 ît
zăa =o0tat Iliponat xazebyerat? ed
“ivesla ua = : fBaatete îv văp

| (cântic din) flaut, nici de .ban| delete, nici,de prâjituri de ord
sacrii; (sacrificatorul), . de câte
| ori voesce să ofere un sacrificiii
| (unei divinitați) Ore care, duce
| victima întrun loc curat, şi in| vocă divinitatea,
având împrejurul
| tiarei (sale) uă corână, în general

tezar, "Emzăy 38 dvamozbhas vază
ptpea ză Îpfinv Evo să upfat,
Szondoas zolgv cs ănahurdirv,
păoza ît 7d apipuhhov, îl zadmis Emus Gy măvza să upia* dtadzvzos 6: adznă, pdyos dviyp za[3
o
peazes înastâsi
fenovinv$, oîv
O Exetyov XEyovat sivat ij Eza-

|
|
|
|
|
|
|
|

îm moto must, [lipomov za adrs | de mirt.

Sacrificatorului Ensuşi

nu &i este permis să ccră favoruri pentru sine singur; else râgă
cu fervâre pentru binele tutulor Perşilor şi al regelui; cici e
coprins și acesta în colectivitatea,
Persilor. .Pe urmă, după.ce s'a
fript carnea, pe care o divide
mai ântâiii în (mai multe) părți,

însusi Erodot ne spune mai jos că sacrificantul »se încingea cn uă coronă de
mirta: afară. de acesta, există uă distincţie între încingerea capului victimei cu
bandelete, 2s=fţiparat, şi încingerea frunte preotului cu corâna, »oTtzavove,
1 tudozu,. Ar fi fost mai natural aci să avem Ezaszos, și sunt chiar unii
comentatori cari propun acâstă emendare.
În adevăr,, schimbarea textului în
manuscrise din fzaszos în tudzzw se pote explica astfel: În texturile manuscrise,
litera sigma se scria
C, aşa încât forma EKACTOCOTEIN prin omiterea celui
d'al doilea,
sigma (care putea prea bine să se întâmple înaintea lui 6), ar deveni EKACTOOTEIN,

de unde Exdszw.

subtințelegând

lEnsă e admisibil şi dativul, referindu-l la fjz subt înțeles, şi

pe subiectul

5 (j5wv sai 6 Uzip,

a cărui omisiune

e naturală în

fața, verbului (ew. S'a mai propus »705 îi ws Exdszp five Vie,
îs du Exdozaze Dew dinu, şi alte 'emendiri, cari de cari mai
E

mult

mai bine

să reținem

textul cum

și »zăv îi
îndrăsnete,

este în tote manuscrisele celebre,

2 my <tdpav, În general acest substantiv este feminin dar Erodot €l face
şi masculin une oră, vedi şi Cartealll, Cap.12. Tiara era acoperemântul bine

cunoscut al Perşilor şi varia după gradul social al purtătorului: astfel de exemplu
tiara erectă şi ascuţită la virf se purta numai do regi: cei lalti o purtait mai
scurtă şi plecată pe frunte.
.

zazabyezat. E de observat puterea preposiţiunii ară,
aci »cu ardoree, dând intensitate verbului Eyyezat.

care însemneză

4 EWion ză upta. Subt cuvânt că aci existi ui contradicere cu ceea ce
s'a dis mai sus că Perșii nu întrebuinţaii! nică altar nici foc în sacrificiurile lor,

s'a propus mai multe emendări a textului. Acele emendiiri, fiind în contra tutulor
manuscriselor, nu se pot admite, Așa în luc de EvVfsn s'a propus EU dela Ezw,
ceca ce ar însemna »după ce a gătit, sau grijit, carneae; alţii propun Vian,
traducând »după

ce a curăţit carnea de 6sec.

dar nu pot răsturna autoritatea manuseriselor.

Aceste ipotese sunt tote ingeniose

Cât pentru contradicerea de care

este acusat autorul, putem presupune că gătirea sai frigerea carnei victimelor se

fiicea deosebit, adică nu constituia parte din sacrificiul propriu dis, ci era uă
operaţie cu totul culinară, desbrăcati de ori ce caracter religios.
5 Geoyovlay. Na trebue luat în sensul literal de »teogoniec, adicii, »origina
deilore, ci trebue tradus »origina dela (eic. Persiă pretindeau că origina lor
cra divină, şi apelul acesta la divinitatea lor servia de incantaţie. De aceea cred
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el așterne un strat de crbă cât
se pote mai fragedă, în general
trifoiii, şi pe accea depune tâtă
carnea; după ce a aședat (ast-

fel carnea), un mag, carele este de

faţă,

intoneză

imnul „teogonici,

care .după credința lor: este uă
incantaţie; căci la dănșii un sacrificiii nu este leguit fără (presenţa

unui) mag.

După ce mai aşteptă

puțin timp,

acel ce face

sacri-

ficiul ridică carnea d'acolo şi o
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133. - Din tote (ilele), aceea
pe care de obiceiii Perşii o serbâsă mai mult este dioa nascerii.

În acea (Qi) ci găsese cu cale

să aibă mai multe (feluri de bucate) la masa decât în cele lalte;
cu ocasia acesta, cei mai avuţi
din ei pun de se servi înaintea lor

eronată traducerea lui Rawlinson: »When all is'ready,
one of the Magi comes
forward and chants a: hymn which they say recount
s the origin of
the gods.e

! dvev vâp

îis

pdărov

vb cet v6uos tori volac morteabat,
Magi
erai casta sacerdote ali fără care nu putea avea efect nici un
act religios. Ei
serviaii de intermediari între omenire şi Divinitate, întocmai
ca Leviţiă după legea
mosaică.
1 6, Manuscrisul florentiu, pe 'care se sprijini: Gaisford
, sterge articolul
acesta, Ensă el e necesar atât aci cât şi în pasagiurile analoge
din Cartea II, Cap.33,.
şi din Cartea VII, Cap. 41, unde figureză în tâte texturile
de Gaisford, din Cartea III, Cap. 45, Cartea 1V, 197, şi , Exemplele invocate
din Cartea VI, 124, nu

sunt tocmai analoge, ciici acolo pote lipsi articolul firi inconven
ient,
3 ij Exaczos dyEvaro,
Vedi și mai jos Cartea IX, Cap. 110, unde ni se
vorbesce despre celebrarea dilei de nascere a regelui Persici,
cu pompă de Orientali. Serbarea în care Erodiada ceru Acea di se celebra
dela Erod capul

Botezătorului, fu aniversara nascerii acelui Teg0..
4 "Ey zadar) îi, Pasagiul acesta, începend aci şi pănă
modeofiae, lipsesce în patru manuscrise importante, între
cari
din Cambridge. Despre autenticitatea lui ânsă nu trebue să
găsim citat de Atenei,
5 oi eb5alnoves.
»Cei cu noroce adică cci avuţi. Tot
expresia acesta în CarteaV, Cap. $.

la cuvintele »2 cd

cel din Viena și cel
no îndoim, căci €l
în acest sens aveni

6 Ghove. Obiceiul de a frige animale întregi e curat oriental.
există
şi astăi la Greci, la Ture yĂ și în Asia mică, unde, la mese mari, se frig Elberbecă,

oi, capre şi pureci întrepi pe jeratic,

-
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ză hentă
Ofazar.

mă

mpofidzwv!l
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Sizorat 3 dhijorst ptov-.
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Emeoptuaai?
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ual

E

monta
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mndzo
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Tlfpoa »zobs “E)ârvas aiczoufynvs
mewâvras mabeolat,: Gat opt dm
îsfzwvt mapanptezar odâiv A6-ov
detove el 6£ at zapamtnntzo, 2a0loy“mas dv od mabsoldate, Oi îi
xdpra mpooxtazat5* ua Opt OD4
îutoa Eceozt, obut 0bpTgat dyriny
dhhov$.

Taâra put vuy 007w qu-

hdooezat!, Meduozâpsvot îă 26dast
Bovisbeoda ză onovâmtozaza 8 zây

apripuzzov

să Dâv dâg opt fov-

1 că denră râv

podewy,

un boi, un cal, ună cămilă şi un
asin, fripți întregi la cuptor; ccă
cu mai puţină avere dintre
ci pun înaintea lor vite mai
mărunte.
Nu obicinuese mâncără (solide) multe, însă (mânăncă multe mezelicuri, și (acelea) nu servite (tote) uă dată;

de aceea și dic Perșii că »Elinii,
când mânăncă, se sedlă flămândi
(de la masa), de ore ce pe urmă
nu li se servesce

mai

nimic;

și

daca li sar aduce ceva n'ar înceta de a mânca«. Ei sunt forte
predispuşi la vin: la dânşii nu

»Vite mai măruntee, sa, cum ar dice fran-

cesul, »le menu du vitale, Cuvântul zgdâaza se aplică la ori ce cuadruped bun
de mâncare, Astfel, vegi Cartea 1V, Cap. 61: »ră dia zpdiaza zai înzows pdhisrat,
Asemenea, vei Cartea VIII, Cap. 137.
Aşa dar aci autorul înțelege oi, capre şi

vite mică.
!
îmtgopiiuagt,

SI
a
|
Aceste izwpaplyuaza erai mânciri

ce nu se clasa între

" cele mară, cum ar fi de pildă mezelicuri saii fructe; ele se serviai la urmi. Se mai
numiau »âzdopnlouasae sati »epațipazaa: în latinesco »bellariae sai »opsoniac,

3 val obu ahtat. Varianta »xsi od xadotata pote fi respinsă ca ui parodie
a textulai. Asemenea şi cea laltă val c4 heat sati dhda »nesăratec. Sensul

este: »şi nn servite de uă dată, ci una după alta.
|
|
i dz delzvov »după masă, ca mai sus la Cap. 126, xâzel îi dzd delmo

Tae.
5 spooxtazat.

Verbul zzpogxeiztar vrea să dică

”
»a fi dat la un lucrue.

Latinul fica »addictum esse alicui rei« şi Englesul »addicted to«;

dice

»âtre adonnt

analogă —

Când

âc.

Din

citim ceea

nefericire nu avem

ce ne spune Erodot

în limba

despre

Francesul iar

nostră ui expresie

gustul Perşilor pentru

băutură, trebue să ne mire contradicerea co există în facestă privinţă între el și
cele dise de autorii mai antici despre sobrietatea exemplară a acestui popor! Ea
se explică însă de sine. Sobrietatea era uă virtute a Perzilor celor primitivi

câri degeneraseră în țimpul lui Erodot și deveniseră moi și luxuoşi.

Rawlinson

ne spune că şi astidi un >bon vivant« în Persia mânănciă ore întregi la fructe,
şi la mezelicuri, și bea bine, deşi religia mahometani interdice usul vinului,
Perşii beau însă de preferinţă spirtose.
6 al ore obx Eptcat Eteozt, odxl obpîjoat dvrlov ăhhoy. Moravuri

analoge de bună crescere se atribue şi Medilor, şi fură instituite de Deioce. (Vedi mai
sus, Cap, 99.) E de observat că pasagiurile relative la regulele de bună crescere la,

Megi, aflate între Cap. 95 şi 101, sunt singurele menținute în cele patru manuscrise
unde acele capitole se omit. Un manuscris omite cuvintele >âvziov d))ove,
1 Tabza ptvvuv or guldocezat, Cele patra manuscrise le cari mă refer
în nota precedentă, adică cel din Viena, cel din biblioteca colegiului Emanoil la

Cambridge, unul din secolul 121ea şi încă unul din secolul 15lea, ambele din urmă

colaţionate de Schweighâuser, omit totul dela cuvintele acestea piină la cuvintele
»Alyuzziavs bbprixase din Cap, 135, adicii după »dvrlov d)nve continui >Kad, eba=
" Getase s,c.l,
.
8 ozovăattgzara.
Ateneu, şi două nanuscrise mai mică, ai onovâatbzaza,
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A

CA

se cade:
să verse saii să urineze
cineva în presenţa altuia. Aces- *
tea dar sunt moravurile lor.
(Mai) ai de obiceiit.
să decidă,
cestiuni de cea mai mare însemnătate, în stare de beţie; a doua

Qi, când sunt treză, stăpânul casei

în care se aflaii când ai luat uă

hotărire,
decisia

le supune

luată;

aprobă, şi trezi

şi

(din
dacă

fiind,

noi)
(ei

o)

o pun

în

aplicare; dacă &nsă nu o aprobă,

o înlătură; decisiile &nsă pe cari.

134. "Evzvrpdvovzes dios
îv sia Gâniar, zwpâs dv zis dtayvoln,
ei Gunini ela oi ovyzuyydvovzez3+
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le aii luat în stare trează,ei le
reconsideră în stare de beţie.
134. Când se întâmpină între
dănșii pe strade, poţi recunâsce
în modul următor daca persânele
cară se întâlnesc sunt de acelaş
rang: (atunci) în loc: de a conversa unul cu altul, (ei) se sărută
pe gură. Daca unul din ei este
ceva inferior (celui alt), se sărută
pe obraz; daca ânsă unul este cu
mult inferior celui lalt, se pro-

1 îv z05, se subtințelege ctxoy. "Tot așa mai sus la Cap. 35, avem
»utuwy
îv îipeztpnoe pentru pt îv fpeztpov otowc,
..

. 2 ptovzat

abziu,

În textul Ini Kreutzer »/ptovzat ahajie — Rawlinson

citeză un pasagiii analog, unde Tacit spune că Germanii aveai asemenea
obiceiul
de a delibera, beţi fiind, asupra cestiunilor de pace şi de resbel: »De pace
denique
et bello plerumque
. în conviriis "consultant, tanquam nullo magis tempore ad
magnas cogitationes incalescat; animus, Gens non astuta nec callida, aperit adhot

secreta, pectoris, licentia joci.
retractatur et salva utriusque

afirmă Platone,

Ergo detecta et nuda omnium

temporis

ratio este

mens, postera die

(Germ. 29). Asemenea moravuri,
existaii şi la Celţi, la Sciţi şi la Traci, Duris din Samos, (fr. 13)

ne spune că uă dată pe an, adică la serbarea lui Mitra, regele Persiei era, silit
să se îmbete,
3 gvvzvyydvovzes,
Unele ediţii adoptă aci gresita intervertire, ficută
de

Weseling şi de Grenoviu, a cuvintelor Govorpăiores şi Evooypăvwes, întervertire nesancţionată de nică un manuscris.
'
4 dvyevtsrepos.
În unele ediţii acest cuvânt so serie cu doi v,
mposuvvtet <0v Ezepov,
Rawlinson ne spune că şi astiidi eticheta de

politeţă este forte mare la Persi atât în privința visitelor, a intelnirilor pe strade,

cât şi în materie de formule
gradaţiile sociale. De sigur
mediare de a saluta pe cari
sărutarea minelor s. e. ]., cară

epistolare, unde se observă cu multi scrupulositate
că pe timpul lui Erodot existaii şi moduri inţerautorul le trece aci cu vederea, ca prosternarea,
se practică şi astădi în Persia,

Clio 1, 134.
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sternă și se închină (cel inferior)
înaintea celui lalt. După propria
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Eyoptvwy,

Kază

ziv adry

lor nație ci onoreză mai mult pe
acei cari locuiesc mai aprâpe de
dănșii; în al doilea (rând), pe acei
(cari locuiesc) în al doilea plan ; și
aşa mai departe, procedând după
acelaş princip. Ei onorâză mai

puţin dintre toți, pe acei cari
locuese mai depărtat de dânşii:
considerând că ei sunt cu mult
superiori celor alţi 6meni şi
că cei lalți sunt (mai) apro-.
piaţi de perfecţie după (cum

se conformă cu) principiul enun(în

fine) că acei

1 pază 6ă pază h6rov mpofalvov=ec minat,
Adică
raport cu distanța la care locuese de țâra lor, Este evident că
de veciniitate între indiviqi, ci între popore.
|
3 uază hâyov zâv heyduevoy.
Întrnă stare primitivă
grafice nu e nimic mai natural decât ca un popor să credii că el

le fac onoruri în
aci nu este vorbă

TUV

țat mai sus,

de cunoscințe gcoeste centrul lumii

şi că cu cât se depărteză cinova de acel centru cu atât el se apropie mai mult
de barbarie. : Astfel, chiar Erodot în Cartea. III, Cap. 115, consideră Grecia ca un
centru când

princip,

cualifică țările mai

oraşul Delfi,

depărtate

de

situat în centrul Grecici,

»Espaziate,

Tot conform

cu acest

se numesce

>yăs durpadăsa

de câtre

pocţii elini. Asemenea şi Perşii se consideraii ca un centru mare de lumină şi
de civilizaţie, şi âncă astădi Sahul Perşici are titlul de »Centrul universuluie; Raw-

linson ne spune că e fârte " greii ca să facii cineva pe un Persian so înţelegă ci
Ispahanul este inferior unei capitale europeane. — Printrui crâre curissă tote

nianuscrisele aci aii 26 deyoutwp; erorea acesta, care trebue să se fi strecurat în
text forte de vreme, de 6re ce ea s'a transmis astfel în tste manuscrisele existente,

este aşa de evidentii încât tote ediţiile moderne primesc emendarea »zâ deydpuzvove.
3 pye ză Evea dhhihuwyv, Trebue să subtințelegeme azi hyov ză
heyopevove, al cărui lipsă se suplinesco maă jos prin cuvintele zază mi czâv îi
do.

|

.

pda, Sehweighâuser şi Gaisford, pe basa unui manuscris al lui Schellermann, aii para în loe de pi). Ca la Cap. 1S1 de mai jos și la Cap. 156 din
Cartea VII, acest pia însemndză »tot astfela sati biariişie; aşa dar pdhtaz
nu-şi „ar avea locul aci, de ore ce are tot dauna un sens emfatie și afirmativ.— Întru cât privesce sistemele de guvernământ existente dupii Erodot în
Media, şi în Persia, trebue să consideriim acâstii descriere ca mai mult imaginară.
Contrarin celor dise aci, scim că satrapiile, chiar cele mai depărtate de centru,
depindeau de rege tot așa de direct ca şi cele mai apropiate. (Vedi istoria lui Orete,
III, 126—128, şi a, lui Ariande, IV, 166.) Cu tote acestea este adevărat că im-

periul Perşilor, ca şi cel roman, se compunea,
dis,

în de afară do imperiul propriii

de naţionalităţi tributare în stare de semi-dependinţi,

deşi având

legile lor

proprie. Actstă din urmă fu şi condiţia Dacilor în timpul imperiului roman
pănă co ei se emancipară de tribut și provocari resbelul care conduse la concuista definitivă a Daciei de câtre Traian. Așa iar erai, faţii cu imperiul Perşilor,
Etiopienii, Colchii şi Arabii.
Erodot. 11,

(Veqi Cartea. III, Cap. 97.)
.

16

|

Clio |, 134. 135.
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ot lltpoa

ua:

cari locuese mai departe de
dănșii sunt cei mai de rând.

mpntfawe ăp 3 ză Elivns dpyov
ze al Exipnmedoyl,
”

Pe timpul stăpânirii Medilor, (diversele) popsre (ale imperiului)
exercitat autoritate unele asupra
celor alte (tot conform cu acest
princip); peste toţi erati stăpâni

Medii,: dar mai ales peste acei
cari locuiaii mai aprâpe, acesti
din urmă peste vecinii lor, şi
acestia iarăși peste acei lăngă

cari se aflaii.

135.

Zeta

,

Aa

6 vâunta
Iltocau
u
f
,

2

a

zpocisvzat dvâpâv pdhara?* xai
“âp în zi Mnâuetpy 200iiza5, voplOare Tis Ecou etvat - zale,
4
um
7
7
Qoptova,
ua îs2 pi
înbs mohtunvs
sobe Auris
0bpnxast.
Kai
1

mpotBatwe

Tot după siste-

mul acesta împart Perşii onorurile ce le acordă; şi astfel poporul acesta, (ca şi Medii), progresâ cu sistemul de a guverna
și de a administra.
185.
Dhintre tote poporele
Perșii sunt acei cari adoptă
cu mai mare înlesnire moravurile străine. - Și în adevăr, ci
portă costumul Medilor, considerându-l ca superior (costu-

Yâp îi ză Elivos dpyov

ze za

îztepozedoy.

Între multele

interpretări date acestei frase obscure trebue să ne pronunțăm în favârea aceleia
a lui Schweighâuser carele o referă la Perși. Dicţionarul lui Liddell şi Scott,

la cuvântul »xpofatuo« (pag. 1833), o traduce astfel: »the nation
made advances
în dominatione; eii prefer acesta la traducorea lui Rawlinson
»for that, people
has a progressive scale of administration and governmente.
E bine însă să
cunbscem amândouă interpretările căci şi accea a lui Ravwlinson este admisibilă
şi s'ar putea, traduce pa romiinesce: »Cici şi la acel popor (adicii
la Perşi) există
uă scară progresivă de administraţie şi de
guvernământe, adică, treptat ca
" posiția geografică a supuşilor față cu poporul dominant,
Cât Ensă pentru înter-

pretarea francesă a, lui Giguet »ils exercent le pouvoir sur les autres nations,

d'abord_directement, puis par des intermediairesc ea nu
pote fi admisă.
2 Setwweză 68 vdwata Iltpoat zposlevzat âvâpâv
pdhrsza
S'au citat
mai sus, la, Cap. 71, şi în alte părți, exemple de înlesnirea cu care ,
Perșii adoptaii

costumul,

obiceiurile şi chiar credinţele religiose ale poprelor.cu cari intrau
în
3 AMmâriv zodia. Rochia Inngii şi flotanti a Medilor fu introdusă în

contact.

Persia, de Ciru. Ea deveni semnul .de distincţie între Omenii de rând,
cari purtaii
vestminte strimte, scurte şi încinse la, briă, ca Perșii, şi între accă de clasă superioră,
cari purtaii rochia lungii şi flotantă. Vedi desenul la
nota No. 1, pag. 119.
3 Alyonzlove Dopnaas. Aceste cuirase sai pieptare erai de pândă acoperite

cu lespedi

metalice. Descrierea .lor- se află la Cartea IX, Cap. 22,
spune, „la Cap. 61 din Cartea VII, ci Perşii din armata lui Xerxe şi Erodot ne
le întrebuințaiă,
In Cartea III, Cap. 47, ni se vorbesee de un torace egiptean trimis
de Amasi
ca dar Minervei,

Clio I, 185. 136.
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mului) lor propriii, şi în resbel
(portă) pieptarul Egiptenilor. Ei
adoptă tote voluptăţile de cari
ieii cunoșciință, și învăţând-o de
la Elini, practică pederastia. Fie

modazăs | care din că, are mai multe soții

atâbvsat

legitime. şi un număr şi mai
mare de concubine.
136. "Avâpayalin d adn dzo136. Semnul cel mai mare
îfdzzza, ueză zd udyeclav stu | de virilitate, după bărbăţia pe
ialv, ds &v mobs ancâttg | câmpulde luptă, este când cineva
amidas?* <q 33 obs mhstazovs | are copii mulţi: uă dată pe fie
dzodernubva dâpag îxmtumet 6 Baat- | care an regele
triniite daruri
Ss
lzbs dvă măy Ezoste d mov | acelui care (pote) arăta mai
Viata loyupăy eta. Ilasă- | mulţi; ei consideră că puterea
cust 5 obs matăas, ? dad mav- | (const) în mulţime. Fac eduA
..
.
7
[4
satzens
dptduevot.
ufypt etzosa- | caţia copiilor lor cu începere
fzus€, «pia podva, îmzebew vai | dela cetatea de cinci ani şi pănă
+

9

d

1 zamtuloyovzat.
în Persia.
1 vowprâlas,

.

Acest viţiii era comun la Elini; chiar aqi e forte răspindit
!

Adjectivul acesta,

întrebuințat iarăși în

N

,

>

V

ca cualificativ al cuvântului

puvzizz,

Cartea V, Cap. 18, şi în Cartea VI, Cap. 138.

este

EI denotă

soţia legitimă ca opusă concubinci »zahaaije,

3 Avâparablr, dadim dmodtâezzat, peză ză pdyesbdat elvat dyabăv,
is dv mod)obs daoâtin matdas, Acest pasagiii, tradus ad literam, sună astfel:
>după birbăţia po câmpul, de luptă, acâsta so socotesce ca uă virtute, acela care
are mai mulţi copii«. Întrebuintarea inusitată a lui ds îv în loc de ci face ca
frasa sii fie neregulată și dificilă, —

nenorocire când cineva

Si astiidi ln Persi

nu are copii,

iati

se consideră ca uă mare.

dece vedem acolo multe adopţiuni.

Rawlinson ne spune, într'uă notă asupra acestui pasagiii, ci Şeikul Ali Mirza, fiul
celebrului Futteh Ali Şah, era socotit ca.cel mai fericit dintre” toți bărbaţii impe-

riului pentra-că eşia ” în ceremonii înconjurat de ui gardă compusă din 60 fi,
toți ai lui.

Când Futteh Ali

muri,

descendinții

lui direcţi numeraii

3000,

din

cară unii pină la al cincelea grad, şi toţi Perșii eraii mândri do a fi supuşii unui
astfel de monareh.
|
4 dă mă Exos. Pote la 'dioa nasceriă regelui, când scim cii se făcea mare
prăznuire,

(Vedi Cartea IX, Cap. 110.)

5 «i moddâv

”

3'ytazar

lopupbv

etvat,

z056

mata,

dai

.

Fiind că contribuiaii mai mult

la puterea statului, Aceeași idee o enunţi Psalmistul: Acei cu copiă mulţi nu
se vor ruşina când vor vorbi cu inamicul la porti. (Psalm 127, vers 5.)

& Țlatăcvovai

3

mevratezoc

dpţdpevot.

ptypL

cizosatzeos. Antorul nostru, carele nu a visitat Persia în person, se înştlă,
saii pâte a fost răii informat în privința duratei educaţici copiilor la Perşi. + Scim
din alţi autori şi mai ales din Xenofonte (Ciropedia I. 2, $ S) că educaţia tinerilor
Perşi era împărțită în doui periode distincte. Prima periodă începea dela, cea mai
fragedă copilărie şi se întindea pănă „la etatea de 16 ani, dup aceea începea a
doua period, care eră do dece ani. În modul acesta un Persan nu putea îi considerat ca nu cetățean complect (z£)etos) decât la virsta de 26 do ani. Atunci
se termina în adevăr educaţia lui.
16*

944

Clio 1, 136. 137,

zotebaw zal dimdileodai!. Tlpiy îi | la cetatea de două-deci de ani,
Î, nevraeriis YEwnzat, oda dztavtsm | (și acâsta) numai în trei materii,
Es dv zi zarpi, dă mapă fiat | călăria, arta, de a da cu arcul,

ovatti Olazay Epst2* obs etyeua | şi spunerea adevărului.

Înainte

zoăro 0d7w motsezat, fa, Îy dao- | de a împlini (copilul) etatea de
(awp mpepânsvos5, unăspiav or | cincă ani, el nu se presintă

75 marpl zpo5fdi 5

|

,

înaintea

ochilor părintelui

săi,

ci trăesce cu femeele; acesta se
face astfel, pentru ca nu cumva,
în cas de ar muri (copilul) pe
când se cresce, să causese durere

|
.
tatălui săă.
137. Atyw pev vuv z0vâs€ zh
137. Ei admir acest obiceiii;
vâpov alviw îd al <vâe, ză | mai admir şi obiceiul următor,
1

dimiiţesfar.

Larcher a bănuit că veracitatea nu era atât de stimată la

Perși precum o pretinde Erodot,

Bănniala acesta provine din discursul lui Dariu

în Cartea III, Cap. 72, Acesta 6nsă nu este un cuvânt suficient pentru a stigmatisa pe Perşi de mincinoșă; afară de acesta, discursul în cestiune nu este de fel
istorie, Din contra, avem destule probe istorice despre respectul cu care era pri-

vită veracitatea pe timpul lui Dariu şi de orârea ce o avea societatea, persană

pentru

minciună.

De exemplu,

inscripția

lui Darin

pe

piatra de

la Bebistun,

facând alusie la domnia falsului Smerdi, spune că »minciuna devenise generalii în
totă țeraa; că »Spiritul răului inventase minciuni pentru a, înşela, statul (Colâna 4,

Ş 4); că »Spiritul binelui favorisa pe Dariu fiind că el nu este nici eretic nică
mincinosa (Col. 4, $ 13), succesorii lui Darii sunt îndemnați »să nu iubâscă

ci să nimicâscii pe toţi făcitorii de rele şi pe toţi mincinoșii« (Col. 4, $ 14); în

fine Dariu exprimă acolo mari temeri ca nu cumva

cititorii inscripțiunii să aibă

înd6eli asupra celor relatate de el. Astfel dar, veracitatea era considerată în
vechime de câtre Perşi ca uă virtute; din nenorocire însă orârea de minciună şi
de înșeliciune ce o aveait Persii antică nu s'a transmis descendinților lor moderni,
căci toţi călătorii, cară aii xisitat Persia, sunt de acord asupra, înşelitorică și a
lipsei de sinceritate și de adever care caracterisi pe Persanul modern.
2 [lpiy E î mevraeris țevmzat,.
ob dmtuvtezat î6 div 2

zarpl,

dhhă sapă zijat pvvarti Glatzay Eyer, Acest obieeiii al Perşilor amintesce
mult moravurile turcescă: la Turci băeţiă petree în harem cn femele piină la
”

vîrsta de 10 ani şi v&d rar pe tatăl lor.

3 înv dmobdvym rpeodwevos. Schweighăuser interpreti forte bină sensul
cuventului zperduzvos »dum apud mulieres educatur puere.

mdewiay domy. Așa, după opinia celor mai autorisați editori, trebue si fi
plasuit textul original.
Unele ediţii ati prjzulav 6)43ry. Trei manuscrise ai »pjeulav

Bhdariv dmâije, ele sunt: cel veselingian, cel sancroftian, precum și un manuscris din

secolul 14 colaționat de Schweighâuser. Alţii ati >irieulav dor dujâi«.
Origina
acestor variante se pote explica prin faptul că cuvântul don, care este. pur atic,
se află tradus de grameriani tot d'auna prin dnâiav, Aşa fiind, e posibil ca dintruă

notă, să se fi strecurat în text cuvântul dr3fj, pe urmă din introducerea lui drîși
un alt copist, credând a face pasagiul mai clar, pote lesne să fi adiogat pe fihd2ry.
Tote texturile moderne cele mai bune aii numai »purjdeplav dare. E curios de observat
cât de des putem atribui coruperea textului original la note marginale explicative
intercalate de copişti prea zeloşi sai nebăgitori de seamă.
codi

5 mpocfdim., Râu scris cu doi A în unele ediţii.
„6 =6vâz.
Intrebuintarea acestui cuvânt aci cu referinți la ceea ce pre-!
o

curiosi.
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(adică) că nici măcar regele nu
pedepsesce pe nimeni cu morte
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pentru

un cuvânt singur numai,

şi că nici un Persan nu administreză uă pedepsă ireparabilă
unui sclav pentru un singur cuvânt; daca Ensă, după matură
cercetare, (stăpânul) găsesce că
neajunsurile sunt mai numerdse
şi mai mari decât serviciurile
(aduse), dă curs mâniei sale.
Perşii pretind că (la dănsii) nimeni na ucis vre uă datăpe
tatăl săi sai pe mama sa; iar

de câte ori s'a întemplat ceva
cu deamănuntul casul, se va, des-

.

8
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Clio], 137. 138.

coperi fără îndoiclă că (crima
este faptul) sai a unui (copil)
substituit, sati a unui (copil)
ilegitim: căci, nu e cu putinţă,

dic ei, ca un adevărat părinte
138.

“Acca

2teoz,

mara

opt mottzty 004
.

Atopozov
natural.

d£

odă: hăţawy Eceort,

68 abzotot md wzvâzobar

să moră prin mâna copilului săi.
138. La dănşii nu se cade
să vorbescă cineva, despre lucruri
pe cari nu se cuvine ale face

Singura indicație pe care o avem că autorul se referă la instituţia, descrisii

în capitolul precedent, şi că acelaș cuvânt z6yâz în frasa care urmâză, se referii
la ceea ce vine mai jos este că aci avem »pây wc și că în frasa ce vine po

urmă, avem

,

»îă 4ale.

1 sl
dvizeozov , zdfios. CuvântulL duijueszos : derivi i dela verbul
drtopaA și
,
,
însemneză ireparabil; de exemplu: ui pedepsa. ireparabilă ar fi mortea, mutilaţia
şi ori care alta vătămând pe selav fără remedii,
2 ahhâ hoyioduevos. Pasagiul începând cu cuvintele acestea și piinii la
finele capitolului lipsesce în patru manuscrise, din cari două importante şi a nume
cel din Cambridge

pe care

îl desemnâm

Viena pe care îl numim. weselingian.

cu epitetul de »saneroftiane

şi cel din

!

3 < După ypărat.. Bachr traduce ir indulgete adici »di deplin curs
mânică salec.
Avem ui expresie analogă mai jos la Cap. 155: > ptret pă

zdva bou proc.

4

dvevpeDăjvar.

IE

Mai

bine

decât

»âv

edpefijyme

cum ai

moderne.
5 inot ynoBodipata î6vza îj wotytăta. Echivalâză,
vine Schweighăuser, cu »ozoohpaluv î popă pac,

unele

cum explică

ediţii
forte
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>

1 Atoytazov

>

7

3

Minciuna se consideră, de ei ca
cea, mai mare ruşine: în al doilea
rând vine datoria de bani, şi
acesta pentru mai multe cuvinte,
dar mai ales pentru că, die ei,
debitorul este nevoit să minţă,
Daca un cetăţean are lepra sai
lepra albă, el nu (are voe să)
umble prin oraș nici să se amestece cu cei lalţi Perşi; (ei) pretind că unul carele are uă asemenea (boală) trebue să fi păcătuit în

A

3

ât-abroisi

ză Vebâeofar

vevdutaza

confirmă acesti dicând ci minciuna, era socotiti la Perşi t.ca
Po de altă parte cărţile sacre ale Perșilor ameninţi pe cei
cele mai îngrozitâre. Acestea so acord i bine cu cele dise

Plutarch, (Morr, II)

viţiul cel mai odios.

ce mint cu pedepsele
mai sus la Cap. 136
despre educaţia copiilor cum cii ei de mică trebue si spue adevărul.
Aci vedem
uă probă manifestă, despre puritatea religică lui Zoroastru.
2 moddv piv tal didwv.
Toti partea ciirții acesteia, începând aci şi
pănă la finele Capitolului 177, adicii tâtii istoria eoloniilor
din Ionia, lipsesce în.
patru manuscri

se: adică în cel din Vienna, (wveselingian), în cel din biblioteca
colegiului Emanoil din Cambridge (sanero ftian), întrun manuscris
din secolul al

14lea, colaţionat de , Schweighăuser şi într "unul din secolul 15,
colaţionat tot de
acel mare filolog. În acele manuscrise, lacnna este suplinit
cu cuvintele armăa
tre...

(Ozeety yptos.) va) ză îs mozapiv îvowptery, î Trey, î) etpas îvazovlegDat, îi ddori muteiv” ctdovza Îi Rorauos zdvewv uihaza,
E obpara zâv.
Ilepotuv zdvra zedzvrăaty îș nwwyză Ypiupa, 5 Awprtes piv Xây Ta xadtoxs,
"ves îi
Xtyua.
0 zpizegov îi map” azols Udmcezat vâzus,
zplv
dv br” dputloc
Eavstii.!
p
pwtdos
Tara ut vov oYaw meeizate, ,
Kăpos zel se că mw mm
3: dvațalnv Unii scriă ră dvapaziny, variantă pentru care
nu există

nică ui necesitate.
4 dEzprv î) hedamy.
Leuca nu era decât uă forră do lepră. Aristotele (Hist.
Animal II. 11), deserie acesta boală, şi din descrierea Iui se vede
cii nu existi
între lepră şi leuci nici ui deosebire serisă, Scripturile
sacre ne aratii cum la
Ebrei leproşii eraii despărțiți, de restul societiițiă israelite
și socotiți, ca necurață; redi (Leviticul XIII, 46. 11 Regi VII, 3 şi XV, 5. Luca,
XVII,
tea numită »lepra albiic sai »hedrae pârul, pe partea atacată,12), În varietadevenia alb,
Eschine, descriind boala, trimisă de Apoline iritat în
contra locuitorilor insulei
Delos, dice: ză “piv zpbswza Ezluzhavzo dedus za zăs
plzas dewzol 2ylvowzoe.
E de obserrat aci ui curiosă coincidență cu mirturia
lui rodot că Perșii atribuiaii acestă

boala resbuniirii Sârelui,

Iată ânci un exemplu de asociaţia,

care
exista în spiritul antichităţii între Apoline”şi lepra, tras din
următorul pasagiă a
Coeforelor lui Eschil, (vers 279). Acolo Apoline ameninți
lui, cu lepra daca nu vor răsbuna mârtea, tatălui lor, şi i pe Oreste şi pe sora
dice:
:
»zăg GE viv vizaws
»Xaţrâv tnapgaziipas dyplas yvidos
»Ayivas tEtalloveag dpyalzav coate

»hevzis îi mlpsas mid” txavetd)ary ve.
5 mod)ol Etedudvovar. Cutâti repetirea lui £4
în expresia vtzehabunvst dz,
am preferit a reţine textul consfințit de m anuserise decât
a urma

îndoieli mai elegantă, a lui Gaisford vodă

adoptat de Blakesley,
N

emendarea, fiiră
ai tadvovse reprodusii şi în textul
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2vovptavat,
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mA

Ewnrbnat,

0d gsipas 2vaznvitovzar, odă? av
ndâzva meptopioat$, dă otBovrat
soTaunbs uihoTa,

>a

139. Rai Tod din opt wăs
Guunizzwze iveolai, rd llipsas
pă adrnus hEnlz îmtas peur
Las

oăt*

Ad

ră ouvouard opt,

Edvra buna

coutra sârelui. Mulţi dintr'enșii
alungă de pe teritorii pe tot
străinul lovit de asemenea (boale),
mai aii aceeaşi obiecţiune în contra porumbielor albi. Ei nici
urinâză, nici scuipă, nici 6şi
spală mânele în gîrle, nici permit altora (să facă acestea), având
cel mai mare respect pentru
gîrle.
139. Mai ai şi uă altă particularitate care a scăpat din
vederea chiar a Perșilor dar nu
din a mea; numele lor (proprii)

1 hevzăs meprozepăc. Cred ci aci adjectivul devzăs trebue tradus textual
»albe« iar nu »leprâsec, cum propune Baehr. Daca ar fi vorba de »porumbici
leproșie nu ar mai fi novoe de »ziv abriv alin tzuztpovese. , Afară do acâsta
nu cred că vre ui dată boala leprei si fi atacat pe porumbici. Perşii vedeaii
păte ui analogie între albeața porambielului alb şi albeaţa pârnlui resultând din
cutance.

epra

Uii

de Bredoviu

aprobată

altii

'al
emendare

şi de Deitsch;

textului

propusi

accea

este

pe zac

ea constă în a muta

de

Reiskiu,

din posiţia,

lui și a-l pune înainte de oua mis devuis meharepăse, Fără îndoiclă acesta
este şi mai natural, dar nu cred că ui simpli ipotesii pote milita în contra
autorităţii tutalor manuscriselor fără excepţie. Avem totuşi destule cuvinte pentru
a biinui că textul acestui pasagiă a fost alterat, căci aşa, cum ni se presinti
„astiidi, el nu sună bine. Textul original pâte să fi fost: »3etvov 3 măvza, zi
„îmă zodzwv
dapBavbuevov

păs a 7.2.

Zabwvat

Za Tijs OPT,

Tool

ul

Tis hEvzls

meptate-

În modul acesta superstiţia privitâre la porumbici albi nu ar fi gene-

rali, cum resultă din textul astfel cum ni s'a transmis de manuscrise, şi cum
suntem siliți a-l conserva. Ceea, ce mai cu stmă indică cum că zoo nu e la

locul săi natural, este că el dii nascere la un fel de contradicere cu zdvz,
afarii numai daca traducem 7pr,s prin »proprietatoe ceea ce nu prea ar fi regulat.
2

o5ze tvovptovat,

obze îuzrbovat,

od jetpas tvazovltovrat,

Repetirea acestor negative di mai multi putere probibitivi.

fiind

precedată

de

Unele ediţii

moderne

ail

înaintea fie ciirii enumeraţii 052, numai ultima enumeraţie
cît: Ensii ob este admis în ediţiile cele mai bune.

3 meptopiwat.

Vedem

une

ori aci zeptepăbat.:

obâi.,.

Un manuscris are

indicativul present mepteptovst, cuvânt care lipsesce cu totul de energie.
Din cuvintele
+ ză Iltpoac pâv abrode Athnde fntas pwâvzot 03.
acestea, s'ar putea conchide cii Erodot a fost el singur în Persia şi că a observat uă
particularitate a numelor proprii persane, care scapi chiar din vederea indigenilor.

Dar ui așa presupunere dispare înaintea faptului că autorul nostru, comite
aci uii erore care arată destul de elar că el nu cunoscea limba Persilor de fel. În limba
persană numele proprii la cari se referii Erodot nu se termini tote cu =. Astfel,
daca, citim corect inscripţiile de pe piatra dela, Behistun, numele de Cambis este
Kambujişa,

numele

Intafernes,

Vidafrana

s. e. |.

Astfel nu numele

persane, ci

traducerile lor în limba elină, ai particularitatea co o atribue Erodot numelor

originale. De aci vedem din contra, uu rea credință,. precum afirmă unii traduciitori moderni cari defaimii pe Erodot în prefaţele lor, ci din contra, buna

credinţă a acestui autor basată pe încrederea co o avea în compatrioţii de la
cari culegea mai în tot Wauna informaţiile lui.
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140. Tadza păv dzpextus îyw
adry elâct ctzet,
1 ză

obvâuard

Z

cari se referă la: cualități corporale saii morale, se termină
tote cu aceeaşi literă. pe care
Dorienii o numese »Sane, iar

Ionienii »Sigmac.

Daca băgaţi

bine de seamă, veţi găşi că tote, —
nu unele da, iar altele nu, — numele (proprii) ale Perșilor se termină într'un fel.
140. Acestea (sunt) câte pot
spune cu siguranță în privinţa

sot,

20vra Guota T0i9t owpast
care,
nu indică ui cualitate
fisicăi sait morală, ci mai mult posiţia,
proprietatea saii dependinţa de divinitate,
așa
de exemplu »Achemenec sai »Hahhimanische,
derivi dela »Hahkhâe (Sanserit
»Sakhac), »un amice şi Zendicul saii Persia
nul »Mate caro indică posesiune, însemnând astfel
3
»Posesor de amicie, »Araspea, dela,
»Aryiae (nobil saii bun) şi »aspae
»un cale, adică »Având cai frumoşie;
»Arya
şi »bhajae (a servi), prin urmare Servitorul bignec, dela, »âryiac (nobil sai bun)
bunei divinități, şi astfel mai departe.
Tbuză pupa 25 Awpites pâv Say

zeln.

Tote numele

proprie ale Perşilor au uă derivație
Ele ânsă diferă de cele elins întru cât
în general ele

xaltovat, "Iwves 3i Xirpa.
Pe timpul lui Erodot, consona sibilantă
la, Elină era una şi aceeaşi, »oe, care suna,
ca litera s pur; la început ânsi existai

i doui sibilante deosebite pe cari Elinii lo
împrumutaserii dela Fenicieni, în
alfabetul căror figura, afară de litera
»shin«, din care s'a fiicut »sanc, şi
ebraică
ebraică »sameche, care a devenit »sigma
Prima literă se pronunța »she sai calitera
e.
»şe
al nostru, cea d'a dona ca »se pur,
cară nu aveaiiu decât sunetul
şi nu mal Cunosceau pe ş, confundară Eliniă,
sibilante,
ambele
Ei reţinuri pe amândouă în sistem
ul lor de numerație, dar în
alfabetul propriă dis, lisara numa
i pe 9.
Dorieni
i
deteră
acestei
litere numele
»san< cu tote că nu mai 'era »shin«
cel vechii, iar onienii 6i deterii numel
&i era proprii, »sizmac, şi care
e care
în fine deveni general. Litera deci
fa numită
»sigmac dar în alfabet inu locul
care corespunde cu >sanc din
alfabetul
fenician,
3 ob ză pâv, mă 2 05, dhha
nu admite excepții, este cii de câte oriz dvra 6polws. Regula adevărată şi care
un nume proprii; masculin se termini cu
ui consonii,

acea, consonii este ui sibilantii, Aşa
de exemplu, »Kurusha (Ciru),
(Dariu), Hakhamanish, (Ach
emene), s. e. |, În casurile acestea
»sh« este terminația ce o aă în nomin
ativ numele de a doua şi de a treia declin
sail a căror riidiicină se termină în
aţie,
i sai u, Marea majoritate ânsă a
numelor
proprii persane se termină cu ni vocal
ii nescrisă, astfel încât litera scrisă care
termină nu represinti adevtratul
la
suneţ terminal: aşa de exemplu Vashta
Istaspe, Arkhâm(a) Arsame, Bardiş(a)
sp(a)
Bardiu saă Smerdi, s. e. 1. şi aci sibila
finală existii numai în simpla traducţie
nta
elinii a numelui,
1 elââe. „Acest cuvânt se afli omis
în manuscrisul fragmentar. din secolul
al Ilea, aflat în biblioteca Universitiiţ
Nu trebue din acest simplu cuvânt să iă Cambridge și colaționat de Wesseling.
conchidem că Erodot a călătorit în persâ
în Persia proprie: e positiv &nsă ci
ni
el a visitat Babilona şi Susa, unde
curtea
petrecea uă parte din an, Pentru
visita ]$, Babilona, vedi mai jos Cap.
175—183,
iar pentru Susa, Cartea VI, Cap.
Aşa dar autorul a avut destule ocasii sii
observe bino obiceiurile Perşilor; 119.
şi nu
supus al imperiului persie şi că deşi Persii trebue ânci să uitiim că el a fost născut,
functionând în Asia micii visitaii Tar patria
lor totuși ei formati lumea oficiali
»Daryavush«

şi administrativi,

Aşa se explicii cunoscința perso-
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(Perşilor)

din propria

mea

ex-

periență. Ceea (ce urmeza) însă,
despre mort, se spune în scerct

“nvs utv ăp drpeztws olâa olEsyas mara? 2uwuvtws țăp ij zotsdot* xarazrpbsaec în d 7
văzvv Iltpoat “i xpănzovară. Mddot 68 xsyopidazat 20hhăy Tăy 7
dev avipăzwv 200 zâv 29 Atpăzae
îptovyi. Oi uâv văp pvebovat Ey
+

3

2

Ta

2

9

o

1

şi nu pe faţă; adică cum că nu
se înmormânteză cadavrul unui
Persan înainte de a fi (acela) rupt

de pasăre sait de câne.

Sciii în

mod positiv că Magii fac acâsta;
căci ci o fac pe faţă; Perşii ung
cadavrul cu câră peste tot și pe
urmă Gl bagă în pământ. Magii
diferă mult de preoţii egipteni

nalăi co o area Erodot despre Persi, dar e în general admis acum ci cl nu a fost în
Persia proprie şi în localitiţile unde prepondera elementul arian. Daca ar fi vădut

3
.
pe ariani aşa de aprope el de sigur nu ar fi comis erorile ce le vedem în darea
lui de seamă despre religia Perşilor, pe care religie el o confunda, cu cultul scitie
din Susiana, Armenia şi Capadocia.
1 ob mpbzepov Dizzezat dvâpăs llEpoew d ves, zplu âv vm Spvtlos
î) uovos thzvobijvat. Mulţi autori antici aii constatat acest fapt şi confirmi
cele dise aci: vom cita între alţii pe Agatia, pe Strabone, şi pe Cicerone. Nu numai
atâta, dar obiceiul acesta există şi astăd i în Persia şi ori unde mai remân Guebri

y
sait Parsiă, adoratoră ai focului: de exemp Ji în India. Larcher citeză un pasagiii
Persia unde acest antor deserie că pe timpul lui,
în
Chardin
din ciilătoriile lui

de 35 de piciore înâlțime, fără uşă sail intrare.
un turn circular
la Isfahân, se afla
pi
a
Gucbrii se suiaii cu scara pe vi rful acestui turn, depuneaii acolo cadavrele mor-

ților şi le lăsaii în .prada vulturilor şi a altor păsări, cari se adunaii în numer
mare împrejurul turnului. (Voyage en Perse, tom. 2, pag. 186). Asemenea tur-

nuri vedem și acum în India, mai ales la Bombay, unde se află ui colonie mare
de Parsii. Ele sunt mai înalte de cât erai acele din Persia şi cadavrele se

depun pe un gritar de fer. Când carnea s'a rupt de pe 6se de câtre vulturi şi
ciori, acestea cad prin griitar şi se adună în interiorul turnului. Hue, în călătoriile sale prin Tibet şi prin Tartaria,

arată cum, Tartarii

Mongoli

lasi

și

ei

cadavrele lor în prada animalelor şi 2 p isirilor, — În unele ediţii avem Eduvalifjvat
în loe de Ehrosti.
2 Mdyovs pâv yâp drpeztus olda zottovras zadra. Magii existau şi
afară din Persia, scim din Strabone (XV. 3) ci acâstăi sectă religiosă avea proseliţi şi în Capadocia, astfel incât Erodot pote să fi vădut Magi firă să fi calcat
în Persia proprie. E probabil cii Perșii ai împrumutat de la Magi obiceiul de
care e vorbă în acest pasagiil.

3 zacaznpboavzec 3 du mâv vtzvv Ilpoat vi xpbazovau Fapt care
so confirmi de Strabone precum şi de Cicerone. Acesti autoră spun că se fiicea
acâsta, pentru

mai

buna

conservare

a cadavrelor.

Persii nu

ardeau

cadavrele

nică uii dati, fiind-ci credeai că se spureă puritatea focului prin contactul cu

cadavrul necurat. E probabil că acâstă. îngrijire pentru conservarea cadavrelor
sc practica. numai în casuri anume speciale şi nu era, regula generalii; cred ci se
conservaii numai cadavrele birbaţilor distinși sati cari ocupaserii funcțiuni inalte.

„Aşa era şi în Egipt unde nu se giitiaii ca momii decât cadavrele regilor şi a
birbaţilor eminenți. Expresia »y7â zpbzzovat« 0 avem şi în Antigona lui Sofocle
la versurile

182 și 957, »râzw poate. ,.

.

1 Mdyor 88 zeywplăarai zo)hăv zâv re dhhov dvipbzuwy zal ză
- îv Aiydazo iptwy, “Acâsta frasă parenteticii, e însemnată pentru că aci pentru
prima oră se face menţiune despre preoţii egipteni, şi acesta într'un mod
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şi de restul Gmenilor.
Căci
acestia se abţin de a ucide vre
un animal afară de acelea pe
cară le sacrifică; magii Gnsă ucid

de

tote

cu

propria

lor mână,

afară de om şi de câne; ba âncă.

se întrec care de care în privința

acesta, ucidend de uă potrivă
furnici, șerpi şi alte reptile (pre-

ca cum obiceiurile lor ar fi fost bine
cun oscute de câtre toţi cititorii lui Erodot
Deşi autorul pare a fi pus acest pasagit
i în formii de notii explicativă, însii trebue,
sii observăm acâstii referire la Egipt ca
normă de comparaţie: ea este una din
particularitițile lui Erodot şi resulti din
perfecta cunoscinţă ce o avea el despre
Egipt, comparat cu ceea co seia despre
alto ţări. Vedem aşa paralelismuri cu
Egiptul mai jos la Cap. 192: în acel pasagii
t »zây vouiiv m05z0va se referii la
divisiile teritoriale ale Egiptului ciiror
Erodot aplica în deosebi cuvântul vopâs;
la Cap. 193 avem 209, xazdzep 2v Alyyzzpa;
la Cap. 198 »apazădistot sotzt dv dAlphr=
îipe s.c.l.
.

! udyot auzoyetpi zdvra, Thy
29v0g zal dvbpizov, xzelvovat,
Religi
lui Zoroastru; > precum scim, era basată
! d a Aur
pe credința dualismului, » al binelui
>
şi al rcului, Divinitatea, binelui »Ormu
zda era principiul tutulor lucrur
ilor bune
şi utile, ca presida asupra, virtuților şi
asupra animalelor utile, Divinitatea, r&ului
»Abriman« cra stăpânii peste tot co
e râiă şi viitimător, şi astfel tâto animalele distrugiitore ficeaii parte din domen
ul ci, Datoria omului pe acest piimân
era de a lupta în contra a tot ce e
t
si micşoreze puterea lui Abriman şi:
să întindă pe aceca a lui Ormuzd; răi,
de
aceea
stirpir
ea
animal
elor vătiimătore,
ca șerpii, scorpii, fiarele sălbatice s. e, l.
era impusă omului, şi mai ales preoților. Erodot exceptiză numai pe câne
şi
po
om,
'dar
lista lui e necompletă,
căci de sigur cii mai erai alte animale
ea
cari craii privite ca fiind subt ocrotirea boul, calul, păsiirile domestice, s. e..1.
Geniul
ui binelui şi a căror distrugere .
cra considerati ca un picat, E positi
privit ca animalul cel mai sacri, nu vat ât,ânsii că în religia magilor câncle era
cred, din causa utilității lui, căci
atunci şi boul şi calul ar trebui sii fie
pe aceeaşi trâptă, dar pentru că el
veghezii în contra răului care ar putea puşi
ameninţa pe stăpânul săi: el] era astfel
o uă emblemă a vegherii neobosite ce
omul
şi atacurilor geniului celui râi. Ca probii trebue s?o exercite în contra ispitelor
despre marele respect ce-l aveaii magii
pentru acest animal putem aminti ci
steaoa fixă cea mai -lucitâre din firma
ment
sc numia »Cânele« de magi, »Siriusa,
şi cra, consideratii ca. uă manifestaţiu
ne
speciali a lui Ormuzd, isvorul luminii.
Zendavesta, iariiși.represintii pe câne
animalul emblematic al lui Ormuzd.
ca
Par sii chiar astidi conservii tradiția magil
or
în acâstă privinți şi ati pentru câne
un respect cu totul deosebit.
?

dțovtoua pa zo5zo morăveau, S'a
intervertit răi în unele ediţii
posiţia cuvintelor pfya şi =0520,
3 Upere, Creutzer serie € Is, care este în adevăr
forma ionică a acusativului
plural, ca Sripîus (mai sus Cap. 15); Ensă

marea, majoritate a manuscriselor ne
dii
aci forma, ordinară şi trebue să pe confo
rmăm cu ale,

1 Ra!

dusi

niv

sg

vo

zo57u

îyizw, be zel îpyv 2vouishr,.
Sensul literal al fraseă acesteia, este:
»L isaţi sii fioc (saii mai bine; »lăsaţi, cum
dic) tot eo privesec obicciul acesta,. do
ore ce așa s'a orânduit dela începute.
. Prin
frasa acesta, Erodot pare a ruga pe cititor
ii lui sii-l seuseze ci nu pote da explicaţii mai pe larg asupra acestei partic
ularităţi a Perşilor care exista din vechi
me
şi care difera aşa

Avem

mult de obiceiurile Egiptenilor
mai aceeaşi frasi în Cartea II, Cap. 28: cu cari el era aşa de familiar. .
ea începe cu cuvintele »Taăza
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Lăsaţi obiceiul

acesta, să fie (cum o fi) de ore
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ce aşa stu orînduit delu început.
Bi însă revin la subiectul meil
de mai nainte.
|
141. Îndată ce Lidienii fură
cuceriţi de câtre Perşi, Ionienii
şi Eolienii trimiseră soli lu Sarde
câtre Ciru rugând a fi (supușii
lui) subt aceleaşi condiţii subt
cari fuseseră. supuși lui Cresu;
acesta, auind cele ce le propu-

neaii, le recită uă fabulă, dicând
cum că un flautist (ore care),
vădând pesci în mare, (începu)
să cânte din flaut credend că
(acestia) vor eşi pe uscat: când

VIII,
uty vo Em, ds Ecuu se za os dpi tpbazoc şi Pausania o imiteză în Cartea
pe dusi urmat
38, când dice: niyizw îi dos Epet zei dos Eoyzy 83 dp/ijst, Giisim
cu dativul cum e aci, şi tot în sensul acesta;-în Cartea III, Cap. 32, în Cartea IV,
Cap. 121, în CarteaV, Cap.19, şi în Cartea VI, Cap. 129.
Adică la istoria țărilor
1 2 zây mpbzepov A6yoy.

de

pe

câsta Asiei

mică întreruptă la Capitolului 94 prin digresiunea acesta asupra Perşilor, inspirată
de istoria lui Cresu și al conflictului între Lidieni și Ciru.
aci cu

2 loves 62 za! Alohtes. Eolienii sunt asociaţi, dice Blakesley,
cu dânșii şi
lonienii în misia acâsta infructuâsă câtre Ciru, precum sunt asociaţi
ui

în misia cea, lalti menționată mai jos la Cap. 152.

Erodot însă nu no dă nici

Perşilor,
desluşire în privinţa timpului saii a împrejurărilor ce £ă ai adus sub jugul

- Că furi supuși de câtre Persi, daca na toţi, dar cel puţin partea din ei care

locuia mai în interiorul Asici mici, reese clar din celo spuse la Cap. I7l despre
incorporarea Eolienilor: şi a Ionienilor în expediţia lui Arpag în contra Carici.
e Cambise că »'lovas uăv
„ despre
„Asemenea, în Cartea Il, Cap. 1, Erodot ne spun

za Atohtas tos do5)nos mazputnos diwmas dvdpebec.

În expediţia, lui Xerxe, cetăţile.

coliane contribuiri cu GO de nave , şi cele ioniane cu 100.

-

“3 2zi <otovabzotat.

»În aceleasi condiţii.«

Vedi Cartea VII, Cap. 95.

Tot aşa avem txt mai sus

în
la Capitolele 22 și 60, şi la finele acestui capitol iz" otse tot cu datival şi
acelaş sens subiectiv. Vei âncă CarteaV, Cap, 65, și Cartea IV, Cap. 75.
4 = mpotovovzo. »Cele ce (le) propuneaiie. Vedă iar mai sus la Cap. 3 si
mai jos la Cap. 164; vedi iar Cartea III, Cap. 15%, şi Cartea VI, Cap. 9 şi S6.
!
Câte-ra ediţii scrii r&i zpodsywvz0.

5 Edett get d6yov. Cuvântul )dyos aci trebue tradus prin »fabulic; tot aşa
în pasagiul din »Memorabiliac lui Xenofonte, Cartea IL, Cap. 134: »65v50%).05 dă
Algtono» 05 hoyozunde cuvântul »hoyozotăze însemnezi recitator de fabule sai
fabulist, Obiceiul de a recita fabule exista din cea mai mare antichitate, mai
ales la Atena şi la Sparta unde asemenea, fabule so obicinuiait mult în conver-

sație şi la masii. Vedem chiar din Evangelie cum Mântuitorul nostru adesea
răspundea la cestiă prin fabule, parabole şi pilde, din cară triigea lecţii de morali
înaltă şi divină.

|

6 duvlBinorpov dela dpi şi »Bi)ue. Uă plasă circulară care se arunca
peste pesci, nu felul de plasă care so întindea numai şi se tragea po urmă la mal.
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îv dyehwv? drioraobal ooaas dd
Kpotoov, odx 2ret)ovzo:
xazepyasutvoy
7âv
mprudzov,

îoav Ecotuot meil=o0a Kăpwp.

*0

TV

-

n

9
(o

uâv îi) âpyi Ey6pevos? Eeyt opt
mdâe. Yluye
&s Tjzovoay 105dvevat

7ăs mas,

rated ss
mepteBd)ovro Faozot val
Guvehtyovzo 25 Ilaytbwov oî dor
„2hiv Mimoiuvy*
ape uodvove
1 îmel

odă

îuto

abhtovzos

vădu ânsă că speranţele sale erati
înşelate, luâ uă plasă, (o aruncâ),

și înconjurând uă mulţime de
pescă, €i trase afară (din apă).
Că el atunci, vădându-i săltând,
ar fi dis adică pescilor: »Încetați acum de a-mi mai juca,
de dre ce nu aţi voit să cșiți

jucând nici chiar când vam. cântat din flaut!« Ciru spuse acestă
fabulă Ionienilor şi Eolienilor
pentru cuvântul că, mai nainte,

când €nsuși Ciru &i rugase prin
soli să se răscoale în contra lui
Cresu, lonienii nu-l ascultaseră;
şi acum când faptele se îndepliniseră, eraii gata să se supue
lui Ciru. Era mânios când le
spuse acestea. Ionienii Ensă, când

idtheze

txBal

vew dpyebpevor,
Unele
ediţii aă aci 04 în loc de 03â', ceea, ce nu
e corect, căci cuvântul acesta face
mai mult de cât a nega și trebue tradus nu
printr'un simplu negativ, ca, cum

at fi fost o”

ci prin »nici. chiare,

Schweighăuser

compară cavintelo din text
cu pasagiul din Evangelia lui Mateiă, Cap.
XI, vers 17: »mohtsauev but al
od pytizantea,
Fabula acâsta se gis esce în scrierile lui Babriu
subt titlul
»Aheds avva, ca se mai afli şi
în colecţia
r lui Esop, și du Meril
pretindo (Po&sies indites du moyen age, pagina fabulelo
15) că ea e de origină lidiană,
şi că a fost inspirată pâte de cântecele de flaut
ale Lidieni

lor pe malurile lacului
Gigeii în onsrea Vencrii Gigee, Cred €nsă că
acestă explicație e prea imaginară
ca să fie probabilă,
ăi ayytuwy. Ocasia în care Ciru a trimis soli Ionienilor
ca să-Y invite
a coopera

cu el în contra lui Cresu este relatată maj
sus la Cap. 76: »tpabas
- vlponas îs obs “luvas, metpăz6 ogeas dă
Kpnlaov dztzduevyat. "Îoves pzy vov ob
txeilovzoe. Din cuvântul 4fpuzas în pasagiul citat
sol ci mai mulți, așa încât greşesc unele ediţii cândvedem că Ciru a trimis nu un
substituo »âyyâswe în loc
de »dyytwve.
3 &pyij 2:/6uevos. Subt dominaţia sati influenţa mâniei,
Arem expresii
analoge mai sus la Cap. 88: »oyrioin -Ey6pevose,
în Cartea 1, Cap. 35, »owusopij
E/âuzvo

sc şi în Cartea, III, Cap. 50, »6on Eydpevose: precum
şi în alte locuri.
* [layibytoy, Panionium era un teritorii mic în
fața
insulei Samos pe
partea de miadi nâpte a promontorinlui Mical,
Acolo se ridica un templu celebrii
al lui Neptun în jiurul

căruia, se țineaii
mai multe detaliuri despre Panionium
5 zânv Maânsluv.
Nu trebue
populaţia d in Milet d era departe de a
:

?

serbitorile Ioniane sai Panionice. Pentru
veri mai departe Capitolul 148,
să ne mire acâstii reservi,
Mai ântâiii
fi pur ionică. Acesta o şi. indică cultul
care era anterior cultului Junonei ionice și an.

.

:

.

.

*

vw

special al lui Apoline Didimei,
terior colonisiirii Ionică de câtre Neleii, Vedem
lonienilor nu putu să predomine în Afilet. Afarii prin acâsta că cultul divinitiiții
acesta, absținerea lor de la :
federaţia, acâsta se mai explică şi prin faptul ci că,de cari
aă fost tot d'auna ostili

Clio |, 141. 142,
“ăp zobzovs îputnv Kăpos Enow,oao,
„27 otil map 6 Avâds. Toto îi
howzotoi "luati Zânte zow A6%w
nume dţEhovs Ec SzdpTmv, dexjdod

a

3

Z

%

2

s

p&vovs "luat? ztuwpfew.
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audiră acestea, merseră la cetățile (lor), ridicară toţi fortificaţii,

şi se adunară cu, toţii înpreună,
la Panionium, cu excepţia Milesienilor: căci numai faţă cu

acestă (din urmă) Ciru luase îndatoriri analoge cu acelea pe
cari (le luase) Lidianul. Restul

Ionicnilor
prin

credură de cuviinţă,

comună întelegere,

să tri-

mită soli la Sparta ca să ceri

Oăze “âp ză dw admis
-opla zâvzb morteTi "lovi, ode

ajutor pentru Ionieni.
142. Ionienii acestia, căror
aparţine Panionium, €și ai stabilit oraşele subt cerul şi în clima
cea mai încântătore din tote (câte
le ait ales) poporele ce le cunosc.
Căci nici ţările la nordul Loniei
nu ail aceleași (avantagiuri) ca

zpds iv db

. dânsa, nică. cele de la sudul (că),

142.

0î 8: "loves omor,

zcd: d Tlavubwâv
odpavoă al râv

ză

207, z0ă păv
piovy îv 24

xodhlozp
Exbypavov
Îpvoduevot
x6has zăvzwy dylpozw Tăv Tuzis
7

s

ză

7

mpds

mă

=>)

7,

Eomtprvi*
e

2

vw

să

nici cele despre răsărit, nică cele

regilor Lidică, şi cari dedeseră mai repede ascultare propunerilor lui Cira de a
se revolta în contra lui Cresu, e probabil ci nu se uniseră cu refusul Ionicnilor
de a coopera cu Ciru. Acâsta se şi confirmă prin ceea co spune autorul în frasa

care urmeză.
1 'Toige

3: Aotzotat “luwst.

»Restului

Ionienilore adică,

exceptându-se

,
|
Milesienii,
2 VIwat. Repetire care arată că misia avea de scop să solicite ajutorul Spar- .
tanilor în favbrea tutulor coloniilor ioniane, fără deosebire.
3 Oi 8: “lwves odzot, <âv za ză Ilavtbyidy tari, 205 uâv obpavoă
zal zâv bptoy dv 2 zadloze dzbyyavov lâpoodputvot z6has zdyrwv
dvdpbzuv, râv pete tâuey, ci, nu avem expresia unui simplu entusiasm
resaftând din simţimântul de patriotism al antorului. Cutez a dice ci nimeni nu

își pote faco măcar uă ideo despre frumusețile costei ionice a, Asici mici, și mai

ales a părții lingă Panionium şi din faţa insulei Samos, daca, nu le a vădut cu
ochii. Transparenţa admirabilii a aerului, forma graţiosă şi în acelaş timp maiestu6să al munţilor, varietatea extraordinară de puncturi de privire, resultând din

sinnosităţile profunde ale câstei, care formâză, mii de promontorii şi do golfuri
unele mai frumâse decât altele, şi fio care cu caracterul și clima sa proprie,
uă primavară aprope perpetuă: tote acestea nu pot da decât ui idee slabă de
elementele din cari se compune tabloul încântător care se desfişuri înaintea
amatorului naturcă po acea câstă, și care nu se pote sterge nici ui dati din
memoria aceluia ce a avut fericirea să-l aibii înaintea ochilor. — Cuvântul dptwv,
este forma ionică pentru bpăv şi vine dela par »timpiă anuluie: de acolo »climac,
4 Obae ăp să dvw adzijs yupla zbor morte 7 "lovim, ode
ză xdow, obre ză zpâs zhv 46, odze ză mpâs 7hv tomtpqv Nu trebue să
luăm aci expresiile »ză Ev abifisc şi os xizwa în sensul lor cel ordinar, de
»piirțilo mai înalte adică mai depărtate de mare, şi »cele de jose adică, cele

x
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de pe litoralul mârii;

despre apus: căci cele d'ântâi
sunt bântuite de frig şi de ume-.
Q6lă, şi cele lalte de căldură şi
de secete. Acestia nu se servă
(toţi) de acelaș dialect, ci de
patru moduri de variante. Miletul este prima lor cetate spre
miadă di; după aceea vin Mios
şi Priene; acestea se află în Caria,
şi vorbesc acelaș dialect: cele
din Lidia sunt: Efes, Colofon, .

mai ântâiii pentru că onienii

eraii

stabiliți numai pe
litoral
şi nu aveaii teritoriă întins în interiorul Asică mici, pe urmă,
.
-:
fiind cii avem
a
a
şi expresiile »zd au
zpâc zij Ve,
și »ză Tp0s
iv tontprive,
ceea ce ar constitui un
p0s
21)
pt
pleonasm
daca
am
traduce
zâ dv prin »partea de sus« şi ză „dzw prin »partea
,
pe
PPRS Al
de jose, căci, câsta Ioniei
imitate
întindându-se dela nord spre sud, am vorbi .
do acecași direcţie. Trebue dar să traducem zi dw prin »norde« de două ori
şi ză 1daw
prin »sud« şi așa avem cele patru puncturi cardinale
descrise, Acâsta, reese şi
din faptul că autorul nu face menţiune de »norde şi de
»sude, tocmai
pentru că
ză do indică nordul şi zi zdzw sndul, — Prin a57i,s
se înţelege zis "vas. ! tetpeya,
Unele ediţii scrii fără envânt mtedejueva. Este curios
cum
ediţia anotati de Blakesley are aci ze îmeva de 6re
ce la Cartea III, Cap. 146,
la Cartea VI, Cap. 108, şi la Cartea VIII,
. 142, vedem contrariul. Forma, zietiw
în loc de zi?w fu adoptată de scriitorii atică
a epocii decadenţei: o găsim

numai în Plutarch şi în autorii de pe urma lui.

yăosav.
Nu patrebue luat în sensul general de »limbie ci în sensul
a2 TA90
mai
nas ob
Sensul
goneri
restrîns de »dialecte, cică
toți vorbiaiiIN limba
loniană, care nu era decât„n ui6 formă i a
limbei generale cline; dar acâstă limbii; sai mai bine,
acest dialect ionian, era
subtimpărțit în alto: subdialecte' saii variante. Iată dece
nu am voit sii tradue
Yâssav prin »limbăe căci termenul e prea general, ba
âncă. găsese cii și cuvântul
»dialect« aro acelaș defect deși întrun grad mai puţin:
dar în lipsa altui mai

propriii am fost silit a-l adopta.

„ 3 vevopluaat echivalâză
avem în Cartea IV, Cap. 183,

cu vă, zuiş vâpots Ezewma »nu obicinuesee:
»yhibssav o âeprţ, ddr) zapouoirv vevoulzane

CarteaV, » Cap. Vap. 97, vi, voce7 doză odze'
2
p do voulrooate
La
DISL€.
Tapaywytwv în sensul literal »deflecţi
unia

astfel
şi în

,

dela: verbul Tapițeti,

a se
Aceste pirat zapaYoytwy se mai numesc /apaxzijpis la, finele capitolului.
„5 AMvovg ze zal Dieu. Atât aceste doui orașe
şi Miletul eraii la
început pe malul mârii, dar ruine e Jor ăstaqi se află la distanţe cât
mari de litoral, precum
abate, adică deflecţiună sai abateri dela dialectul pur
ionian:

se arată în alăturatele barte comparative. Actsta provine
din depositul de nomol
“cârat de riul Meandru.
Acolo unde era în vechime mare, astădi curge rîul, pe
când un vechiii golf profund pe care se aflaii aceste trei cetăţi
este astădi astupat și
numai

rămiine dintr'ânsul decât fundul, transformat în
modern Vathi.. Acestă
schimbare a topografică acestei părți a fost continui, şilacul
acţiunea depositelor riului
Meandru se semnalâzii

chiar de câtre autorul nostru în Cârtea II, Cap.10. Ea continuă
Câte trele orașe, adică Miletul, Priene «Şi Mios se afla deci
golf
care astădi a dispiirut şi care se numia Latmu. Inprejurul acestui golf întrun
se ridicati,
în chip de amfiteatru, munţii Mical, Titan, Latmu şi Griu, iar
rîul Meandru se vărsa
în mare la colțul nord-est al acestui golf, chiar sub poalele
despre
nord ale muntelui Titan, La intrarea golfulului, spre nord, se ridica partea
despre sud al promontoriului Mical, iar în față se vedea partea despre nord al
promontoriului muntelui
Griu. La extremitatea acestui promontoriii, adicii la intrarea
despre sud al golfului
şi astăi.

Clio 1, 142.
"Epsons!,

Kohnwpâvy 2,

Latmu se ridica orașul Milet.

255

Aspe- | Lebedos,

Teos, Clazomene (și)

Dela intrarea golfului pină la fundu! lui, adică pănă

la poalele muntelui Latmu, era uă distanță de 40 de kilometri şi liiţimea lui dela

Milet pini la gura Meandrului cra de 12 kilometri.

La gura Meandrului cra Mios

și la poalele muntelui Mica!, despre sud, adică la intrarea despre nord al golfului
Latmu şi în faţa Miletului, se afla, Priene. Priene şi Mios suferiri cele dântâi
de depărtarea mârii prin depositele Meandrului: deja, pe timpul lui Strabone acest
din urmă oraş era părăsit pentru că localitatea devenise uă mlaştină nesiinătosă şi
infestată de ţinţari. (Vedi Strabone XIV, p. 912, şi Pausania VII, 2). Priene,
5
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pe timpul lui Strabone, era deja depărtată de mare ca la vre.ui 6. kilometri.
Astădi, precum putem vedea din aceste harte comparative, schimbarea e âncă
mai mare, golful este astupat şi Meandrul €şi a prelungit cursul versându-se
dincolo ds ruinele Miletului în mare, iar ruinele Miletului sunt la S kilometri de
mare. Pe de altă parte ruinele de la Priene şi locul unde fa Mios sunt acum
la 15 kilometri distanţi de costă. Tot ce a mai rămas din golful Latmn este un.
lac: aceşt lac, astăqi depirtat ca la 10 sau 11 kilometri de mare, cu timpul va
scea şi marea va, fi împinsă âncă mai departe prin acţiunea riului Meandru, sait
Minderch, cum se numesce acum.

1 “Ewegos. La gura piriului Caistru, fu mult timp cea mai importantă şi
cea mai puternică din tote coloniile ioniane. Antichitatea acestui oraş esto forte
mare.

El nu fu zidit din temelie, ca cele lalte, de câtre colonii ioniani.

Androde, fiul

lui Codru, carele conduse aci cel Wântâiu uă colonie ioniană, giiși un oraş deja
fundat si, alungând pe indigeni, instalâ pe coloni sti. Efesul poseda un templu
mireţ al Dianci care se prenumăra între cele șepte minuni ale lumci. Ruinele

acestui templu, acelea ale teatrului, şi alte urme ale acestei cetiți celebre, se
văd âncă în piciore lingă satul modern Asa-Suluk.
2 Kohopv.
Oraşul acesta se afla pe câstii, la uă mică departare spre nord
de Efes. EI cra iarăși torte vechiii şi, ca Efesul, nu fu colonisat direct de Ionieni
1
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acelaș dialect particular ca şi
cele (trei) numite mai sus, dar
ait un dialect al lor propriii.. Mai
rămân âncă trei cetăţi ioniene,

Siuov ze zal Xiov, î, 03 pia 8 să

insule,

îimeipwp tâpuzat, ' Epulpai5.

Chio,

gr

dos, Ttws?, Khatousvat3, Dobaata 4.
Aba. 32 ai m6hes ij mpbrapov
z„dziovia+ âunhoytovat xară hâsGav 05ăv5, cel 33 Gunewwtovat.:
"Era îi spais Unohotmot ']ddss m6ss, zâv al â6o păv viicovs clztazat
Xiot putv

vov za" Epulpaiot ară atbuză duhd“ovrat, Zăptot dă Ex Ewvrăy uoăvot?,
Ş

NA

>

e

fi

-

7

Focea:

orașele

acestea

nu

aii

din. cari două sunt aședate în
(și 'a nume),

Samos

şi

iar cea laltă este zidită

pe continent, (şi a nume) Eritrea.
Locuitorii din Chio şi din Eri- .

ci de Milesicni, astfel încât fu, ca să dicem așa, uă subcolonie ioniană.
Raoul
Rochette dice că Milesienii, când colonisari Colofona, alungară de acolo pe Oretani,

Nisce ruine ncimportante, ce se văd acum lingă satul modern Chili, se presupun că
ar fi aparţinut

acestui oraş. Ele se afli deserise de Arundell, în cartea intitulată »visit to the Seven Churchese,
I- A€Bedos. La intrarea despre nord al golfului de Efes, între Colofon şi
Teos şi la vre uii 4 kilometri de ambele aceste colonii,
Oraşul acesta, al căror
urme nu sai găsit, fu ântâiit fundat de Carieni, „Pe urmă:
Ionieniă, subt con-

ducerea unui fiu a lui Codru, frate ca colonisatoral Miletului, alungară pe Carieni

şi sc stabiliră acolo în locul lor,

Tewes.

Spre nord de Lebedos, de la care era depărtat ca de 4 kilometri,

Teos fu colonisat de două oră, ântâiii fundat şi colonisat de Folicni, adică
de câtre
Miniei din Orchomen, despre cari e vorbi mai jos la Cap. 146; pe urmă
sosi
ui colonie ioniană, subt conducerea, unui al treilea fii al lui Codru, carele
amestecă
pe colonii sâi cu Eolionii deja asedati acolo, astfel încât colonia deveni misxtii,
Astădi satul turcesc Sigadjik ocupă punctul unde se ridica acest oraş,
„3 Kiaţoueval.
La nord de Teo s, pe locul chiar unde se afli astădi satul
Vurla,
Acâstă colonie fu fundată mult mai târdiu decât cele descrise mai
sus, de câtre aceiaşi coloni din Colofon cari aii fundat şi Clazomena.
4 Oizata.
La, intrarea despre nord al golfului de Smirna. Colonizat ântâiii
de Focecni, de unde €și a luat numele, acest oraș fu mai târdiii colonisat
din noii
de Atenicni. Erodot întrebuințezii în Cartea acesta, Cap. 50, 16 şi
165, forma

Duszain.
Aci însă şi în Cartea II, Cap. 106 și 175 avem Vozatav și (băzata,
Eraclid din Pont o numesce Woziz. Numele modern este »Palaio Fokiae, 'Tâte
aceste oraşe sunt enumerate plecând de la sud spre nord,

i

„5. ciot spâzepov deybelost podoytovat xară Yibsoav 0bâây.

de sigur din causa, caracterului mai mixt al colonisării acelor oraşe.

.

Acâsta

_ $ "Epubpat. Satul modern, Tcheshme, în faţa insulei Chio,
costa Anatolică, ocupă locul acestei colonii ioniane, Muntii cari se ridic în pe
dosul portului

Teheshm6, atrag ochii călătorului prin colârea, lor roșie, care devine
şi mai vie
când ele reflectă radele sorelui apunând în dosul munților însulcă
Chio. Numele
de Eritrea cred că s'a dat acestei localităţi de primii coloni ioniani,
din causa
acâsta,
7 Xtot pg piv vvv zal 'Envloai
o xară 70970 Bradtyovzar, Sdutor îs:
p
îz' Ewvrâvy uoivor. .Chiar astid i Samienii vorbese un dialect cu totul altul
de
acel co se aude la Chio şi la Teheshme. "Diferinţa de sigur va tinde a dispare

cu încetul, acum când mijiscele de comuni caţie sunt mai perfecte decât înainte.

Așa

de mare
a fost piină acum isol
acestor
area
- insule una de alta, încât fie care
are dialectul că bine determinat... În insula Patmos chiar, dialectul bărbaţilor își
este

altul decât acela al femeelor care e mai corupt. — Expresia »îz? Euzâv pnvoue
însemneză »numai pentru că, adica, indică ceea ce se face de unii cu exclusia

celor lalţă.

e
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trea vorbesc acelaş dialect, cei
din Samos au pal lor propriă.
Acâsta face (peste tot) patru

varietăți de dialect.
143. Tosdzov 8% Gv râv 'lovov
ot Mozotor uâv oav îv Guta
705 6Bov?, Gpxtov zowmoăuavot.
Toia 53 adzăv vnowbznat îv dswby
obdâty* pre vyăp Dotwues îi 1w
Tlepofuwv xaziuoor? ouzz dot oi
Tlfpoat vavfdzar.
"Amzoyioinoav
îi dz zâăv dhhowy 'lbvov obzat
002

EĂO

26vzos

iv

odâiv,

dolzvtos

00 mavzbs z6z5%

ât

“Fhâryt-

143. Dintre (toţi) Ionienii
acestia, Milesienii erai la adăpostul (ori şi cării) temeri, de
6re ce făcuseră un pact solemn (cu Ciru). — Nici insularii

maveait dece să se temă:

căci

Fenicienii nu eraii încă supuşii
Perşilor şi Perșii ei singuri nu
eraii (buni) marinari. — Acestia
se despărţiră de restul Ionienilor

1. Oăzot papazziipes piboons mtocepes ylvovzar.

Și a nume:

1* Milet

Mios şi Priene; 2* Efes, Colofon, Lebedos, Teos, Clazomene şi Focea; 3* Chio şi *
Eritrea; 4* Samos. Dialectul autorului era, fără îndoitiii, varietatea samiană a,
dialectului ionian, cică el, când în frageda lui copilărie a fugit din Alicarnas din
causa tiranici lui Ligdamis, nepotul Artemisci, de sigur că a preschimbat dialectul
lui cel doric pentru dialectul ionian din Samos, patria lui adoptivi, unde a crescut.

Ravwlinson €nsa pare cam sceptic în privinţa acestei şederi la Samos şi atribue
adopţiunea. dialectului ionian de Erodot la faptul că pe timpul lui acest dialect
era, acela în care se seria mai obicinuit.

2 îv guta Tod 0630.

»la adăpostul temeriic,

Asemenea avem în Car-

tea VII, Capitolele 112 și 215, »2y oxtzy, 203 zo)tunve »la adăpostul furiei resbeluluic,
7

Ilepotwv xazijuoot.
De exemplu, avem mai sus la
aci că pe atunci Fenicienii nu
ar fi putut dispune de puterea
odzot.

Cuventul xazijzoos se întrebuințeză şi cu dativul.
Cap. 141: »Kpolsw ie xaciunote, E bine înţeles
erau âncă supușii erșilor, altfel acesţi din urmă
lor navală.
-

Cuvântul acesta s'a interpretat în mai multe moduri.

Larcher îl

referă Ja Milesieni numai, şi întracesta el urmeză versiunea latină a lui Dindorf.

Ali

traducători

referă

acest pronume

şi la Milesienă

şi la insulari.

Nu

"mă pare bine întemeiată interpretarea, lui Bachr cum că odzot se raportă la
tote cele două spre dece colonii ale Ionienilor de po costa Asici mici şi de pe
insule, enumerate de autor mai sus. Acâsta ar fi în cântradicere flagrantă cu cele
spuse la Cap. 141 despre Milesieni, că acestia nu se uniaiui cu politica urmată de restul
lonienilor din Asia mică, adunaţi la Panionium. Dece am presupune că autorul

-

represintă aci tot corpul Ionienilor din Asia ca urmând uă politică alta decât aceea,
inaugurată de confrații lor din Grecia? Din contra, e clar mi se pare cii Erodot
nu face decât uă distincţie locală; el contrastă purtarea Milesienilor cu aceea a
restului confederaţiunei ionice din Asia. Mi so pare că Bachr a fost indus în erore

din causa cuvintelor “E)dzvrzod yEvaos cari ai aerul de a da întregului pasagiii un

sens general şi din causa menţiuni oraşului Atena mai jos.

Cu tote acestea, prefer

interpretarea mai locală şi refer pe căror numai la Milesieni, ceea ce pune capitolul
acesta în „perfect acord cu cele dise la Cap. 141. Rawlinson e şi el de acâstă
părere.

În traducere Ensă, pentru a fi maă textual, nu am introdus chiar numele

Milesienilor cum o face Rawlinson. Consider tâtă partea relativă la insulară,
pasagiul începând cu cuvintele »Toizt î: adzâv vrstwpare pănă la »o5ze abzol
vavhizat« ca parentetic şi am indicat acâsta în traducere prin liniă în loc
tură. Cu chipul acesta exclud pe vaza din sfera acţiunii cuvântului
5 a6me, Adică po timpurile când se întruniaii delegaţii Lonienilor
onium.
Erodot.

1.

11

adică tot
ot |lipoat
de punczor,
la Pani- -
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numai şi numai pentru că tot
neamul elinesc era slab pe tim-

purile acelea, și că, din tâte poporele, cel ionian era cu mult
cel mai slab şi cel mai neînsemnat; căcă afară de Atena nu avea

alt

oraș

important.

Ba

âncă

Atenienii şi cei alti Ionieni fugiaii de nume și nu voiait să fie

desemnaţi ca Ionieni:
âncă cea mai
trânşii Emi fac
n6ză de numele
spre qece cetăţi

şi astădi

mare parte dinefectul că se ruși(lor). Cele două
ânsă (pe cari le

am menţionat), nu numai că se

făliaii de nume, dar âncă ai ridi-

cat un

templu

propriii al lor

căruia i puseră numele Panionium; ele deciseră ca nici un alt

stat ionian să nu aibă parte de

dănsul;

144.

Kazinep? oi 2x râs [lsy-

zam6hos văv pys

Awpites, 7pă-

1 Adyov

ânsă

Smirnei,
admişi.

nu

nimeni,

afară de

solicitaseră

a f

144. Tot astfel şi Dorienii
din partea care astădi se numesce

dhaylozov »al cărui cuvânt avea ma Ă puţină greutate. Erodot
asi
"invocă slăbiciunea lonienilor ca să explice şi să scuze
unirea Milesienilor.cu Perșii;
act, care în ochii Elinilor, era ui pată în istoria Ionienil
or, stigmatisată cu numele
de »medisme.
? “Abijvar.

y

Excepţia ce

o face autorul în favârea Atenci este d e sigur din
causa importanţei acestei cetiiță po timpul lui. Dar
dilele lui Ciru » Atena nu
însemna âncă aprâpe nimic, Chiar mult mai tărdii,în adică
subt Daria Istaspe,
vedem că Atena d'abia era cunoscutii de Perşi
(yedi Cartea V, Cap. 73),
3 Adyeuoy „echivaleză cu )dyov ăzwy,
41 6 o5vopa.
p În ediţia lui Schellerschem siş întrun manuscris la Paris vedem
zo5vopa,
5 oalvovral pot oi zoddol adrâv Ezatoy5vecda
t + obvbpast. Rawlinson observă uă tendință la diferite popâre pelasgic
e da
şi de a lepăda numele lor etnie pentru a adopta denumir a se eleniza în Grecia, .
ea mai generală de Elin.
Nu dar din causa defecţiunii lonienilor din Asia
so ruşinaii cei din Europa
de numele lor dar din causa, tendinței generale în Europa
de a purta un nume
commun.
Pausania (IV. 24, $6) observă acelaş lucru în privința
Driopilor.
6 tai cotwy abrâv,
Vedi mai sus nota 7, pag. 256,

1 Kardzep.

doriane

Acest cuvânt indică că ceea ce urmeză, relativ la coloniil
e

din Asia Mică, nu trebue să fie considerat ca parte
din naraţiune ci ca ui |
întercalare destinati a da un exemplu analog cu federaț
iunea ionicii de la Panionium.

Clio Î, 144.
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Pentapole, dar care mai nainte
se numia Exapole din aceeaşi
localitate, aii grijă de a nu admite pe nici unii din vecinii lor
Dorieni în templul dela Triopiu;
(nu numai atâta) dar încă eă ai
mers pănă a exclude din participare pe acei dintre dănșii cari
nu s'aii conformat regulelor privitorela templu. Căci în jocurile

templu

se ridica

la extremitatea

unui

pro-

montoriă nu departe spre nord do oraşul Cnid. Acest promontoriii se numia
capul Triopic. Mulţi archeologi credeaii că el se afla pe ânsuşi promontoriul pe
care era în parte situat oraşul Cnid. Acela se numesce astădi capul Crio şi parte
din el, cum se pote vedea din alăturata hartă, era ocupat de cuartierul apusan €l oraşului. Strabone(ă1V,p.938)ne |

2

spune că acest cap, |
sati mai bine dis, pen-

insula întregă »Crio«

Cap Teiopis?

[i

modernă, fu uă dată

uăinsuli carecu tim- |

pul s'a alipit de continentul asiatic. Am
fi putut presupune că

P

:

templul despre care

e vorbă se ridica în

apropierea imediată

a oraşului, adică pe
peninsula Crio, daca

descrierile exacte ale
lui Tucidide (VIII,
35)şiale
lui Strabone

nu ne ariita în mod

positiv că capul Crio |. .

mu este identic cu
Planul
vechiul cap Triopis | craşului Cuid
unde se ridica templul confederaţiunii doriane.
nord.

care

oferia un

Probabil că punctul Triopis era primul cap spre

sit minunat

pentru

un

templu.

S'a obiectat

că

pe capul

acesta astidi nu există nici ui indicație că ar fi fost acolo un templu.

Cred

însă cu Rawlinson ci nu s'a ficut âncă destule explorații şi ci daca sar ctuta
serios, cum s'a căutat acum la Pergam și sunt câţi-va ani la Budrum, s'ar giisi
resturi importante. Blakesley dice că divinitiţilo asociate cu templul acesta se

pot precisa din oferta trimisă de Cnidieni la Delfi pe care Pausanias, martor
ocular al trimiterii lor, o descrie astfel: priza cizsziv zijs Kyldoo zapesrâra
" Taz zal Ax gat Azbhovd me al "Apzearv drpttvzas ză boi es Timvbve (X. 11,
Ş 1). Alţii cred că templul a fost dedicat lui Apoline, lui Neptun şi Nimfelor în
onoarea cărora se celebraii jocurile cnidieno, Putom cu siguranță afirma ânsi ca
cultul lui Apoline era cel predominant,
”
2 "Ey Yâp ri dyâvi 706 Tptozlov Azdhhwvos.
Scoliastul lui Teoerit
(Ia: XVII, 69) ne spune că jocurile acestea eraii dedicata lui Apoline,
Ini Neptun ,
şi Nimfelor,
.

17*
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haufăvovzas x ad Îpnă pă, 2uSpewl, 3 di adzoă dvazitvar e
PEPE
fe. "Avrp Gv “Ahzapynooebs, 2
obvopa Îy "Ayagrdens, vtatoas,
zdv vâuov? uamibnoz* wtpuy 83

(în onorea) lui Apoline Triopiu
ei orânduiră în vechime (ca să

se ofere) tripoduri de aramă în-

vingătorilor: și trebuia ca acei
cară le primiai să nu le scâtă
ps 7ă EwuToă olula zpocezaooddin templii, dar chiar acolo (fiind),
hevoz? dy apizoda, Ad rabrry ij
să le dedice divinității. Un inalzizv ui mtvze m6hes, Alydos xal
divid 6re care din Alicarnas, al
"Iidvocds ze xci i Kduetpost xi Kâs5 | cărui nume era Agasiele, biruind
ze ua Kviăns6, ztexfioay zis | (în jocuri), a nesocotit legea;
szovTs zrvd Eatrvd 20 “Ahaapcăci aduse tripodul la el a casă
WET0/T,
1

1 4 05 îpod ui txqtpetv.
Aceste tripodori se
plului, pironinduse acolo cu cuie: ele, fiind obiecte sacre,
de aceea, când Agaside a nesocotit legea luând tripodul a,
îndoit sacrilegiii: mai ântâiii a sustras tripodul dela locul

alipiau de zidirea temnu se mai puteaii lua;
casă la el, a comis un
ce-i se curenia, și pe

urmă, a îndrăznit a considera casa luă ca egală unui templii, fixând acolo tripodal
săi cum Tar fi fixat pe zidal sacru al templului,
2 măv vâpov. Un manuscris la: Paris are zciv viuo,
3 mpogezaogdhevoe. Puterea lui zpis indicii contiguitate, şi se traduce prin

.
»alâturi cuc.
4 Atvăoc uni "Ifducods ze xal Kduetpoc.
Câte trelo aceste oraşe
aflaii în insula Rod. Cel d'ântâi era pe câsta orientală şi cele alte douii

costa occidentală: Ialisu mai spro nord şi Camiros mai spre sud.

se
pe

Pe timpul lui

Omer insula, împărţită în trei, aparţinea acestor trei oraşe, Câtre anul 405
înainte de Christos, adicii în primul an al Olimpiadei 93, locuitorii acostor oraşe

hotărâri a fusiona şi păriisind ciiminele lor, fundară cetatea Rod după planul
ridicat de un inginer atenian. — Lindu era cel mai antic din aceste trei oraşe,
Legendele. locale referi înființarea lui de câtre Argienă la uă epocă anteridră
chiar invasiei Eraclidilor în Pelopones. Prin urmare e de presupus că acolo. cultul
doric al lui Apoline. nu fu de la început cel predominant: în adever, precât ne
spun autorii antică şi chiar 6nsuşi autorul nostra, (Cartea II, Cap 182), Minerva
fusese ui dată deitatea tutelară a oraşului Lindu și templul, numit »âteneue, care se
ridica acolo, era venerat
pentru marea lui anticitaţe chiar do regii străini cari

aduceaii acolo daruri preţiose. Acest templu, se credea că a fost fundat de câtre
fiicele Ini Danau. Orașul Gela în Sicilia fu colonizat mai tirdiă de câtre emigranță
din Lindu (Veqi Erodot, Cartea VII, Cap. 150). La Camiru cultul principal fu acela

al Erei sau al Junonei, supranumite acolo sepia.
Caltul ei aparţinea de sigur
sistemului religios celui mai arhaic dia Pelopones.
Colonisarea doriană a insulei
Rod avu deci loc la uii epocă posterioră fandăriă oraşelor numite aci: pote pe la
anul 500 înainte de Christos,
.

Rs.

Însulă la gura golfului Ceramic.

Ea se numesce astădi »Stancoa,

numire care oferii nu exempli despre modul cum Turcii ai corupt une ori desemnărilo clasice. Ei, când dedeaii un nume localităţilor cucerite, basaii acel nume pe

răspunsul ce obţineaii dela Grecă când întrebaii cum se numesce locul.

La asemenea

întrebiiri Grecul şi astădi r&spunde prefixând prepositia es înaintea, articolului, cum
prefixesă Românul pe »lac. Tăranul nostru din Dâmboriţa, la întrebarea unui strâin
care ar dori'si scie cum se ' chiamă capitala județului, ar răspunde, »Aci se chiamă
Ja Tergovistea: tot; aşa şi Grecul ar dice Turcului care îi ar arăta insula Cos: »els

zi Ne, de unde Turcul a corupt și a dis »Stancoc. Aşa oste şi etimologia adevărată a numelui Stambul care nu e decât uă corupţie dela vals zîv mda, căci, ca şi
acum, Grecii dedeaii numele de .»x6use Constantinopolului.
Cos fu colonisată la

început dela Epidauru, ea fa deci tot aşa de puţin pur dorică ca şi cele lalte trei
oraşe. Ea deveni patria lui Ipocrat, al cărui cult ca şi acela al Demetrei sai a Cererci,
eraii celebre în acea insulă, Oraşul Cos se afla la extremitatea nordică a insulei.

5 Ky(âos.

Mai sus nota 1, pag. 259, am dat un plan al acestui oraş situat

lingă capul Triopiu, la intrarea spre sud ai golfului Ceramie.
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€l atârnâ

causa

de (perete).

acesta

cele

cinci

Din

orașe,

Lindu, Ialisu, Camiros, Cos şi
Cnid, excluseră din comuniunea
(templului) pe cel d'al şeselea
oraş, Alicarnas. Iată dar pedepsa ce ele impuseră acestor (Alicarnaseni).
.
145, Ei cred că Ionienii aii
avut două spre dece oraşe şi că
nu aii voit să admită mai multe
pentru simplul cuvânt că pe tim-

pul când ei locuiaii în Pelopones,
eraii împărţiţi în două spre dece
state; întocmai precum astădi

Acheenii, cari aii gonit pe Jonieni,
sunt împărțiți în două spre dece

state.

Mai ântâii, după Siciona,

Pelene, pe urmă (vin) Egira și

Ege,-prin care curge riul Cratide
care nu sâcă nici uă dată (şi) de la
care își derivă numele riul (cunoscut) din Italia, (pe urmă vin)
Bura şi Elice, unde se refugiari

confederațiunii dorice. Templul Venerii de la Cnid poseda uă celebră statue a
deiței, cap de operă a lui Praxitele,
1 Axapymsody.

Oraşul acesta, situat în faţa Cnidului, la intrarea, nordicii

a Golfului Ceramie, fu patria lui Erodot.

Posiţia lui 6l ocupă acum satul turcesc

»Budrume,
Aci s'a desgropat la 1857 de câtre Sir Charles J. Newton, celebrul
Mosolei al Artemiscă, al căror petre sculptate fac acum una din avuţiile princi-

pale ale Muscului Britanic din Londra.

2 G=e tv llchozovwijow otueoy. Conform tradiţiei, Ion, fiul lui Xant, regele
Atenienilor, dela, care s'ai intitulat Atenienii, lonieni, a condus uii colonie în Peloones, unde domniaii regii Sicionci, acolo cl a luat de soţie pe Elica, fiica regelui
Selin. După aceea însă Achcenii, alungați din Argolida, din Laconia şi din
-Mesonia de câtre Dorieni la epoca reîntâreerii Eraclidilor, adică pe la anul 1104
înainte de Christos, năvăliră în nordul Peloponesului, alungară la rândul lor pe

lonienă de acolo şi se stabiliră în acea parte a peninsulei care s'a numit de atunci, »Achaiaa,
lonienii fugari se reintârseră în Atica de unde emigrară în. parto în

Asia mici subt conducerea fiilor lui Codru.
3 îvideza fu abs utpea.
Creutzer observă tolul ce juca acest număr

de două spre qece la poportle antice în materie” de divisie. Astiel ânsuşi Erodot,
Cartea II, Cap 109, ne spune că împărțirea cadranului în 12 fa introdus de Elină
din Babilonia,

şi divisia poporului

în două spre dece piirţi era comuni

Babilo-

nienilor, Egiptenilor şi Israeliţilor. Tot aşa şi anul fu. divisat în 12 luni determinate dupi cele 12 semne ale zodiacului. Cred că numerul 12 fu ales din causa
proprictiiţilor sale excepţionale

de divisibilitate prin

pentru calcul facilităţi ce nu le posedă alte numere.

1, 2, 3, 4, 6 cari oferiaii

:
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bine posiţia localităților enum&rate aci,
am anexat uă hartă a Achaici unde
le am, însemnat pe

tote. În enumera-

ţia de faţă Erodot

pleacă dela r&siirit
spre apus. Siciona,
care vine ântâiă, era

socotită caorașul cel
mai

antic al Gre-

cică;

el fu scaunul

unti lungă serii de
regia căror dinastie
durâ ună mie de ani
şi se stinse tocmai
la epoca asediului
Troiei. Din Pelene, prin care trecea,
un mic riuleţ numit astădi Tricala,

ai rănias d'abia câte-a ruine fără importanță. Egira, se
afla la uă mică distanţă spre apus de
" Pelene: ruineleacestuloraşsepot âncă

vedea lingă satul
modern »Paleo-Ca"stroc. Spreapusiar
pe piriul

“Pr Arăxu

ETOLIA

de Egira

era Ego

Cratide,

Autorul nostru citeză acest riulet,
neînsemnat fiind ci
exista un alt Cra-

tide în Italia, plin
pentru el de amin- -

tiră, de ore ce cur-
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un rîti mare, în fine Dime şi Tri-:
tea, singurele din aceste (oraşe)
situate în interiorul ţării.
146. Aceste două spre dece
state sunt acum ale Acheenilor,
ele mai nainte erait ale Ionienilor. Din causa dar acestor (tradiţii), fundară Ionienii două

spre qece oraşe (în Asia). Ar
fi uă absurditate mare să pre-

gâa pe lingă Turiu, patria lui adoptirii. Mergând tot spre apus, întălnim oraşul Bura,
menționat de Pausania, Cart. VII, Cap. 25, $5; acest oraş fu distrus de cutremur şi
rezidit alături de unde fusese. Toto aceste oraşe enumerate aci nu eraii situate
imediat pe malul mârii, ci la ui distanță variând între două şi patru kilometri:
ele farii zidite acolo fără îndoi€lă din causa nestabilităţii câstei, continuu expusa la

călcările mârii,

Singural oraș situat chiar pe mare fu Elice.

El fu distrus in

urma unuă teribil cutromar în ajunul bătălici dela Leuctra. Natura, volcanică a
câstei precum şi cutremurile dese ce biintue acea parte de loc furi causa prin-

cipală a nesiguranţei litoralului, Acelaş cutremur care causâ desastrul dela Elice
distruse şi oraşnl Bura. Ruinele templului lui Neptun din Elice se pot vedea și
adi în fandul mâriă, lăngă satul moder Vukafia. Egium şi piriul Selin so aflaii

pe custă mârii, la mica distanţă de 40 de stadii de locul unde era Elice. Astiqi
satul Bostitza ocupă acest punct. 50 de stadii mai departe se afla portul Ripa care,
deja pe timpul lui Pausania, încetase de a mai exista (VII. 23, $ 45). Din tote aceste

orașe, Patra e singurul care-și a conservat numele pină în dioa de astădi. El
ora la uă distanță de abia 200 de stadii de Ripe, şi ca la 700 metri retras de
mare, cu care era legat prin ziduri. Urmând iarăşi linia costei spre apus,
ajungem

Ja riulețul Piru,

Lăngă gura lui se ved ruinele

dis astăqi Kaminitza,

dela Prebetos, presupuse a fi acelea ale oraşului Fara: nu departe de acolo mai
sunt alte ruine numite Kato-Achaia cari se consideră drept acelea alo oraşului

Olenos. Dime și Tritea crai, ne spune Erodot, singurele oraşe bine depărtate do
mare; cel d'ântâiii era spre sud de Olenos; acuma €l înlocuesco satul Karavostasion.
Tritoa so afla unde astidi este satul Kastritzi, spre sud-est de Fara. Astădi apa
ps
Cratide se numesce Acrato., — Unele ediții ai, mpi Xwvâvos în loc do

Sravâvos, ceea ce ar însemna »iîn faţa Sicioneic.

preferă.

dz

703.

În 'loe de dz?

ro

Blakesley

-

1 Tadza âvwbeza pipea v5v 'Ayatâv 207, zal m6ze e lwvov îv.
Din frasa acâsta putem edacțide că autoritatea pe care o urmeză aci Erodot era
de opinie că divisia Achaici în două spre dece state exista înainte de invasia

Acheenilor şi că aceste state reţinuseră vechile. denumiri ce le avcaii din timpul
ocupaţiunci ioniane: în alto cuvinte că oraşele menţionate aci eraii de origină ionicii.

Pausania, carele, după cum observă Blakesley, pote fi considerat ca ropresintând
tradiţiile locale de pe timpul săă, confirmă cele dise de Erodot:

"o dă el diferă ceva de aceea din textul nostru.

ânsă lista ce no

Ea începe dela apus spre riisiirit

şi enumeră oraşele astfel: Dime, Olenos, Fara, Tritea, Ripe, Egium, Cerinea,
Elice, Ege, Egira şi Pelene (VII. 6, 1). Lista ce ne o dă Polibiu (IL. 41),
atât de aceea a Ini Erodot cât şi de aceea a lui Pausania; iată o: Patra,
Fara, Tritea, Leontium, Egira, Pelene, Egium, Bura, Cerinea, Olenos și

Bura,
diferă
Dime,
Elice.

Existait dar diferite liste, ceea ce ne face sii credem că la diferite epoce statele s'aii
schimbat; numerul ânsă de două spre dece a fost tot d'auna acela care a. represintat confederatia: el a, rămas ca un număr sacru în tradiţiile onienilor,

.

2 oa pt mt,

Câte-va ediţii vechi ait (os Ye 701.
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etvat "Idywy, como ît 08 fuvatuas
1 zâv ABavzec

piv Et Ebfolns

tindă, cineva Ensă că acestia sunt
mai (curat) Ionieni decât Ionienii

ceă alţi, saii (că sunt)de mal

nobilă nascere; căci uă proporţie

însemnată dintr'enşiă sunt Abanți

din Eubea, cari nu ai nimic
comun cu Ionienii, nici chiar
numele; ai mai fost amestecați
cu dânşii şi Minieii Orchomeni,
Cadmienii, Driopii, Foceenii secesionişti, Molosii, Arcadienii
Pelasgi, Dorienii Epidauri, preelsi odu-thaylazm

poipa.

Strabone,
(Cartea X), spane
că la început actstă rasă, pornită dir Tracia Sar
p
fi stabilit în
>
Focida, de unde a emigrat mai târdiii în Eubea,
Numele ei derivă de la regele
Abante, fiul lui Neptun, menţionat în Iliada, Cântul II,
vers 536, Abânţii formară
nă parte consider

= abilă
a O din colonii ionieni ; cari seSe stabilirii la Ghio.
2 Muvyae ît
.
pohemat. Manuscrisele aii »"Opyouevlotate, ecea
“uă erore redită. Mu ți comentatori aii propus emendări ca »'Opyop ce constitue
tnol
sta; de
Herold propune »'Opyoutwsl ze dvapepl-pazate, Alţii sant pentru
>" Opyoptmat
oovavapepiyazare, Emendaţia însă a lui Palmer, pe care o
reproduc aci şi care
este aceea, primită de tâte textele cele bune, se confirm
și de Pausania când el
dă acestui popor numele de »'0proptw ot Mrwbat«, în ă enumer
ația ce o face a
raselor ce s'au amestecat cu Tonienii, Pausania, (Cap.
VII, $3), ne spune cum
că Minieii acestia fundară Teos, Pe de altă parte Miller
şi Lachman susțin că
Minieii erai la început de rasă ioniană şi critică pe Erodot
care i consideră
ca
străină, Kreutzer e de părerea lui Măller şi crede că
Minieii eraii Ionieni curați
dar că mai târdiă s'aii despărțit atâta de denșii, încât,
perdând tradiţiile lor
ioniene, se considerară

m
5

„m
55

ca străini,
Raâpetor. Acestia compuseră partea principală a colonil
or cari fundară
Priene; oraș care se şi numi după «i, Cadmea.
(Vegi Strabone XIV, p. 919.)
1 Apyozes,
Scaunul original al Driopilor fa împrejiurul muntel
ui Oeta
veciniitatea imediată a aşedimintelor. dorice, Goniţi
ds acolo, Driopii fugiră
Focida în faţa Parnasului; de acolo, subt conducerea
lui Ereule, ei so stabiliră
Argolida; unde, unindu-se câți-va din ei eu corentu
l de emigrare ionică, trecură
Asia, Restul rămas în Argolida fu din noii alungat
de acolo şi
cu ajutorul Lacedemonienilor, în Mesenia unde fundară oraşul se stabili în fine, '
Asine.
5 Dwatec droddoptot, Aci e vorbii de Foceonii Greciei, Acestia,
trebue

deosebiți de Foceenii ionieni despre cari se vorbesc

fusia o naturali și se face des. Pausania no spune e maj jos la Cap. 163. Concurat cine eraii acesti Foceeni
»dzoddauroe când dice »pertyov 8 al Duozeis
ok cddot hi Acheâva; de aci putem
conchide”că dzoâdașrot se nuiniaii acei caro-s'ai
separat de cei alţi. 'Azdâzouos
esto acea parte care se separii sai se rupe da
rest. Ei fundară Focea din Asia, 6 Apudâec lledasyol. Aci e vorbă de locuitorii
primitivă ai Greciei cară
mai rEmasera în Arcadia, unde era scaunul princip
al al Pelasgilor,
7 Acwpiteş "Eatâasptot. Raoul Rochette
și Clavier susțin că

craii deloc Dorieni ci Ionieni goniți de câtre Dorieni
i din Epidaur,
8

dvapeplarat,
Repetiţie cu totul inutilă
nu o pâte justifica, nică langimea, enumeraţici.
*

a verbului

acestia nu
-

principal

pe

care

9 Oi 62 abrâv dă 05 xpyzavriiov 705
face alusie la ceremonia religiosă care preceda, Afinvaluov îpuntityzes. Autorul
trimi terea unci colonii din cetatea, mamă,
Acâstii ceremonie consta în ceca ce colonii gata
de plecare mergeaii în pro-
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cum și alte multe popâre. (Chiar)
acei dintr'enşii cari aii purces
din Pritancul cel din Atena şi
cari se credeaii cei mai nobili
dintre Ionient, aceia (dic) nu aii
luat femei (cu dânșii) în (noua lor)
instalare ci ait luat de soții nisce
femei din Caria, dupe ce uciseră
pe rudele acestora. Din causa
acestui omor femeele acestea aii
stabilit un obicei, legându-se
între ele prin jurământ (să-l observe), şi Vaii transmis fiicelor lor,
acela ca »să nu'se pună vre uă

dată la masă cu bărbaţii nici să
cheme pe nume pe bărbatul ci<;
şi acâsta pentru cuvântul că (bărbaţii lor) uciseseră pe părinţii,

pe bărbaţii şi pe fii lor, şi după
ce făcuseră acâsta, conlocuiseră
cu dânsele. Acestea se întâmplară
la Milet.
cesiune la Pritanciă, adică la palatul administrativ, unde era altarul Vestei şi unde

ardea, focul etern cel tutelar al orașului; de la focul acela aprindeau ei un alt
foc pe care

€l Înaii cu dânşii și £l duceaii

unde

aveai

Astfel instalaă focul sacru în noul Pritanei al colonici.
1

odzor

0-70v, 2âv

dt

ob

yuvatrac

2qdvevgav

dydyovro

mode vovtas.
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Acestă

zhv

de gând

dnotalnv,

tradiţie

sii se aşede.

hdi

Kaelpas

a Milesienilor se con-

firmă de Pausania, (Cartea VII, $ 2 şi 3). Vedem acolo ci lonienii, debarcând
po câsta Cariei, găsiră ui populaţie mixtă, compusi de Caricni și de Creteni

fugiți de subt tirania lui Minos și conduşi de Miletu: că atunci Ionieniă uciserii

pe biirbați şi răpiră nevestele şi fetele spre a trăi cu ele. Mai jos, la Cap. 173
din Cartea acesta, Erodot ne spune acelaș lucrit despre femele liciene, ci ele nu
luai numele bărbatului ci acela al mamei lor; dar pote că acest obiceiii a fost

anterior colonisării câstei cariane de câtre lonieni şi că pe urmă sa inventat
acâsti interpetare falșă a originei obiceiului dicându-se că femcele nu pronunţaii
nici uă dată numele biirbatului lor.
2

îpxovs

întjlasav,

>s0 constrinseră prin jurimânta.

(Vedi şi Cartea VI,

.
„Cap. 62).
3 Boat. Am mai avut acest verb tot în sensul acesta mai sus la Cap. 10,
deşi acolo el exprimă mai mult întrebuinţarea, unei voci mai tari, adică însemn6ză
a striga, ceca, ce se exprimă acolo prin preposițiunea dv. Aci avem verbul fării
prefix şi prin urmare trebue si traducem

prin »a chemac.

iwwzîjs. Singularul arati că se citâză textual cuvintele în cari s'a, transmis
obiceiul prin tradiţie: iată dece am pus în traducţie pasagial în gilmele cum
face şi Rawlinson.
5 Enetzey.
justifica,

Varianta vizei ze, care se giisesce în câto-va ediţii, nu se pote
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147.
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2oroavro,

Avxious,

drd

147. (Colonii) mai stabiliră
şi regi, unii din ei (de dinastie) liciană, descendinţi.ai lui

has-
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dă Kabzwvas Iluhinvs?, az Ks5pov -zoă Mehvlov- "oi îi za ovyauporepoue. "AN ăp TeptE:/ovza? pă odvâwaros. pădhdv i zây
dMoy "bv,

Zozwsay

Glaucu,

fiul

lui

Ipoloch;

iar

alţii (de dinastie) cauconă din
Pilos, descendinţi ai lui Codru,

fiul lui Melant:

îit al oi

în fine alţii de

ambe (dinastii). “ Ensă (Ionienii
acestia) ţin mai mult la numele

xaldapâs yeyovdzes "luvyes* elai 3
năvres "luves, fco az "ADrvâv
Vevâvaat ua "Azarobpta ă-povaL
dpriv5*
djovat d mdvres hip

lor decât Ionienii cei lalţi, fie

ei dar (consideraţi ca) Ionienii
cei de pură origină; dar .(în

1 Thabzow zo5 Tz6ddyoy. Omer, în Iliadall, S76
şi VL. 150, vorbesce despre
acest Glaucu. EI fu fiul luă Ipoloch, şeful Licienilor
în reibelul cu Troia şi descendinte al lui Eolu, fiul lui Elea: prin urma
re era înrudit cu Codru, fiul lui Melant, :
Kadzwvas [lvlovş,
Cauconii, ca Pelasgii şi Loleuii, făceaii parte din
rasele primitive, cari ai locuit în Grecia.
Ei erai
din Asia, stabiliți pe costa meridională a Pontulu împărțiți în două: Cauconii
i Euxin, lingă riul Partheniu
(Vedi Strabone XII), şi Cauconii din Europa
, stabiliți pe costa occidentală a
Peloponesului, în Elida. (Vedi Strabone XIII, şi
Omer, Odisea III, vers 366.) Autorul
nostru mai vorbesee despre Cauconii din Europa
în Cartea IV, Cap. 148. Acesti
din urmă eraii iarăşi su timpărțiţi în două,
cei stabiliți în Elida, lăngă orașul
Dime, și cei stabiliți la Pilos, cari fură supușii celebru
lui Nestor. Despre Cauconii
din Asia, Omer vorbesce în Iliada X, vers 499,
şi XX, 329. Ei tot mai existati
în dilele lui Strabone şi locuiaii pe rîul Parthen
iu subt numele de Cauconiaţi, şi
chiar

Ptolemeii vorbesce despre dânșii, Cartea V,

Cap. 1, qicând cii ci tot locuiaii
în regiunea aceca, şi pe timpul lui, Cauconii
cei
cu totul în dilele lui Strabone (VIII, 496), şi nu din Pelopones încă dispăruseră
lăsaseră altii urmă decât numele
Piriului Cancon, în colțul Nord-Ouest al peninsu
lei.
„>

Reptiyovzat,

Subiectul lui zegrtyovzat.

este Ionienii cari ai fundat cele:
două spre dece cetăți din Asia.
Eszwoav 6î. Aci Erodot face uă concesie.
Mai sus, la capitolul precedent,
el a dis că ar fi uă nebunie ppt o î) Afvewve)
daca sar considera acestă Ionieni
de pe câsta, Lidiei şi a Carici ca, singuri puri;
aci ânsă el dico »fe şi aşa de
6re ce ei aii ţinut la numele lor etnie mai
mult decât cei lalțic. Erodot consideră pe lonienii de pe continentul Greciei
ca tot aşa de puri ca şi acestia;
el îns concedâ

zii acestora un drept de a
Ionieni propriă dis, de 6re ce
ai ţinut Ja nume pe când ecă din Grecia aifi numiţi
luat alte denumiri. Herold a propus
emendaţia »âie în loc do

- Cu explicaţia

ce o diim

vîte, Deşi acestă emendaţie este în complect acord
aci, de vreme co 2îi« exprimă uă revenire la subiect
,

însă mu o putem adopta fiind în contra autorității
texturilor manuscrise,
* elol ât mdvzec “lwvec, cot dz Alnvâv tutulor
vezâvaat xal 'Azazodpra
dvovat dpzi,
Precum forte just
ă Blakesley, Erodot, atât aci cât și
cele din urmă donă capitole, combateobserv
uă teorie răspândită pe timpul lui: aceea căîn
numai Ionicaii din

cele două spre deco cetăţi ale Asiei erai de
curată origină,
Argumentele ce le aduce înainte Erodo
t se ot resuma astfel; locuitorii acestor
două spre dece oraşe ale Asici sunt de rasi forte
mixtii, neavând nică ui pretenţie
a

ua origină pură; presupuind un moment că cei

de pură origină ar fi lonieni,
acesta nu însemnâză alt nimic decât oxtracțiune
ateniană şi observaţie a sărbăriă
Apaturia. Dar este sciut că Atenienii,
de a fi puri Ionieni, nu eraă decât
uă amestecare de tote rasele, și cii nu departe
țineai deloc a fi considerați ca lonieniă;
prin urmare nu se pâte atribui un carae
ter curat, ionian colonilor din acele doui
spre dece oraşe de pe costa, Carici şi a Lidiei, În ceea ce privesce
celebrarea
A
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realitate) Ionieni sunt toţi acei
cari provin din Atena şi cari
celebreză sărbarea Apaturia: (pe
aceea) o celebrâză toţi afară,

de Efesieni

și de Colofonieni;

acestia sunt singurii lonieni cari

nu celebreză Apaturia şi acesta
148. T5 8 Ilavobyiov? art
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subt pretextul unui omor (ce
sar fi săvărșit).
148.
Panionium este un loc

care, fiind situat în partea spre
miadă - nâpte a (promontoriuInă) Mical, a fost prin comun
(acord) consacrat de Ionieni lui
Neptun din Elice; Mical este
un promontoriii al continentului .
(Asiei) care înainteză spre apus :
în faţa insulei Samos, acolo

sărbării Apaturia, iată ce ne spune Larcher și ceea ce confirmă Smith în dictio„narul lui de antichităţi: sărbarea Apaturia, care €şi derivă numele dela 4(==4ua) și

zazpta, era întrunirea solemnă a tutulor fratrielor ce se fiicea anual pentru a
înregistra copii născuţi cu drept de cetăţenie în cursul anului, , Acestă întrunire
avea loc în luna lui Noemvrie (Pyanepsion) și dura trei dile: În prima di, nu-

mită »Aopatae, membrii fie cării fratrii prândiai impreună în casa unui cetățean
d'intre cei de frunte. A doua di se numia »'Avăfhuatse, atunci nisce sacrificiuri
solemne se oferiaii în onârea lui Joe Fratriă. Obiectul principal al, acestor întruniră
însă nu se săvârşia decât a treia di, care se numia »Kowprâistse, În acea di sefiicea
înscrierea copiilor după ce se judecaii pretenţiile şi obiectiunile ridicate în contra

acelor
1
2
3

înscrieri.
zivă, Schweighâuser propune aci zt6s,
oxîty. Presupune că causa este un pretext.
"fă ât [laviwbytov. Panionium se numia uă regiune mică ce se întindea

de la pâlele muntelui Mical, în partea nordică a peninsulei,

pănă la mare; acolo,

pe partea mai înaltă a locului, se ridica un templu rezemat de polele muntelui,
ca la ui distanti de trei stadii, sai 500 de metri, de mare. Acesti regiune cu
templul ci, era coprinsă în jurisdicţia oraşului Priene.

Situl anticului Panionium

„este ocupat astiidi de satal Tehangli; acolo Sir W. Gell a găsit iascripţii purtând
numele »Panioniume, Pentru alte desluşiri despre localitate veqi nota 5, pag. 251,
e mai sus.
1 losetâtuvt 'Edtruvlw. Neptunului dela Elice. Elice, menţionată mai
sus între cele d'ântâi două spre dece oraşe al stabilimentului lonienilor din Achaia,
(veqi nota de pe pag. 262 de mai sus cu harta); era orașul sacru saii Panionium
- al acelor state. . Acolo se ridica un templu al lui Neptun care servia. de loc de
întrunire şi care, precum am vtdut mai sus, a fost cotropit de mare, în timpul
unui cutremur. lonienii, fugind de acolo în Asia, ai reconstruit templul dela
Elice la Panionium, spre a îndeplini acelaş scop ca prototipul lui din Achaia.
5 dă zâv zohluy
Articolul zây e pus aci cu intenţie. El exprimă determinarea, oraşelor de felul acelor menţionate mai sus, adică fixeză cele două spre
qece capitale

ale comunitiiții

ioniane,

.
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148.

149.

Ionienii adunaţi din tâte cele
(două spre dece) cetăți (ale lor)

celebrâză sărbarea căreia ai pus -

numele Panionia.
Nu numai
sărbătorile ioniene, dar și acelea
ale tutulor Elinilor să deosebesc
printr'acâsta că tâte se termină
cu aceeași literă, întocmai cum
(se întâmplă cu) numele proprii
ale Perşilor.

149.
ionice.

Acestea dar sunt oraşele
Iată acum și pe cele

colice. Cime, care se numesce
(şi) Friconida, Larisa, Neontichul, Temnu, Cila, Notiu, Egiroesa, Pitana, Egea, Mirina, Gri-

1 Tavyeobvta. Aceste solemnitiiţi, cară pe timpul
lui Erodot par a fi avut uă
importanță așa, de mare, perdură puţin după aceea
însemniitatea lor, căcă Tucidide,
carele a scris nu mult timp dupi Erodot, ne
spune cii principală serbătâre a
Ionienilor se celebra la Efos. (Vedi Tucidide III,
104). Cu tâte acestea „ns scim
de la Strabone că solemnitatea din Panionium exista
âncă şi pe timpul Împăratului
August, (Veqi Strabone

? xasdzep sv

XIV),
Ilepotuv ză odv6p.aza,

Vedi mai sus la Cap. 139 unde
autorul nostru dice cii tâte numele proprii ale
Perşilor se termini cu *.
3 Kon
îi Dprawvle xadeoptvm, Afpicaz
Kia, Ndztov, Aiyipdegoz, Ilezdvn, Alyatar i, Nov zeiyos, Tîiuvos,
, Msprwva, Tpyveta. Acestă
catagrafie a coloniilor eoliene din Asia mică
nu este complectă: ea nici nu
„observă măcar uh ordin cronologic de stabilire
cum face în general Erodot în asemenea enumerasaii un ordin geografic de posiţie,
nârii, în fandul unui golf, primul. spre nord ţiă, Cime fu iundată pe câsta
acela al Smirnei,
Oraşul
acesta, pare a fi fost principala colonie colianii dindupă
Asia. Ea fu stabilită sub conducerea, lui Malaii, şi a lui Clova, amânduoi
pretin
Agamemnone, și fiind-că pornise de la polele muntelu dindu-sa descendinți ai lui
i Friconide în Locrida, Cime
Iu numele de Friconida, Cu tote cii, Texier,
(Description de PAsie Mineure II,
P- 246) asigură că nu mai există astăqi nici
ui urmă remasă din Cime, totuși
mulţi arehcologi moderni sunt de părere că ruinele
descoperite aprope de satul
modern Namurt sunt resturi ale acestui oraș,
mai ales că Sail și găsit inscripțiă
cu numele de Cime. — Larisa, situată la vre ai
TO_de stadii dela Cime, nu departe
do malul drept al rîului Ermu, sc consideri
de Forbiger ca un oraş de origini
pelasgicii. Ruinele lui nu staii putut găsi pănă în
Ainadjik e presupus că ocupă situl întărirei Neonticdioa de astidi. — Satul modern
hul. Ea fu zidită, după cum
se crede, de coloni spre a putea resista jefuiril
or
şi pentru apărarea, oraşului Cime; acest oraşel, periodice ale popârelor indigene
saii maj bine dis, acâstii reduti,
se ridica în interior, a uii distanţii do 30 'de stadii
de Larisa. — Temnul, po
malul sting al riului Ermu, era tocmai la calea,
jumitate, între Smirna şi Cime,
el unia Smirna pe uscat

cu cele lalte colonii eoliene,
tiguitatea Eolienilor era întreruptă între Smirna și Cime ciici d'a lungul câstei conprin colonia ionianii dela
Focea. Temnul dispiruse deja
situl lui. — Despre

în dilele lui Plinii, acum

satul Giuzel Hisar ocupă

Cila se scie fârto puțin afarii
al lui Apoline ale căror ruine se Presupun că suntnumai că exista acolo un templu
represintate prin nişco pietre
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oi Alnhzes priv păv Ezbyov uri
Ionieni: căci şi acestea, (ca şi
cavzes dustyw 'lovuv, play ct
cele ioniene), aii fost în număr
Tanvoay 0b4 âuniws?,
de două spre dece pe continentul
(Asiei).
Eolienii acestia sait
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satul

1

a

1
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x

7

modern Zelet. —

Notiul

era iar ui

colonie eoliană isolată în mijlocul

stabilimentelor: ioniene, şi era la ui buni depărtare spre sud de oraşele menționate pănă aci. EI se afla la uii jumătate de kilometru de Colofon, şi se pote
considera mai mult ca uă suburbie a acelui oraş: purta chiar și numele de NcoColofon.

Tucidide,

III, 34,

nu

consideri

Notiul

ca

uă

colonie

eoliană

ci

ea

ziditii de Colofonieni. — Despre orasul Egiroesa, pe costa Asici mici, nu face
menţiune nici un alt autor afară de al nostrii:. Strabone ne vorbesco în adevăr,

în Cartea, IX, despre uă Atyewpo5or,, dar acest sat firi importanţă se afla în Megarida.

Unii comentatori, ca Forbiger, cred că Erodot se referii la Egira din Lesbos, alții,
ca Schweighăuser, dic că este ersre pentru insula Arginoesa ce se afla în adevăr
pe costa, eoliană spre sud-est de insula Lesbos; alţii în fine, şi acestia sunt cei
mai numeroşi, presupun că autorul s'ar fi înşelat şi că a voit să dică Elea, care
era uă colonie din cele mai însemnate ale Evlienilor pe acestă costă; acesta e
tare cu putinţă căci altfel este grei de înțeles cum a putut s'o omitii Erodot în
acestă enumeraţie. Rawlinson merge pănă a crede chiar că Elea se mai numia și

Egiroesa, şi nu €și explici altfel omiterea acestui oraş important.

Elea era situată

la gura piîriului Caicu, -pe locul chiar unde se ridică mai tirdiă celebrul Pergam. —
Pitana, tot po costa mârii şi pe golful Elea, la uă mică distanţă spre apus de orașul
Elea, şi chiar la pura piriului Evenu (Kosak). Astiidi satul Sandiru s'a ridicat
pe ruinele Pitanri. — Egea, (un manuscris are »Alyatac), era situatii, se crede,
între Mirina şi Cime, nu departe de mare. Menke, în atlasul lui Gnsă, o pune la
apus de Cime și cam departe în interior; în tote casurile nu scim alt lucru despre

posiţia acestei mici colonii decât că era situată pe teritoriul Mirinci, de care și
depindea. — Mirina era pe costă, şi numai la 40 de stadii spre nord de Cime cu

care rivalisa pentru antichitate.
datora existența Eolienilor

Veleiii Paterculu (I. 4) pretinde cii acâstii cetate âşi

din Lesbos,

de unde Raoul Rachette

a dedus că: era

mai veche chiar decât Cime. — Grinea, numită şi [pun de câtre Strabone, se afla
la 40 de stadii de Mirina, pa esstiă, şi toemai în fundul golfului Elea. Ea poseda
un templu de marmură albă dedicat lui Apoline. Sainte Croix, (Des antiens pouvernements federatifs), dice ci acest tomplu servia de loc de întrunire colonilor
colieni întocmai cum servia acela al lui Neptun dela Panionium colonilor ionieni.
Ruinele acestui templu se văd şi astăqi pe malul mârii, alătură cu satul Kliselik,
Aşa dar, din orașele menţionate aci, numai Notiu, Grinea, Mirina, Pitana şi Cime
se aflau po costi; putem adioga şi Egiroesa, daca prin acest nume autorul în-

țelege Elea; restul se afla în interior.

Eolida asizitică pâte fi privită ca începend

- dela fundul, golfului Smirnei și întindendu-se piină la gura pirului Evenu, astădi
»Kosake, Ensă, cum am arătat mai sus, continuitatea acestor colonii eoliene pe
câstă era „ întreruptă, căci promontoriul d'intre Smirna şi Cimo era colonisat de
Ionieni. În interior, teritorial eolian se întindea d'a luncul vâilor roditâre ale

Ermului și ale Caicului: intruna din aceste vâi se afla celebrul Pergam, de unde
S'aii adus admirabilele reliefuri ce fac gloria museului din Berlin. Nu departe,
întraltă vale era Magnesia.
1 pia jap. Adică una, ca să facă doui spre dece, numărul sacru.
3 dptwv dă îjxovoav ob 6polws.. Krentzer traduce pasagiul în latinesco:
(qum vero terra) celi temperie non zrquabat Ionum regionem. Pentru cuvântul
&piwy, aplicat la climă, vedi mai sus nota 3, pag. 253.
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xAmioavzes, E0pov Tv z6hw3* BonOmodvzov îi mdvzwv Alohtoov, âunMoi E/pijgavro, să Enumhat dzo-

n6să decât Ionienii, dar cu uă
climă mai puţin frumosă,
150. Iată acum în ce mod

perdură Eolienii Smirna: ei deteră asil la nisce Colofonieni
revoltați şi expulsață din patria
După aceea Colofonienii
lor.

refugiaţi,

păndind

pe

Smirnei

în momentul
când. celebrait
în afară de ziduri sărbăt6rea lui Bachu, închiseră porțile şi se făcură stăpâni pe
cetate; sărind într'ajutor toţi

1 Zubpynv 52 Gâe axtBadov Alodtec. Data trausacţiei relatate aci e
fixată de câtre Erodot mai sus la Cap. 16. Blakesley dice că, presupuind că
ceea ce
ciclu de
regnului
uă parte
acolo; că

citim aci şi cu ceea ce citim în Cap. 16, sunt numai lanţură al aceluiaș
-tradiţii, atunci evenimentul relatat aci trebue să fi avat loc înaintea
lui Aliate, Strabone Ensă ne dă cu totul nă alti versiune, EI ne spune că
din oraşul Efes se numia Smirna, dupe numele unei Amazone care locuia
cetăţenii acestii suburbii ai făcut atunci uă expediţie în contra, unui oraș

care ocupa situl Smirnei şi care pe atunci era locuit de Lelegi, şi că, gonind

pe acestia,
, aii fundat, la trei kilometri distanță, un oraş care fu numit »Smirna
vechiee.
În urmă, continuă Strabone, Ionienii acestia fură, la rândul lor, alungaţi
din Smirna, vechio de câtre Eolieni, şi fugiră la Colofona cerând ajutor
dela

Colofonieni,

Acesti din urmi răspuns eră îndată la acest apel, și astfel Ionienii

recuperară Smirna.

Acesti istorie ânsă are atâtea versiuni încât nu e cu putinţă
Scim totuși positiv că Smirna a fost mult timp un
mâr de discordie între lonieni și Eolieni,
Ea fu întâii smulsă din mâna
Lelegilor de câtre Ionieni și acesti din urmă fură siliţi să o cedeze
Eolienilor,
fapt la care e probabil că Erodot se referă aci. În fine ea fa reluată
de Ionicni,
dar cum, când, şi în ce împrejarări, nu putem sci in mod positiv din
causa diferitelor versiuni ce ni s'aii transmis de autori, Nu numai istoria, Smirnei,
dar și
aceea a colonizării mai a tutulor oraşelor de pe câsta Asiei mici
este nesigură.
Avem

a sci cineva

adevărul.

un mie exemplu de acâstă nesiguranță în diferința, ce există între

versiunea lui Erodot în privinţa istoriei Smirnei > , şi aceea a, lui Strabone. E probabil că făcând un compromis între ambele versiuni ajungem
mai aprâpe de
adevăr: astfel de exemplu, putem presupune că în Colofona să fi
avut loc ui
revoluţie po timpul când eraii stabiliți acolo Ionienii din Smirna,
şi că atunci
acesti Ionicni goniti, uninduse cu frații lor dia partidul învins la
Colofona, aii
format uă putere destul de formidabilă
recupera Smirna.

2 ozdget. - Bredoviu

propune

pentru

a putea

alunga

ase citi »ordaue, formă

pe Eolieni şi.

admisă în

ediţii, atât aci cât şi la; Cap. 60 de mai sus. Manuscrisele €nsă tote, aii câte-va,
zise.
Ediţia Long și Macleane nu e consecuinte, căci la Cap. 60 vedem
czdas pe când
aci adoptă pe »ordsuc,
, z6ătvy, Erodot
>
cont
e
3 ade m5has dnozmtoavres, Ec ov 7îjv
mai narâză şi
ui altă trădare de felul acesta, la Cartea Î, Cap. 23, unde Samienii,
invitați fiind
de câtre locuitorii din Zancle a colabora cu ei la colonizarea oraşului
Kale-Acte,
găsind acea insulă fără apărare, o luară şi se aşedară ei acolo.
4 Extmha.
»Averea mobiliarăe,
Cap. 94 mai sus avem forma
Cuvântul, după dicţionarul lui Liddcll and Scott, pâte fi compus îziz)oa,
din își,
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d6vzov zây 'lbvoy Zanety Subpvriv
Atohtas* notnodvzwv 5 raăra Xuvpvalwy, Emâteidovz6 oozas ui Bvdeua
zohec, xai Ezovioavz0 ootuv abrEwy
" 0) Tas.
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Eolienii, (de ambe părți) se făcu
uă învoială ca Ionienii să cedeze
averea mobiliară şi ca Eolienii

să părăsescă Smirna: întemplân-

Z

du-se

în (vecinătatea)

Eyovoat, vre uiv x6hes ri Af-

„căcă

ofov vâpovzar2iv păp ap Sun
Tucmv 2
Mov
"PV
ij Acofo otxsoutvrv 'Aptofav?
Twâparbâtaav
Mxopvator 26vzas
Opaiuovs* 2 Tevsâw îi pia olxtezari 65, xal 2v zțat *ExazovyiGott xahenutvat? Gh ia. As-

este »suppellexe.
1 £Ew zâv Ev cf lâg

(eoliene)

cele

îi

acelea

muntelui

sunt

deosebit;

Ida;
cât

pentru cele stabilite în insule,
sunt cinci cetăți în Lesbos: căci
pe cea da sâsea, stabilită în
Lesbos, (şi a nume) Arisba,. o
-reduseseră

în sclavie

Metimneii

cari eraii consăngeni; în Tenedos
Cuvântul latinesc care corespunde cu Zaza

olzmutvwu.

Idae se înţelege aşa numita Troadii,
întindea,
spre , nord piină
la Priap, Lepe
:
,
Eolida proprie, era fârte popalată şi
fură în mare parte, colonisatorii că.
2 ai dă zâc vijoovc Egovoat,

Smirneilor,

state

împărţiră între ele şi &i acordară
dreptul de cetate;
151. Acestea dar sunt cetăţile eoliene de pe continentul
(Asiei), în afară de cele stabilite

151.
Abrat pf vuv ai dzztpuiziâzs Aloiidec m6hes, îtw râv
2v si "lâg otanutvovi* xsywptâaza ăp abrat* ai dE zâs vioovs

întocmai cum ă(z)oa'e compus din âls.

acestea

un spre dece

7

7
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Prin »districtul împrejurul muntelui

care la sud se termina, la Adramitium şi se
Propontida.
Acâstă regiune,
mai mare decât
,
:
Pta
conţinea orasele Asos şi Antandru. Lesbienii
”
mâvra utv mthtec ziv AtoBov veuovrat,

Construcţia gramaticală a acestei fraso esto defeetubsii: de aceca Herold a propus
.

.

.

îi

ră

iu.

emendaţia: »ai 02 zis vi;o0ws Ejovăat” die mtuze ptv lies ri Ata vinovate, —
Cele ciucă cetăţi din insula, Lesbos sunt Metimna, Antisa, Eresu,
Pira şi Mitilene.

3 Aplofaw.

Posiţia acestei cetăţi nu se pâte bine precisa; deşi Menke, în

atlasul lui, o pune în partea de sud a insulei, e probabil ci era în adevăr situată

pe costa nord-apusană a insulei, nu departe de Metimna.
(ice, dela Arisba, fiica Meropei.

Numele derivă, se

4 olutezat., Ediţia aldină are citarea şi Cobet propune otzarjzur.
5 dv vfot Exarovvijsotat zadeoutymat. Aceste insule, sait mai bine dis,
stânci, erail în număr de vre ui trei-deci sait patra-deci între Lesbos și costa Asică:
numele lor derivă dela mulţimea lor. Alţii 6nsă cred că numele derivii dela Ecat,
unul din epitetele lui Apoline, al cărui cult cra răspiindit în acea parte a câstci,
unde mai era cunoscut şi sub denumirile de Sminteu, Grineu s.c.L. Numele de
Ecat sa dă lui Apoline şi în Iliada, vedi 1. 385, şi forma feminină Ecate se aplica
Diancă, sorei lui Apoline, în atribuţiile ci de deitate al Infernului. Cultul lui
Apoline şi al Dianei era respândit mult pe acestă regiune, precum o dovedesc
medaliile din Tenedos şi din veciniitate, unde vedem represintate doui capete,

"acelea ale lui Ecat și a Ecatei saii ale lui Elios şi a Selenei.

Dar nu cred că acest

fapt este suficient pentru a, adopta etimologia ingenidsă care derivă numele acestor

insule dela

Ecat.

»uă

indicând

sută«,

E

mult

pleiada

mai

natural

si suposiim

de stânci ce fac navigația

că derivă

dela 'Ezartv

dificilă între Lesbos şi .

272
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Teveinar, | se află uă cetate

și în ceea ce

zasdmep 'lbywy zid zăs vijoos | se numesc Ecatonesele âncă
Epavai, îm dawây odâtv- vio 3 | una.
Aşa dar locuitorii din

dotmijot mihai Eade unwij? "luat | Lesbos şi din Tenedos, ca și
îmeolja ij dy obzot 2nyiwvzat,
Ionienii cari ocupa insulele,
costa Asiei, Cea mai
mare din acestestânci se

AI]

must [| numesce astădi »MusAm” 2 E "Al
conisia, Ele sunt men-

7

A

SIR uinelate alei

ționate şi de Diodor din
Sicilia (XIII. 17) şi de
Strabone (XIII), carele,
precum am arătat mai
sus, derivă numele lor
dela Ecat iar nu de la
Fiazov. Am însemnat

|
î,
E

tataie

7 inerent!

:

pe harta alăturată costa,
„|P

|

"muste

d

GE

colonii, ioniene, doriene

şi eoliene menţionate în .

ÎN, apa
getii,
a
!
.
N
a
dd

sa]

Asici pe
mici cu diferitele
.

text. Coloniile eoliene se
întindenii dela Cime şi
pănă la intrarea Elespontului în Propontidi; cele

ioniene dela, Cime în jos
pănăla golfal Branchide

s mau

de unde încep

|

coloniile

doriene. În piirţile coliene predomina cultul lui

74 i

LL
RN SEtes.Vr ainu [iz
fim
pe urm

Apoline; în cele ioniene
cultul Junonei şi al lui
Neptun, iar în unele localități, cala Efes, cultul
Dianei: aceste culturi

eraii în mare parte imD
e

d
ziuii D
IN
||

DS

-

portate din muma patrio AI amestecate ca
culturile indigene din
„Asia. Astfel Diana efe'siană avea în parte și
caracterul deiţei Astarte
a Fenicienilor,
|
| Aecftotat.:
Autorul nostru reea aci
firul naraţiunei
sale,
adică revine la istoria

lui Ciru şi a relațiilor lui cu coloniile eline de pe câsta Asiei, Acâstii naraţiune
a fost întreruptii la Cap. 143 pentru a face loc descrierii acestor colonii,
? Emâz xotvi. Blakesley observi aci că nu avem nică ui indicație positivă

ci ar fi existat între statele eoliene vre uă confederație în care
si se fi luat
mâsuri de acţiune comuni, şi, judecând după, naraţiunea care urmeză,
nu vedem
să
fi existat

asemenea

acţiune

comună

ioniană

cu

acâstă

ocasie,

Din

contra,

la

Cap. 169 mai jos, Erodot ne spune curat contrariul »ci 6) ot "[veg die Moaste
Teţi 27js Ewowz0 Ezaazos payduevote, Vedi şi consiliul lui Tales mai Jos
la Cap. 170.
De aci resultă că nu trebue si Inăm cuvintele acestea în sensul lor literal
de .

înţelegere comună luată în adunare generali a federațiunii,

Clio |, 151. 152.
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nu aveai! dece să se tâmă: cele
lalte cetăţi (eoliene) găsiră cu
cale, prin comun acord, să urmeze pe Ionieni întrii tote câte

(ar decide) că să facă.
152.
0s 08 antusaan! 2ş zi
Xadornv z&v3 wyuy za Alohzuvy?
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152. Îndată ce sosiră la Sparta,
trimişii Ionienilor şi ai Eolienilor, — cari făcuseră călătoria cu
iuţeală, — aleseră spre a vorbi

în numele tutulor pe delegatul
din Focea, carele se numia Pitermu: el, ca să (facă să) se

2

adune, cât mai mulți Spartani

Y

Oi uây 8i, dradhdanvzo:
Aczedatuwoe 33a dzoSduzvnt
"lovwv obs aințthovs, îuws dmto-

să-l asculte, se îmbrăcă cu uă
haină purpurie şi sculându-se să
vorbescă, (se apucâ) să le spue
multe, rugându-i să vie în ajutorul lor.
Lacedemonienii însă
nu i deteră (nici un fel de)
ascultare şi deciseră, să nu-se vie

zathavy zzvarjzovtpu Gvâpas, îs păv

în ajutorul Ionienilor.

2unl. dozdet, vataGrânnus ay mz
S6pov
zprvpizoy za "lovire"
dzirouzvot 68 nozot 25 (Diozatavt,

darplecariă: Lacedemonienii ânsă,
(deşi) răspinseseră (cererea) solilor Ionienilor, totuşi trimiseră

-

.

Acasâmprmot 33 05 uws Tanvov5,
să

datânit

cuY

ui
ri

tuwntety
roy

_

“lost,

AA

>

2

LI

2

Delegații

1 dztutazo, uă formă a, aoristului 2lea, usitatii pentru dtzizoirp.

2

«at

Alohtwy,

Veţi mai

sus nota, 2, pag. 251..

3 zâv Dwzata. Aşa serii tote manuscrisele fără excepţie.. Dietsch nsă .şi
Bredoviii preferă (uzata. Articolul pare a indica, cii fie care din statele ioniene
și eoliene trimiseseră câte un delegat, astfel încât 2ziv« ar însemna »cel foccane
adicii »delegatul din Foccaa precum & Adzwy în Cartea VII, Cap. 161, însemnâză
»delegatul din Laconia« şi & 'Ley=derjs în Cartea LX, Cap. 27, comandantul tepeanc.
1 Eheye.
Imperfectul indici continuitate: adică »tot vorbiae. “Am tradus
»se apucă să Je spue multee
ca să interpretez puterea ce o are imperfectul.

? 05 uws.ăz0voy.

Avem

aci iariși imperfectul, care,

combinat cu

cel

lalt imperfect »2eyze, însemnezii »nu 6i deterii un moment de ascultare în tot
cursul |ungului stil discurse, idea este continuitatea ascultiirii, apusă continuitiiţii
vorbirii: iată dece am tradus introducând cuvintele »nică un fel dec. Cobet pro-

pune 2654 Est;xow0w, pe basa pasagiurilor analoge din Cartea 1, Cap. 214; Cartea IV,

Cap. 133; Cartea VI, Cap. 8, şi Cartea IX, Cap. 9 şi 60. Nici un manuscris însi
nu pote fi invocat în favorea admiterii acestei propuneri,

5 25 Dozaray.

Blakesley observi aci cii portul cel mai natural pentru a

debarea, spre a merge la Sarde ar fi nu Focea, ci Efes, unde şi debareâ expediţia

ateniană care mai târdiii atacă și arse acea capitali, (vedi Cartea V, Cap. 100).

Se vede ânsă că la momentul

acesta, Focea era cea mai importantă d'intre colonii,

şi acesta mai rcese din faptul desemnirii delegatului focean ca si vorbescă în numele

„confederației întregi. De aci Blakesley conchide ci e posibil ca ruina Foceii să
fi fost privitii cu re care satisfacție de coloniile rivale. (Vei mai jos Cap. 14.)

Erodot, 1.

18
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Enepnoy! 2s Zadpâts opiwy audă
dv Goxtpeobtaroy, 705 0ăvoua îjv

Aaxpiyns,

)

Omeni întruă penticonteră ca să
observe, după cum cred eii, ceea
ce se petrecea între Ciru şi Ionieni; sosind acestia la Focea, trimisera îndată la Sarde pe cel
mai de frunte din ei al cărui
nume era Lacrine, ca să comu-

dmeptovra Kâpw . Aaas-

datuoviwy pijow, »yîis zis * ENdoos
pGeuiay m6hwv owapwptewy, ds
adzâv od meptooutvwve,

nice lui Ciru mesagiul Lacedemonienilor, (adică), »ca nu cumva

să aducă (el) pagubă vre unei
cetăți de pe teritoriul elenic,
căcă ei nu o vor tolera.

153.

Taâza

tmâvros

05 x%-

.

n

puros, hsyezat Kâpov 2zeipeotiau
ns mapedvras oi “Ehhfvuy »zlvss
26yres dvipuzot AcredatuâvinL? ai
6001 2),(los, xadza Evz zpoan=
sbnvot«; [luvbavbusvov 5£
ţiw
îmety mpbs dy 4fpuza-7dy Smapavjeny* voda Eăstod! 1 dvâpas
zotnizous, root 2ozi pos 2

utom 71 mohe5 dmodedeyutvoc, 26

cari

crai

presinți

înaintea lui,.

»ce fel de Gmeni erai Lacedemonienii şi câți erait la număr
ca să-i trimită un astfel de
mesagii?« Că, dumerit fiind (în
acestă privință), dise câtre solul

spartan:

»>Nu-mi a fost nici uă

dată temă de astfel de omeni
cari, în mijlocul oraşului lor ait
un loc deosebit unde se adună
ca să se înşele unii pe alții prin

n

sperjur: daca remăn eii sănătos
ei nu se vor mai întreţine despre

Da

ză Goheţâuzynt diijovs dunăyTes Etazazâat* moto, 7 Ea byialvo, 09 7ă 'lbvywv mdlza £ozar £)hoyat, că ză ottiae. Tara
s obs zăvzas “EMhrvas dntbpube
Râpus mă Ezza5, Gr dyopăs 477

153. Când spuse solul acestea,
se dice că Ciru întrebă pe Elinii

păsurile Ionienilor ci despre ale

1 Ezepoy,

Imperfectul indică că Lacedemonicnii trimiseră pe Lacrine la

Sarde îndată ce debarcară la, Focea, fără a perde timp.
1 mivec t6vres dvlipuzor Aazedarudytot. Alte exemple de ignoranţa
dispreţuitore a Perşilor în ceea ce privia pa Elini avem în Cartea V, Cap. 73,
şi 105.
.
-

3 mdhet,

Bekker şi Dietsch aii vata.

1 E))ecya dela d£cjr, conversaţie, adicii »subiecte de conversaţiee. Blakesley
observă că cuvântul dts7n este pur dorie.şi că Beoţienii înțelegea prin el

banchetele periodice unde se întruniaă ei la prând şi unde discutati cestiunile dilei.

La Delfi exista uă sală de desbateri și de conversaţie care se numia a/n.

(Vedi

Pausania X, 25. 1). Cuvântul E))esya este seris greşit în unele ediţii vechi »dezyaa:
El mai întălnim în Cartea II, Cap. 32 şi în Cartea IX, Cap.71.
:
.
5 dmtbpuve 6 Nopos ză Enea, Sensul lui dat?fuve este,a arunca, de aceea

am tradus prin loenţia familiară la noie a asvărli în faţăe. În latinesce sur dice
»verba jactavite. Avem aceeași expresie în Cartea IV, Cap. 142, în Cartea VII,

Cap. 13, şi în Cartea VIII, Cap. 92,

*
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Găusvot Gvij za 40 mpoet yptuy- | lor
4

,
proprie.«

215

* Aceste

cuvinte

zar adr văp oi Ilfpom dropia | Ciru le asvărli (în fața şi la
odâtv 2olact piata, 0d£ oi | adresa) Elinilor în genere, fiind
20a 70 zapdzav dţapi2.
Msză | că ei obicinuese pieţe unde se

cada

Ezirpibas

Tag

avâpi

=ăs uiv Xdpâts | cumpără și se vinde; căci Perşii

Ilfpsp3,

<w

6: | nu cunosc usul unei pieţe, şi la

Jpoobvy s6v ze Kpolcav at =by sâv | ei nu se pomeneste nică un singur

dov Avâăy Ilazz5q, avâpi Avâţ, | tîrg. După acestea (Ciru), încre-

xopitewi,

dzvhavve ads 2s 'Ay- | dințând (paza oraşului) Sarde lui

făzava, Kpriov za dua dyâpuevos, | 'Tabale,un Persian, iar (însărcina-.
za zobs “lovas 2v odăsyt Ade | rea de) a-(i) aduce tesaurul lui
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Bredoviu şi Creutzer preferi forma, dorică păsfiar,

ol tozt ză zapdzav dyopi.

Rawlinson observă ci în general în

„Orient nici astădi nn există piaţă în strictul sens al cuvântului, Bazarul, care
e uă simplă adunitură de prăviăilii, ţine loc de piaţii. Persii-mai avuți nu aveai
nevoe să cumpere și si vendă pentru că erai întreținuți de dependinții lor şi
pentru provisii se îndestulaii direct; din provinciile sai din orașele afectate pentru

acâsta, Astfel Xerxe oferi lui Temistocle diferite cetăți. în Asia mici pentru
“farnitura hrancă lui diloice: numai Perșii mai săraci mergeaii la prăvălii să
cumpere,
dnzovzat”

Strabone e în acord cu Erodot când dice despre Pers »ăanăs 0%!
ode Yip mwhrăsv 05 tugăzate (Cap. XV). Vedi asemenea şi Xeno-

fonte, Cirop: 1. 2, $ 3. — Cuvântul âyogij de la fine cred că trebue luat în sens larg

de oraş cu piaţă, adică corespunde cu ceea, ce numim noi tirg: astfel evităm
ui repetiţie inutilă,
.
”
,
Ezurptvac zăs uiv .Srip5ts Tafdhw dvăp! [ltpsq. Din tot pasagiul
acesta

şi din

acel care

urmeză relativ la misia lui Pactia, Hesren a format conclu-

siile sale asupra sistemului administrativ al Porilor. Suveranii persani lăsau tot.
daună uă garnisână și un administrator militar în provinciile cucerite, Astfel
comandantul persian Tabale primi ordin să ocupe capitala lui Cresu şi fu îneredinţat cu misiunea specială de a menţine ordinea; de a preveni ori ce revoltă

şi de a administra provincia.
4

mtv

îi pod

z6v ze Kpoicov

,

zal zdv

zv

2hhwvy

Av5ây

Ilazz57,

dvăpl Avâd, doplkety. Numirea acestui Pactia, orânduit de Ciru să stringă .
avuţiile lui Cresu şi banii Lidienilor, adică despăgubirea de resbel, indică, după

Heeren,

cra stabilirii la Perşi a unei deosebiri reale între atribuțiile înipegaţilor

administrativă şi acelea ale împegaţilor fiscali,

El crede cii de aci înainte aceste

două ramure ale acţiunii de stat deveniră basa sistemului de guvernamânt al
Perşilor, Nimie €nsi în acest pasagiii nu indicii că funcțiunea |ui Pactia ar î avut un caracter permanent; din contra, el pare a fi avut numai misia, cu
totul specială, de a strînge tesaurul şi banii şi pe urmii »zouilaw« adică do a le
aduce lui Ciru. E clar că zouitery se referă" numai la Cirn ca recipient: verbul
acesta nu pote indica, transmisiune în genere, ceea ce ar arita uă permanenţă în

atribuţiile lui Pactia. Cred dar că singura misiune ce se încredințase acestui
funcţionar era, de a stringe tesaurul şi banii și de a veni cu ele la Egbatana, şi că
cl nu era aşedat în permanență ea functionar fiscal însărcinat cu trimiterea la casa

statului persian a banilor sai a tributului strîns în toţi anii, cum pare a înţelege

Heeren.

E posibil nsă

ca însărcinarea speciali și de ocasie dată astfel lui Pactia

să fi suggerat mai târdiu suveranilor persană idea de a stabili funcționari fiscali

permanenţi în provinciile imperiului. Consecinte cu cele dise aci am tradus xouitety
prin »aduces, E curios ca Ciru să fi ales pentru acest servicii un lidian şi e
posibil s'o fi făcut tocmai pentru că funcțiunea, având un caracter vexatoriă, nu

Sar fi putut exercita cu înlesnire de un străin faţă cu un popor supus de curând
şi dispus la revoltă.

:
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Cresu şi al celor lalţi Lidieni unui”
Lidian (a nume) Pactia, porni
la “Egbatana fără a se mai preocupa de Ionieni ca de uă cestie

zormodpevos *iv mphzmv elvat.

Traducerea acestei

frase presintă 6re cari dificultăți din causa ciiror câți-va comentatori consideră .
textul ca corupt.
Astfel Walckener, basându-se pe pasagiul analog din Car-

tea III, Cap. 134: vă Sa50as utv zhv mptozr lâvat Easove, propune schimbarea
lui vela« în vitae, În atare cas frasa devine eliptică și trebue să se subtînţelegi »iâdue. Varianta acesta, se aprobă şi se adoptă de Weseling. Textul
însă original are avantagiul de a fi în acord cu tâte manuscrisele, de aceea

Sechweighâuser €l menţine şi €l explică chiar forte bine despărțind cu totul partea

a, doua, adică” »răjy zptozriv etyae de restul frasei,

Partea întâia este uă locuțiune

des usitată în limba. elinii unde »2y obăzvi dp meretslate însemniză a nu ţine
în sâmă. Partea a doua este uii locuţiune separatii, ca, »zd vv etvare, »zd Guuzay

elvar« și altele de felul acesta pe cari lo mai întălnim în Erodot (Vedi Cartea VII,
„Cap. 143), ca se traduce prin »ea prim obicet de atențiunec.,
”
”
îi se țăp Bafvhbv oi îv dunbâtos, zal 26 Bdzzptov Ebvos, zal

Siza se zal Aipbazior,
Pasagiul acesta a suscitat ui mulțime de comentarii
şi de discuţii din causa greutiiţilor cronologice ce presintii, Mai ântâiit avem aci
singura alusie în Erodot despre resbiele lui Ciru cu Bactrienii, cu Sciţii şi cu
Egiptenii. Autorul -nostru Je .omite pâte fiind că nu sunt în legiitură directă
cu firul principal al naraţiunei sale. Pe de alti parte scriitori ca Ctesia, cară sunt autorităţi în: ceea ce se atinge de expedițiile lui Ciru, nici nu vorbese
măcar de un resbel între Ciru şi Egipteni, şi nimic decât acest pasagiii în Erodot
nu ne autorisă să, credem că ar fi existat vre ui datii un astfel,de resbel între

Perșă şi Egipteni anterior conflictului dintre Qambise şi Amasis.

În ceea ce pri-

vesce luptele cu Bactrienii şi cu Sciţii, Ctesia ne spune ci ele avură loe
la uă epoci anteriori resbelului cu Cresu, pe când Erodot
pare a le pune
între conflictul cu Lidienii şi acela cu Babilonienii.
(Vei mai jos Cap. 177),
Ipotesa cea maă probabilii este ci înainte chiar de expediţia lui în contra Lidieailor,
Ciru ar fi avut un conflict cu Babilonienii și că în conflictal acesta Babilonienii
ar_fi primit ajutor chiar dela Cresu, : Justiniu e de pirere ci expediţia în contra
"lui Cresu a fost un act de răsbunare din partea lui Ciru pentru ajutorul dat de
regele Lidici Babilonienilor. Xenofonte (Cirop I. 5, 3) face alusie la acest ajutor dat

de Cresu Babilonienilor.

E dar aprope sigur ci ântâiii a, avut loc un conflict

între Ciru şi Babilonienii, conflict care nu pare a fi avut un resultat decisiv și care

a fost suspendat de Ciru

pentru-a întreprinde lupta cu Cresu: aşa dar în tot timpul

resbâelor sale cu Lidia, Giru medita uă a doua companie mai decesivă în contra
Babilonei care tot menținea fața cu el uii atitudine amenințiitâre. Acestă ipotesă
se acordi bine cu ceea ce dice aci Erodot »Ba2wwy ci îv tuzocrose adică cum că

Babilona era pentru el uă piedică care &l jena în mişcirile.
lui. Aşa dar Ciru
a întreprins un al doilea resbel în contra Babilonci îndatii dupii înirâgerea, Ini

Cresu. storia luptelor între Ciru și Babilonieni se pâte dar resuma, astfel: la
anul 560 Ciru declari resbel lui Neriglisar regele Babiloniei; în acest prim reşbel,

Cresu, regele Lidici
, închee uă alianţii defensivă şi ofensivă cu regele Babilonci și

ci trimite ajutâre. În anul următor, 559, Neriglisar este învins şi ucis de câtre
Perşi. Despre resbelul acesta autorul nostru nu face mențiune.
Campania fn.
scurti şi nedecisivă, şi Ciru, mulțumit de uă camdată cu uciderea regelui Neri-

glisar, €şi întorse privirile spre Cresu pentru a-și resbuna de concursul ce-l dedese acest monarch Babilonienilor,

La anul 556 Laborosoareode, fiul lui Neriglisar,

reînoesce alianța cu Cresu şi mâre succedat pe tron de Nabonidiii, pe care Erodot
îl numesco Labinet II. Acesta iarişi se alieză cu Cresu şi suirea lui pe tronul

Lidiei, la anul 556, corespunde cu începutul resbelului d'intre Ciru şi Cresu.
Tocmai dupi luarea capitalei lui Cresu, la anul 554, începe cel dal doilea resbel
între Ciru şi Babilona, (acela de care e vorbi aci), El avu drept resultat căderea “și
distrugerea definitivi a Babilonci subt Baltazare asociatul, şi pote chiar fiul lui Nabo-
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orpazmhaztzui

adzds,

"lwvas dhhov xtpraw

îmiA 3 | de primă ordine; căci Babilona
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7

2117

apari.

| Ci pricinuia

uă mai mare grijă,

7

ww

“precum asemenea Bactrienii, Sacii și Egiptenii; în contra acestora cl decise să mergă în pers6nă și să trimită un alt general
în contra Ionienilor,
154. “9 oa axias= 6 Râpns
154. Îndată ce plecă Ciru din
24 zây Sapâtoy, zobs Avânbs daf- | Sarde, Pactia resculă pe Lidieni
vh

o

2

O

oa 6 Ilaxzbns dz6
si Tafddov
aa Kâpnu* zazaiăs 6: îi 0dhacoay, ds sv ppvaty Epwv aiva
iv Ex mw Sapâiwy, Eztzndpovs se

|
|
|
|

în contra lui Tabale și lui Ciru;
avend cuel tot aurul ce-l (strinsese) de la Sardieni, el descinse
la malul mârii, cumpără mer-

2wtolioăzo ul <nbs Eziadadainvs | cenari şi îndemnâ pe toţi locui- *
vipuzavs Ezz)z oby îwvz ozpa- | torii costei ca să ice cu dânsul
mabeodar. "Ehdoas 3: xi zăs Xdp- | armele în mână. EL merse (drept)
îs ămohopues Tdfahov
cat
vov2 dv Ti dupon6her.

azeput- | în contra Sardei şi asediâ pe Tabale carele se închisese (acolo) în

acropolă.

-

nadiu, la anul 538 înainte de Christos. Deci resbelul din anul 560 fu numai preIndiul marelui resbel din 554; și pote de aceea trece autorul nostru peste cl fără
a-l menţiona. 'Trebue dar să considerăm resbelul între Ciru şi Egipteni ca uă crore

a Ini Erodot. Remân dar resbâele cu Babilona, cu Cresu, cu Bactrienii şi cu
Sacii. Ctesia ne asigură că 'râsboele cu Sacii şi cu Bactrienii avură loc înaintea

expedițici

în contra lui Cresu,

în loc de în urma lor, cum dice Erodot,

dar e

forte grei să judecăm cine are.dreptate. Trebue să ţinem minte că întro căderea .
Sardei la anul 554 şi ciderea Babilonci la:anul 533 e un interval de 16 ani în
care e peste putință ca Ciru să fi rămas inactiv. E dar natural să suposiim că
după luarea Sardei, Ciru €şi întârse armele xictoriose în contra barbarilor despre
nordul şi despre nord-estul Persiei, adică în contra Parţilor, Ireanilor şi Sogdienilor precum şi în contra Sacilor şi Bactrienilor, şi că astfel Ctesia se înselă
când dice că aceste expediţii avură loc înaintea resbelului cu Cresu. Tot aşa şi
Erodot se înşclii când pune resbelul cu Babilona imediat dupa căderea Sardei.
Aşa dar ordinul cronologie probabil al acestor expediţii este: anul 555 înainte
de Christos, prim resbel cu Babilonienii, mortea regelui Neriglisar, — anul 554,
resbel cu Cresu, luarea Sardei, — dela 553 piină la 539, lupte cu barbarii, supunerea Sacilor şi a Bactrienilor, — în fine la 538, al doileaşi cel din urmă resbel

cu Babilona, ciiderea Babilonei, — Resbelul cu Egiptul trebue tratat ca uă erdre
a lui Erodot. — Balkul modern represintă localitatea vechilor Bactrieni.
Sacii
erai Sciţii dincolo

stabilită.
1 mei

me.

de Bactria

spre nord,

dar

posiţia lor exactă

n'a fost âncă

Toto manuscrisele, precum şi Gaisford aii îxetyt ze.

Vedem

totuși ediţii importante, ca aceeaa lui Blakesley, cari, urmând pe Buttmann, scriii

»imet/eec. -Nu e greii ensă a alege între aceste doui variante pentru că particula
sa pare a fi indispensabilă aci înainte de 5 care urmeză îndată.
2 ameuyutuov »inchisa dela, azetoyere; a seclude sait exclude, după cum e
„obiectiv sai subiectiv;

Fiind aci subiectiv, însemneză »caro se seclusesee sati »care

se isolase«: în alte cuvinte, se închisese,
Cap. 19.

Veqi CarteaV, Cap, 64, şi Cartea VI,

i
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155. Ilulâuevos 0 za 63
sadza 6 Kopns, ete mphs Kpotanv
dâz* »Kpotos, zi Zaza
âvy mvoptvov mobzwy. dul; od
abooveat Avâvol, &s lao, pf
paza mapyovzes od adzol Eovmes.
Dpovziţo, ui ptoz0y 1)
2tavâpunodioacdal opens: Guniws
“dp pot vâv ve oabopat mezat
vat, ds ei zis mazipa mouzetyas
1

Tv măldwv
PA

ZA

v

0

adz0ă eloatzo2*
>

a

7

-n

2

X1

îs

n.

155.
tea

pe

Ciru aflând despre acesdrum

fiind,

dise

câtre

Cresu: »Cresu, cum (credi tu că)
se vor sfirși aceste lucruri ce
mi se întîmplă? Lidienii, după
cum se vede, nu vor înceta,
facându-mi mie dificultăți, să
suscite (asemenea dificultăţi) „şi
lor Ensuși. M& întreb daca n'ar
fi mai bine să-i vând (pe toţi)
ca sclavi; mi pare că am
făcut ca unul carele, după ce
a ucis pe tatăl, ar cruța pe fii;
așa am făcut şi cit carele după
ce (te) am prins și (te) ici
cu mine, chiar pe tine, carele
aă fost mai mult decât un pă-

m

o

dă ua 27 Avdâv zăv iv mhtov
zu îi naztpa 26vyza 03? day du,
adzotot d Avăoia iv dh ma
ptâwza" xal Enea Două et
pot dzeorăoi;c "O uiv în ză ep
îvbsa5, Ehsye" 6 G'dueiBezo zoîsăe,
eioas ui dvaorăzous moto zăs inte pentru Lidieni, încredin
țez
dpâts* 9 Bacuză, ză păv oludra
oraşul pe mâna tot a acelor
eiprixas* ob utvot pi) adyra Ovu
Lidieni; și pe urmă, mă pot
7-6
[4
9 auf.
27
Xpzo,
unăaa zh
dpyatmv
2tavamai mira ci daca ci se revoltă
5705, dvaudprniov 2od5ay x
în contra mea?e .Astfel spuse
Tv mpozepov ua zîv vOy Egre(Ciru lui Cresu) ceea ce giindia;
1

Ppovzitu

ui] dprozov 7

În latinesce s'ar dice: »Vercor ne optimum sit.
1
o
cv zaliwy aizoi
gelsatzo.
Erodot
pune în gura lui Ciru ui citație dintrun poet elin, presupus
a fi fost Strasin,
Acest vers, citat și de Aristotele (Ret I, p. 1376), ajunsese
proverb la Elină. EI
suna astfel.
»viizws îs mazipa vselvas moibas xaadelzete,
Nu cred ca Ciru să fi cunoscut în realitate acest vers,
intercalarea lui aci,
arată în mod evident influenţa, scriitorilor elini în transmi
terea istoriei lui Ciru,
Avem multe exemple analoge de tradiții și de moravu
ri celine atribuite străinilor,
şi ele indică tot d'auna'că versiunea originali a suferit
modificiri trecând prin
gura, elenilor cari ai
a

a

«
wg

>
ci zis

—
zaripa

Po
douzelvac

transmis o nouă,
3 mâv uâv mhtov se î mazipa d6yza

si.

Trebue

observată aci intervertirea, posiţiilor naturale ale lui z&y și o, Ordinea
„fost, »ds 0£ mai î0 oi du py Thlov a î m stpa îdvea naturală al cuvintelor ar fi
dadâ dpwa,
Posiţia, lui
că imediat inaintea verbului, dă ui puterea emfaticii
acestui pronume care s0:
exprimi bine traducând prin »chiar pe tinec.
Buvudţu.
Gaisford, şi Blakesley, basânduse pe un nlanuscris,
scrii
0upitu,

5 Zvdes.

Gaisford

și Blakesley aă vdee. Giisim acestă varianta şi în unele
ediţii vechi, ânsă 2udee este adoptat de tâte texturil
e cele mai bune.

„pto. Dietsch scrie pion, iar câte-va ediții, cum e accea
Blakesley,
yptw. vpto însă este forma normală şi cea admisi în celeadoptată de
i
mai bune texturi.
i
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dry ză uiv văp+ mpăzepnv 2 | acest (din urmă) €Ensă, temânza Empmta, ua Eyâ '2ufj usoahij | du-se ca nu cumva (Ciru) să
dvaustast: ip,
Tă 3: vy ma- | distrugă (orașul) Sarde, răspunse

pedvza, Ilazebns dp? 2oz 6 dâ- | astfel: »O rege, cuvintele tale
12w, 7 ob extzpevas? Xdpâts, | sunt juste: tu ânsă nu usa de

ma

«i

2
mw
-

(0

0
=

02

obzos dâzw zott dtz,
Avâota | tâtă mânia ta şi nu distruge uă
ovypvburv Eyw zdâs azotat | cetate veche care nu este vinoatovy îs pijzs dmooriwat ue | vată nici pentru cele ce sai

vol zo

Ewst*

dmstzs pf

ot | făcut în trecut, nici pentru cele

zâuvas Ora dpiia ui; Earroda» | ce se fac în present; căci cele
„Ehavs d£ opens xlâvăs ss ban- | ce (s'aii făcut) în trecut le am
5vaw anis <fuaai5 z0i xsfjopyovs | făcut ei şi duc ispăşirea (lor)

Onoâseola6* mpdswme d'adrota ut- | pe capul meii.
1 za Eco 2ufj zegadi

dvawdsas,

Cât pentru cele

Erodota avut pote aci în minte versul

lui Omer »ipâowsa pia Epyov, d Gi) xepahii dvapdsetsc (Odisea XIX. 92).
»avapdzzewvă însemneză a şterge ui pată.

Verbul

2 dp »de 6ro ce; sensul este »ciici el este acel carelec, Pentru a traduce
adevărata, putere a lui dp trebue să intervertim posiţiile cuvintelor 03zos şi Ilzi-

zis şi să (icem: »Pactia să-ţi dea, seamă, căci el este acel carele e do vină pentru
cele 'ce so întâmplă acume.
3 îmtzpewas, Întrebuinţând expresia acesta, Erodot contradice 6re cum

ceea ce a [is mai sus la Cap. 153, unde ne spune că Ciru a lăsat supravegherea cetăţii Sarde lui Tabale. »âztzpâas zăs uâv Xdpâts Tadihwe, po când lui
Pactia incredinţase numai sarcina de a stringe bani, și de ai le trimite, Sunt
mai multe moduri de a explica acâstă contradicere. Unii susţin că aci ne găsim
în faţa. pur şi simplă a unei erori din partea autorului; alții, ea Blakesley, dic
că atribuţiile lui Pactia trebue sii fi coprins şi puteri mari executive relative la
determinarea cestinnilor de proprietate, la aşedarea impositelor, şi la transferarea

averilor confiscate, astfel încât Ezizptzer ar indica exercitarea acestor atribuţii.
Giăsese acestă explicaţie slabă pentru că confunde prin întrebuinţarea, aceluia verb,

funcţiile,

evident

deosebite

cu

totul,

ale

lui

Tabale

și

ale lui

Pactia.

Mai

rămâne explicaţia lui Weseling care âmi pare ingeniosă şi destul de probabili,

deşi nu am mers pănă a o reproduce în text. El presupune că Pactia s'ar fi
certat sai revoltat în contra Persului Tabale şi că = se referi lui Tabalo iar

nu lui Pactia.

Aşa fiind, după Weseling, pasagiul trebue tradus: »Pactyas îs est

qui offendit eum

(i. e. Tabalum)

cui ta Sardis

commisisti«;

»Pactia

este

acel

carele a supărat pe acela căruia ai încredinţat supravegherea, cetăţii Sarde.« Am
tradus Ensă textual fără a mă pronunţa pentra. teoria lui Weseling, care, deşi
ingenidsă, nu pote fi admisă cu siguranţă,

4 5taw mot.

Se piisesce şi »â6zw zE ot« în câteva ediții,

5

uihâvdc ze bzo5dvetv cotat eluagt. Lucru care ar fi un.lux şi un
semn de efemenare, pentru că Lidienii, înainte vreme, nu purtau decât ună sin“gură haină, tunica, căreia se adăoga acum, alta, sd ctua sait îudatov, un fel de

mantie pe care o numiaii Romanii »palliume, În secolul 2iea al erei nâstre Creștinii
ascetici ai făcut contrariul: din două haine aii lepădat una, de unde provine și

proverbul
grosi

»a togâ

ad pallium«

aplicat acelor cari renunţaii la un lux 6re care.

6 uofl6pvovs

bmoteshat

Coturnul era uă încălțiminte având ui talpă

pentru

a apăra

bine piciorul

în contra

pietrelor

şi ciulinilor,

Așa

dar

încălțarea coturnului era do fapt un lux şi uă indicație de gingăşie, căci cei mai
mulţi nu purtai nimic la piciore şi erai deprinşi a umbla »dvyzdârzote,
s
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ce se fac în present, să răspundă
Pactia căruia ai încredințat su-

pravegherea Sardei, căci el este

acel carele a făcut răi, Fie-ţi
însă milă de Lidieni şi ca să
nu mai potă ci să se revolte,
nică să devie periculoși, ordonă
lor cele următâre: trimite şi
popresce-i de a avea arme de

resbel;

di lor ordin

să porte

tunici subt mantiile lor și să se
încalțe cu coturne; și ai grijă
ca ei să-și crâscă fiii să cânte
din instrumente şi să se înso-

țescă cu harpa, asemeni (fâ-i) să
învețe și negoţul. . Și 8i vei vedea,

atunci în curend, o rege, deveniți din bărbaţi femei, aşa
încât nu va mai fi nică uă temă

156.

Npotoos uz 0îj madzdi3 oi

Orezibez, alpesbtepa sadza edpla109 Avâota, Î, avâpazoârobiyzas
zpr(lipwait opsas* Ezozdusvos Ga,
îv păi dâdypzuwy mpbeaaty 2po07stqy odu dvameloei pi uezafov-

ca că să se revolte (în contra ta).

156. Cresu dete lui (Ciru)
consiliul acesta pentru .că prefera ca Lidicnii să sufere acâsta
decât (să-i vaqă) reduși în robie
și distruși; el socotia că daca nu
venia cu uă propunere plausibilă

1 wdhhety. Pe timpul lui Erodot verbul
“Pa, căpătat mai tărdii, acela de a cânta. Atunci acesta nu avea âncă sensul ce
el indica musica executată: pe
un instrument cu cârde firii usul
în vibraţie cu degetele.

unui »plectrume, adicii unde cârdele
Sunetul în așa condiții cra mai dulce şi se se puneaii
adapta mai

bine unei musică de acompaniare a cânticelor; cu
verbul 4dewv fa aplicat
şi musicii instrumentale însotițe de cântic, în fineîncetul
mai tirdiă, disparând sensul
original de a executa musică instrument ali, verbul
fa aplicat exclusiv, cum e
aplici, şi astădi, mousicii vocale, Prin urmare Erodot
aci
cu harpa însoţind-o cu musică vocali, Verbul zuliagiter,înţelege arta de a cânta
se aplica la musica
instrumentală purii, unde execut

antul face a si vibreze cordele, nu cu degetele
ci
tradus aci Vi))zw »să se insoţescii cu harpa«
ca să arât că sensul acestui verb coprinde și musica, vocali,
cu »plectrume.

Am

2 uoze obâtv detvol mot Ecavzat ui dzosziw
echivalând cu »ibaze odâtv ev, za Faza, ui) îzebo at. Aci avem un elenism
drosztuzie,

3 «adrd,
Grenoviu interealâsă particula ze după euventnl
acesta, și astfel
unele ediţii o adoptă, Ensă nu o justifică nimie,
,
+ apnbijvat. Formă ionică dela zi piziw face. Verbul
are diferite Sensuri, ,
după context, aşa de ildi aci are sensul cuventului latinesc »confic

„Yocea pasivă »insemncză a fi distrusa adică prăpăait.

eree a, distruge,
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e

MI

<cI

-—

2

Ilepotov ' âzdhoovzat.

(na

Zavâpazotoastia zobs hhovs zdv- | ascultare.

ci

|
|
|
|
|

erait acum, să se revolte (din
noii) în contra Perșilor și si fie
(atunci) nimiciţi. Ciru aprobă
propunerea, și, uitând în parte
mânia lui, promise că fi va da
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mw

îosis 4 Omul, ai Vele sis
pfis1. on oi metsotm. Kahtsas
> Matdpea dvâpa Măăoy, zaăză
î vezethazo mpostmzty Avâcist să
6 Kpotons bmezilzz0? o mpbs,

ozpazeboavzn,
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ueză

Avâây

adry

îmi -

primejdia în care

din

Kâpos , 35 | scăpând

Sdpâts | Med

Atunci chemă pe un

anume Mazare și 6l însăr-

83 Tlozzbny | cină să dea Lidienilor ordine con-

A

dvews Lâvza dare map îwvz6y, | form cu propunerile lui Cresu;
şi afară de acesta să vândă ca

robi pe toți străinii cari ataca-

seri Sarde împreună cu Lidicnii,
și (în fine) cu ori

ce chip să-i

aducă pe Pactia, viit.
157.

.

Www

LA)

157. “0 uâv 8) amăca 2u zi i
dâoă vredduevos, s. daiubve £
îbza să Ilepsfoy5. Ilaazurs 8
molâuzvos dypo0ă sia paz îm
îwvzbv îyza, Galoas (sint e25Matdpns E '6 5
“roy Es Roux.
Miâos 2hdoas Emi măs Sdpârs, 05 d
Kâpov orpatoă' uoipav Gow 8,

zoss? Ep,
1

După ce dete Ciru aceste

ordine în cale fiind, urmă înainte

Ensă
spre teritoriul persian.
| Pactia, aflând că armata pornită
| în contra lui se apropia, fu co-

| prinsde frică și fugi la Cime. Cât
| pentru Mazare medul, (el) porni
| în contra Sardei uă parte, — ori

ds odz ebpz Est î6y- | cât o fi fost aceea, — din armata

Umels cîis dpijs.

. Genitivul indică aci abstragere dintr'un total:

»lisând

ui parte din mânia lui« adică »uitând în parte mânia ce o simţiac.
2 <ă 6 Npoisos bmezihezo. Cobet a propus aci »zi ci Kpotsos brezilezoa
acele lucruri pe cari âi le propusese Cresa.

"

3 îs Ybza ză Ilegotuv. Cuvântul îlizcv în sens de domiciliii teritorial
se mai întrebuințăsi de autorul nostră mai sus la Cap. 15. “Blakesloy observă
că în pasagiul de faţa trebue si-l luiim într'un sens forte larg, căci Ciru se îndrepta, nu spre Persia propriii dis, ci spre Egbatana (edi mai sus Cap.44). Nu

e mai puţin adevărat că Egbatana în Cartea [II, Cap. 64, este indicată ca domiciliul

sai oraşul

de reşedinţă

a fiului lui Ciru,

Cambise,

pe când Susa nu fu

considerat ca scaunul de domnie a regilor Persici decât pe timpul domniilor lui
Dariu şi lui Xerxe. E fârte probabil dar ca capitala lui Ciru și a fiului stil
si fi fost Egbatana, care nu era în Persia proprii dis, şi ca mai tirdii scaunul
regal să fi fost striimutat de acolo la Susa, astfel încât se explică cum Erodot
considera Egbatana ca fiicând parte din teritoriul propriii dis al Persici.
4 uizezo, Bredoviu scrie »oiyezoe,
5 dom di more. Scris de Blakesley întrun singur cuvent »6orjbijrotec,
însemnâză »uă parte Ore care< fără a specifica puterea numerică a acestui detaş-
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lui Ciru, (și) de re ce nu mai
găsi la Sarde pe Pactia cu trupele ce le avea cu dănsul, sili
mai ântâiă pe Lidieni să se conforme cu ordinele lui Ciru; în
o

A

au

.

.

LYă

.

urma constringerilor
lui,

Ro

q

«i
9
<
e!
9

Lidienii
.
Emeume îs zi Kogan ayytd
ovs | modificară cu totul modul lor de
2zâtâdva. vehzbwy Ilaxz6my* oi â3 | vieţu
ire.
După acâsta Mazare

Kupatt %rvooav, Gupiovhiis zîpt* | trimise
soli la Cime ca să someze

2

î5 sv ampon5 my
mist5 îv “ăp ads

zahawmă tâpvpăvov?, 5

2y Bpayt- | pe locuitori să predea pe
Pactia;
povTiiny 24 | Cimeii însă găsiră cu
cale ca

"luvts zs

pentru consiliit în acestă materie

ment din armata lui Ciru. Tot așa,
dz dije, firă a specifica suma, şi înmai departe la Cap. 160, avem »izi pusfes
Cartea III, Cap. 52, »Eniuiriv + 3 + Gary
în elzase. Mai vedă pentru alte exemp
le

Cap. 151, şi Cartea III, Cap. 159. Am analoge, Cartea I], Cap. 103, Cartea IV,
tradus Gonv îl prin expresia românâsci
»ori cât o fi fost ea« care corespunde
întocmai cu locuţiunea din text deşi
usitată la noi mai mult în limbagiul famili
ea e
ar,
705 duvi Ilazz5rv Ev Sdpâis..
Trebue să înțelegem prin cuvintele
acestea pe Ensuși Pactia cu trupele
ce le avea cu dânsul ca să ocupe. cetatea
Sarde, excepţie fiicânduse de citadela
,
oraşului în care, precum am r&dut mai
la Cap. 154, era asediat Tabale, rămas
sus
fidel causei Perşilor.
* medevauosdwurs este echiva
Erizaş decât cu Tydyuase precum vădlentcă cu »uthevopae. Prefer a lua pe &s cu
fac câţi-va traducători,
3 Avâol iv mâcav Blatzay “îjs
49ms ueztfalov.
Grote observi căi
întregul episod relatat aci cum că Cirn
ar fi urmărit sistematic un plan pentru
“efeminarea caracterului lidian nu este
alt decât uii ipotesă inventată: pentru a
explica
diferința ce se observa, în timpul lui
Erodo
din timpurile lui Cresu, Lidieniă fusese t între Lidianul de atunci şi Lidianul
ră uă dată un popor resboinic şi degene
raserii în timpul ui Erodot. Acestă teorie
a lui Grote, dice Rawlinson e mult, majprobabilii decât presupunerea, lui Hecre
n ci ar fi intrat în obiceiurile şi
în tradițiile Perşilor ca să distrugă birbiiţia
popârelor supuse introducând obiceiuri
lux si de corupțiune.
de
svuBovhîis zip. indică tote cele privit
ore la sfatul ce este a se lua în
special într'ui cestiune ore care,
:
A
vupsat. Aoristul infinitiv

în locul formei

forma verba

ordinare

duevetrat.

Întiilnim

l dwpszâs în Cartea VI, Cap. 66. Locuţiunea,
dvașăper Es awă insemnâză a referi ui cestiune la apreciarea
cuiva,
'
ză Ev Bpayytânst.
Vedi mai sus Cap. 46 şi 92 unde
se mai face
mențiune de acest templu.
îv vâp adz6te waveljioy 24 sahatod tâpuu
tvov,

Asiei Mică, în faţa insulei Patmos (vei Acest templu celebru
harta la pag. 272 de
de ui antichitate forte mare şi, după
cel din Efes, templul cel
Asia mici. Marea, lui antichitate se
constati lesne prin stilul
al statuelor și al fragmentelor de sculpt
uri ce s'aii găsit acolo.
templului şi

se afla pe costa
mai sus); el era
mai celebru din
cu totul archaic

Dela faţada
pănă la mare conducea uii alee ornată în
drepta şi în
stinga cu figuri umane represintate ședând
de piatrii. Aceste statui presintaii caracterul şi săpate fie care dintr'un bloe masiv
primit
iv
al
unei epoce forte archaice;
posa lor erectii, mânele pe genuc

hi și picidrele lipite unul de altul aminte
aii mult
statuele colosale ale divinitiţilor din
Egipt. În adevăr acâstă înşirare de statut
înaiotea unui templii era uii particularit
ate a stilului egiptean şi influența, acestu
i
stil

asupra edificiului, de la Branchide este clară.

În genera] în Egipt drumul

157.
pe
RAVTEŞ

158.

283

să se refere divinității din Bran-

chide; căci acolo se afla un oracol stabilit din antichitate, pe
care toţi Ionicni .şi Eolienii
aveaii obiceiit să-l consulte; locai

158.
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litatea acesta ţine de Milesia (şi
se află) în sus de portul Panorm.
158. Așa dar cetățenii din
Cime trimiseră uă deputaţie la

Brauchiqi ca să întrebe relativ
la Pactia ca facând (adica) ce
(cu dănsul) ar fi agreabili deilor? La întrebările lor oracolul
răspunse »să predea pe Pactia

(în mânele) Perşilore.

Când li se

raportă acest răspuns Cimeii se
dispuseră să-l predea; acâsta fiind

care conducea, la porta principali a templului trecea între sfinxi sait colosuri aședaţi
în rena, cari ţineaii locul copacilor cu cari adese ori astădi împodobim alcele
nostre, “Templul dela Branchide, din care astădi nn mai remiin în piciore decât
trei colâne sparte, avea ui lungime de 304 picidre și ui lăţime de 165 piciore;
el represinta transiţia între arta egiptiani şi cea elină și sc afla situat la 19 kilo-

metri de Milet în direcția sudului, lingii capul Monodendri. Preoţii acestui
templu conservară chiar în epoca înfloririi artelor şi a mitologiei eline, caracterul şi tradiţiile lor orientale; astfel se explică pote părtinirea lor pentru causa

lui Xerxe'cu

ocasia

resbelului

seii în contra Elinilor,

Xerxe

îi luii cu el în

interiorul Asiei după desastral dela Salamina pentru a nu-i lasi în prada resbuniăriă Elinilor victorioși,

şi ci instală în Bactriana unde

chiar transportariă

statua,

lui Apoline de la Branchide şi unde fundarii un alt templu cărnia deteră tot numele

de Branchide.

Acel templu fu distrus douii secole mai tărdiii de Alexandru cel

Mare ea si pedepsescă sacrilegiu! și trădarea fundatorilor sci şi în fine Seleucu restitui Elinilor statua, dispărută a eului. (Vedi Pausania |. 5, 16.)

-L “oteofiat.

În unele ediţii păcliar,

(dana hemtvos. Se găsesc şi astădi urmele acestui port în vecinătatea ruinelor templului dela Branchide. Un cilălor engles, citat de Rawlinson,
anume Chandler, a vedut aceste ruine de port vechii şi le descrie astfel: »Scoborîndu-mă dela, munte spre port, am observat în mare ceva alb, şi mergând să
cercetez ce era, am găsit resturile unui mol circular aparţinend portului care se

numia Panorm. Petrele, cari aii un diametru de vre uă șese piciore, sunt blocuri
de marmură şi se întind pănă aprâpe de costi unde so vâd şi urme de clidiri«
(Călătorii Vol, |. p. 173).
3
mods. Tâte manuscrisele

conservă

articolul şi Gobot

voesce să-l suprime

basându-se pe faptul că la capitolul precedent el lipsesce și că la Cap. 99 mai sus

precum și în CarteaIl la Cap. 159, avem articolul în genul feminin. Trebue ânsă să
“ ținem scamii de un lucru, cii în capitolul precedent e vorbă de localitate >fizây

zâv tv Bpayylâgare,

Cap. 159, unde avem

de ore ce la Cap. 92

din

cartea

acesta şi în Cartea [f,

articolul în feminin, e vorbă de oracolul

în sine:

aci, ca

articolul masculin, nu e vorbă nici de localitate nici de oracol ci de colegiul
de preoți cari slujiaii oracolului şi templului şi cari se numiaii Branchidi. lati
dece am tradus prin »la Brauchidi< şi nu prin »la Branchidec.

Clio 1,158. 159.
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disposiţia majorităţii,
Aristodicu, fiul lui Eraclide, un cetățean (forte) considerat, opri pe
Cimei de a face acâsta, având
îndoelile (lui) despre autenticitatea oracolului și bănuind că

deputația nu spuriea adevărul;
pănă ce porniră alţi delegaţi ca

să consulte (din noii oracolul)
în privinţa lui Pactia, între cari

159.
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fu şi Aristodicu,

|

159. Când sosiră (acestia) la
Branchide, Aristodicu consultă
oracolul
: în numele tutulor în
termenii următori: »O Domne,.
Pactia lidianul a venit ca suplicant la noi, ca să scape de

morte violentă din mâna Perşilor; acestia €l reclamă şi somâză
pe Cimei să-l predea; noi ânsă,
(deşi) ne temem de puterea Perşilor, nu am îndrăznit să predăm
pentru cuvântul acesta pe supli-

1 Egye cu ui implică sensul de a reţine sai de
a opri, »âi reţinu ca nu
cumva să facă acesta,« în Jatinesce am traduce
»retinuit ne he facerente, Vedi
mai sus la Cap. 155 aceeași construcţie » se,
drenat pi tastare,
2 dztoziwy,
Nu trebue luat aci în sensul do a se îndoi despre
veracitatâa
oracolului, ceea ce ar fi uii impictate, dar de a biinui
ci răspunsul raportat nu cra în
adevăr cel autentic al oracolulai. Așa dar »âvzuv z05s
ljzonpzos 0 )iyer dhafhiiwse
este numai explicativ al lui »dzraziuy = 2 s6 prsnâe
: îndoicla era una şi aceeaşi
dar nu de două feluri cum implică tra ducerea francesi
i care dico »se mâfiant de ,
Voraele, ou pensant que ceux qui Pavaient consultă
ne disaient pas vraic. Uă
asemenea traducere, afarii de a caracterisa, pe Aristod
icu ca un om impiii, (ceea

ce cl nu era de 6re ce »se bucura de mulii considerațiec),
are și desavantagiul
de a traduce în mod
3

€6 Bpayylâas.

incorect pe ai prin »ouc, saii,
Vedi nota 3 pe pagina precedentă.

+ pozivat Kupalovs zededovzes.

telor Koualovs xehedovz=z este interrertit,

Sunt manuscrise unde ordinul cuvin-

5 îjweie 8i Betualvovzeş îy lepstwy îdvaptv. Sensul
este: »Noi, cu
tote căPuia:ne temem de puterea Perşilore, Acest sens recse
din întrebuințarea
,
.
luă
Col,
25 d
adie, și se pote
,
traduce
liber
astiel: 2 Noi, cară ne temem de puterea Perșilor
:
, nu
a
m
i
l
D
E
:
voim, pentru inotivul
put
numai a acestei temeri,
crima de a. preda
un Suplicant înainte de a sci care e avisul teii; nusă necomitem
grăbim a ne conforma cu
cererea Perşilor căci ne temem mai mult de-a păcătui
în contra tac.
6 d dă ed. »Ceea ce provine de la tine« adică părerea
ta,
.

285.
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cant înainte de a cunâsce în mod
positiv uvisul tăi asupra calei
ce avem să urmăm.«
Acestea
le întrebă (Aristodicu); oracolul
ânsă ci desvălui acelaș răspuns
şi astă dată, ordonând să predea
pe Pactia (în mânele) Perşilor.
Atunci Aristodicu, cu mintea
pregătită din nainte, făcu precum
urmează: dând ocol templului,
se apucâ să ice puii de vrabie
şi păsărelele de tot felul cari
făcuseră cuib în templu. -Pe
când cl făcea acesta se dice
că uă voce procedă din sanctuar, îndreptată câtre Aristodicu,
şi i adresâ cuvintele acestea:

»O tu cel mai neleguit dintre
omeni, ce îndrăznesci să faci?
Smulgi pe suplicanţii mei din
templu?« (Se dice) că Aristo-

dicu (atunci) nu se sfii să ris-

1 are exprimă ui divulgare din partea, unui oracol care scie viitorul,
câtre-uă “persână ciireia viitorul e necunosent; nu e dar vorbă de un simplu
respuns şi nuanţa acesta importantă este forte greu de exprimat în limba nâstră.

Cuvântul »desvăluic, prin care am încercat si traduc adevăratul sens, e puţin
|

satisfăciitor,

2 2 zpovolris, »din precugetare,«
gata a-l întimpina,

*

adicii pregătit pentru acest xespuns şi
-

3
jivea

ttathea zobs ozpovhobs zal dhha âsa îjv vavzosgevutva âpviliw
îv 26 vri. La tote naţiile, mai ales la cele orientale, crudimea câtre

legi.

Avem un exemplu de acâstii credinţă în pasagiul lui Eiian (Var. Hist. V, 17)

pasările cari cuibiiresc pe templuri saii pe locuri sfinte se consideră ca un sacriunde ni se spune că Atenionii atribuirii mârtea lui Atarbe la faptul ci el mal-

tratase uă micii pasire sacri »iepăv seppullâve din templul ni Esculap.

Cuvântul

veveosseutua se serieîn câte-va ediţii vevozzeoptva (dela vuiw, vissw Sail vice, |
|
Jocuesc),
1 mowvijv du mod dâbzov yevtalat, etpovszv uiv mpos zăv Apioedîuzoy. Cuvântul poozav aci însemneză »purtată saii îndreptat câtre«, în
latinesce >conversam (saii,, directam) ad Aristodicume.

În acusativ pentru că se subtințelege hEyezat de mai sus:
5 Aprozdâuzoy.
»şi se dice că Aristodicu s. e. |.a
6 na ve docfiicavzes flâsgov az6hmslie. Blakesley crede ci aci se
sfârşia textul răspansului oracolului şi că frasa finali nu e decât uă interpretaţio
ingenisă adiogati de Aristodicu,. EI basezii acâstă părere pe faptul că nu e
probabil

ca preoţii

din Branchide

si se fi pronunțat în mod

aşa

categoric în

286
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zsow Exâdans
STigtoy«,

Edxjze

în 7 om-

pundă:: »O Dâmne, tu singur vii
astfel în ajutorul suplicanților.
(t5i) şi ordoni Cimeilor să predea pe un suplicant?« Că (la
acestea) ar fi răspuns eul cuvintele următore: »Da, o ordon

pentru ca, comitând un sacrilegiii,
să periţi mai curând și să nu

160.
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mai veniţi la oracol (să-l consultaţi) în materie de predare de
suplicanți!«
-

160.

Când Cimeii audiră de-

spre acest (răspuns), ne voind
(pe de uă parte) să se expue
la peire predând (pe Pactia),
nici (pe de altă parte) să fie
asediați. daca, €l rețineaă lângă
ci, €l porniră la Mitilena; Mitilineii &nsă, când trimise Ma-zare soli ca să (reclame) pre-

darea lui Pactia,

să pregătiaii

(să o facă) pentru uă sumă ore
care de bani, cât o fi fost aceea:
căci cifra nu o: pot spune în
mod precis; (şi acesta) fiind că

favorul lui Pactia şi în defavorul intereselor pezrsian
e, pe când scim că din contra
acesti preoţi erai partisani călduroși al causci Perşilo
pag. 282.) Cred observarea lui Blakesley cu atât mair. (Vedi mai sus nota 7,
fandati cu cât e evident
că respunsul oracului în ambele ocasii a fost
favorab
acest respuns, prin dibăcia lui Aristodicu, carele deil intereselor lui Ciru şi că
sigur cumpărase pe preoți,

a fost modificat, şi că atunci preoţii, ca să să
din impus, ai dat un respuns
ambigui care nu putea să-i compromită faţi cu Perșii
cum ar fi făcut-o da
exemplu.uă frasă ca »css

!

Ext push

Gow

ui) ză dorzăv meţi îzezâtoy Exâdatas Elice îi ză 637

34.

ptoire.

Vedi mai sus nota

pag. 281. Mi se pare că în
frasa acesta virgula ce o văd pusă în tâte edițiile 5,autoris
ate, după Ilazzinv, sar
putea pune cu mai mare avantasiii după dyyedias
, facând pe tuărătva zi | za A)
dependinte în mod direct de Tapaszewdavz0. Atunci
a subtințelege pe 2050 muzive, să facă acâsta, şi întregul nu ar mai fi necesitate de
pasagiii s'ar traduce astfel:
»Mitilineii

Ensă, asupra trimiterii unor soli din partea
lui Mazare, se pregătiai
să, predea pe Pactia pentru uii sumă 6re câre
de bani, cât o fi fost acceaa.
2 mhotoy îs AtoBov îxzoplinvse Ilazzbnv îs Xiov,
Pseudo-Plutare,
(de malign: Herod. p. 859), trage aspra pe
autorul nostru la r&spundere pentru
acestă naraţiune care nu militeză de fel în
favorul Elinilor. El negă cu totul

veracitatea acestei istorii şi face apel la autoritatea
lui Carone din Lampsaca
care nu face cea mai mică, alusie la acdată prostă
purtare a Mitilincilor şi a

Clio 1, 160,
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Atarneu.

Atarneul

Chioţilor, Totuşi e mai probabil că istoria este adevărată şi că Erodot, în buna
lui credință, nu a voit să ascunqă adevărul numai pentru cuvântul că acela nu era
spre lauda consângenilor sâi. Afară de acesta, narațiunea lui Carone din Lampsaca nu este de loc în contradicere cu cele spuse de Erodot. El dice: »Pactia,
când audi de venirea armatei Perşilor, fugi mai ântâii la Mitilene şi după aceea,

la Chio.
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Acâstă Minervă Poliuchos era la Atena deitatea,
dar natural ca, acolo

unde

se aflaii colonii ioniene

să fi existat, ca în muma patrie, un templu al acestei Minerve în citadelă,
Omer ne spuna că un templu al Minerveă se afla și în citadela din Ilium (Iliada

VI. 297); Schliemann »llios« pag. 29).

Scim iar că în citadela din Egina se afla

un templu al aceleiaşi Minerre Polinchos (saii cum se mai numia şi Poliado (Vegi
Miller Aeginett: pag. 69 de Minervâ Poliade).
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Acapvei peofui,

adică

cu condiţie

sii li se cedeze

teritoriul

Atarneu drept compensație pentru predarea lui Pactia. Atarneu era numele unei
regiuni concedate insulei Chio pe costă Asică, în faţa insulei Lesbos. Atât regiunea
cât şi satul care se afla acolo, se numiaii Atarncu. Acolo se ridici astădi satul
turcesc Dikeli-keue. Mai jos (Cartea VI, Cap. 28) vedem că rîuleţul Caie era

aprope”de acolo.
(vedi

Acest teritorii a rămas

mai jos Cartea VIII,

Scilax, Periplous, pag. $8.)
3 odzoc.

Cap. 106,

mult timp proprietatea insulei Chio

incidentul

lui Ermotim;

-

vei

asemeni şi

Cuvântul acesta, dupi părerea unor comentatori buni, este uă

interealare inexplicabilii care corupte textul. Daca Pam suprima, frasa ar deveni
clară de tot şi ar exprima, ceea ce autorul de sigur a voit să spună, adicii cum că
»mult timp după extradarea lui Pactia, nică un produs din Atarneu nu a fost
întrebuințat de locuitorii din Chio pentru ceremonii sacre, de 6re ce considerati acel

pământ ca blestemat, fiind prețul uncă crime în contra legilor divine. Nu mă
îndoiesc de fel că acesta a şi fost sensul ideii lui Erodot. Daca însă admiteni pe
c3=0s ca autentic, ca să traducem corect, trebue sii considerăm pe ze ca sinonim
cu î: dzoy, şi atunci dobindim ca traducere resultatul următor: >La epoca, acesta
trecuse deja mult timp decând nici un locuitor din Chio nu mai răspândia s.c.La . .
de unde ar resulta că la epoca predării lui Pactia teritoriul acesta era deja de
mult lovit de blestem. Acesta nu pote fi sensul, căcă blestemul nu putea fi decât
consecinţa predării lai Pactia, şi nu e natural ca, Chioţii să fi cerut să li se cedeze
un teren de re augur. E dar mai logic sii presupunem că acest cuvânt căzos
Sa introdus din ervre în text şi si traducem ca cum n'ar exista deloc. Nu-l putem

suprima €nsă de ore ce el figureză în tote manuserisele şi ediţiile,

Clio Î, 160. 161.

acesta este un district în Misia,
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să mai r&spănvictimelor, în
divinități, fără(provenit) din

localitatea acesta Atarneu, saii
să ofere prăjituri sacre (gătite)
cu bucatele ce se fac acolo, şi
tote productele din acea localitate fură excluse din tâte templele (lor).
|

Aşa

161.

dar

pre-

Chioţii

dară pe Pactia.' După aceea
Mazare porni cu armata, în contra acelor cară ajutaseră să ase-

dieze

pe

Tabale;

mai

ântâiii

văndu în robie pe locuitorii din

Priene, pe urmă percurse întrega
âmpie
a Meandrului dând-o
pradă soldaţilor, asemenea făcu

1 obze 0bhâs apt mpizvow Ezottezo ev obâevl,
(Cap. 68) un alt exemplu unde verbul zoteifja, ie două acusativ Avem mai sus
e »liâua zpte5pevos “ij pasiv 205 ctătiopbe, oda 4piv sunt firămit
triturat ce se răspăndia ca zptyoats pe cărnele victimelor urele de ord sait ordul
înainte de sacrificiu, —
Bredoviu scrie zpftwy în loc de Ali.
de mulți ci acest verb aztyestia nu se giisesce
a 2 re dmelyezo. S'aîi obiectat
Du
decât forte rarJE întrebuințat
B-ises
în sens pasivarşi căCu prina urmare E
aci, Larcher propune a se citi dzârpe zo după idea lui s'ar îi strecurat din erdre
Koen.
Acesta
însă
nu
este suficient pentru a se

admite ui
semenea modificare a textului în contra
autorităţii tutulor manuscriselor, cu at ât mai mult
cu cât avem verbul acesta
întrebuințat tot în acelaş sens la Cartea VIII, Cap.
20 şi 22.
”
3 Eni obs Gopzo)topalsavzas TâBadovw. »ln contra:
acelor cară ase-

diaseri împreună cu ccă lalţi pe Tabalec adicii cară dedeser
ă ajutorul lor revoltei

în contra lui Tabale,

* Maywnslny. Acestă Magnesie era situatii lingăa riul
Meandru şi nu trebue
să o confundem cu cea, lalti Magnesie de sub Muntele
Sipil. Ea'era una din
rarele colonii eline situate

mare,

adică

în interiorul Asiei mici

la uă

distanţă

ore care

de

La două kilometri depărtar
Meandru. Astădi pe acelaş punct se află satul Inek-bazar,e spre sud curgea riul
(nu Guzel-Hissar cum .
- susţine Chandler). |
Ja 48

kilometri.
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şi cu Magnesia; după aceea de uă
datăse înbolnăvi şi muri.
162. . După mortea acestuia,
Arpag se coborâ (la costa mării)
ca, să-i ice locul în comanda armatei, fiind și el Med de neam, —
acelaş pe carele Astiage, regele
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cursul stii lui Ciru ca să ajungă
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ca să conducă armata, îndată ce
pătrunse în Ionia, luâ cetăţile cu
tranșeuri; căci, îndată ce silia pe

-

cetățeni a se închide în interiorul
zidurilor lor, ridica pământul pănă.

sub ziduri și proceda la luarea
(lor).

Focea fu prima cetate din

Ionia peste care se făcu el stăpân.
1 xazipa îdăoyos rîjs orpatnyims. În condiţiile în cari fusese orânduit
Tabale (vedi Cap. 153);
2 câv 8 Miduv Bacieds Aozvdyrc dvluw rpantlr Edatse, Vei mai
sus Cap. 119. Blakesley obserri cii Arpag la epoca acâsta trebue să fi fost un om
forte înaintat în virstă de dre ce el cra vizirul (îzizponos) lui Astiage la epoca

când se născu Cirn.

(Vedi Cap. 108 de mai sus).

3 6 vip» pentru 6 dvip.
4 -ev/iipeas se raportii
la cei ce sunt închisi în ziduri; aşa, zety pijs însemn€ză unul ce stâ închis în ziduri şi nu ese afară din încintea lor: în alte cuvinte,
un reclus, Nu există la noi cuvânt ca s ă exprimăm acesti idee şi astfel suntem

nevoiți a recurge la perifrasă,
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a putea
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maşine de atac şi turnuri din cară pe urmii soldaţii asedianţi sii pâtii cu avantagiii

alunga pe asediați de la ziduri, era întrebuințată forte mult de Asirienă de la cari aii
Iat-o de. sigur Perșii, Asirienii procedat astfel necontenit; la, asediurile cele mari,
(vedi Biblia, 2 Regi, Cap. 19, v.32; — Isaia, Cap. 37, v.33. Mai. vedi âncă

scrierea lui Layard asupra Ninivei şi Babilonei, pag. 73, 149 s,c.1.), Ca descripție
mai amănunţitii a acestui sistem de atac și a modului de a-l întempina vegi
Tucid II, 75 şi 76.

Era natural ca popărele

orientale,

cară dispuneait de! multe

braţe pentru muncă, să adopte sistemul acesta; la Elini Gnsă el era cu neputinţă,
cică la ci braţele eraii mai puţine. — tzdpfse nu trebue tradus prin »luac dar
prin »proceda la Inareac: imperfectul exprimă continuitatea actului, nu însuşi actul
- săvărşit, cum traduce unii.
Erodot.
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acesta) navigară, nu cu nave rotunde (de comerţ) ci'cu nave
(lungi) de câte cinci-deci de
lopeţi. Când sosiră la Tartes, ci
fură primiţi în mod amical de
regele Tartesienilor, carele se
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numia

Argantonie;

narch)

a

domnit

(acest

mo-

peste -Tartes

Avem aceeaşi expresie mai sus Ja Cap. |.

Erodot întrebuinţăzii tot dauna

acest nume singur şi fără sub-

Blakesley crede ci nu trebue suplinit acel substantiv, nefiind

vorbi de marea Adriatică ci de un teritoriu.

El socotesce că prin Adria, Erodot

înţelege câsta Iliriei saii a Istriei unde pote sii A existat un port focean pentru

- comerţul venind din interiorul Europei,

3 "Ifriplmw Prin Iberia Erodot înţelege intrâga peninsuli spanioli,
+ Tapencăy, Colonia acesta fu fandatii la ui epocă fârte antici de Feni-

cieni în peninsula ibericii, dincolo de colânele lui Ercul, cam pe la gura fluviului Guadalcuivir şi aprâpe de locul unde se ridici astădi Cadix. Numele însemna
în limba feniciană »frate mice, el se potrivia bine cu uii colonie şi e identice
ca sens cu numirilede Tars pe costa Cilicică şi cu numele Tarşiş.

5 ob Grpoyybhnar vnval
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zevenzovrtpotat.

Corabia

scurti

saă

rotundă era pur corabia de comerţ, de vreme ce penticontera sait nava lungă cu

50 de lopeţi era nava de _resbel piină ce trirema o înlocui. Resultii dar de aci
că aceste navigațiuni ale Fenicienilor în marea Adriatică şi în marea Tireniană
aveaii, deosebit de un, caracter comercial, şi un caracter militar saii pote, mai
corect vorbind, piratie. În de afară de acâsta, pentru asemenea expediţii pe uă scară
mare, trebuia uii navii care să potă resista la atacurile îndreptate în contra ci
de indigeni, gata tot d'auna sii atace pe străinii
:
acele coste fatale.

6 =ăy Taprnocâw.

co ar cuteza ei se apropie de
”

Întrebuințarea articolului face cii nu e clar daca prin

Tartes Erodot înţelege, oraşul saii regiunea înprejurul orașului, sau âncă riul pur-

tând acest nume.

Aceeaşi ambiguitate existi şi în menţiunea, ce o tace Ferechide

de acest loe (Fragm. 33).
,
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Anacreonte dice cii Argantonie a
domnit 150 de ani asupra Tartesienilor: »276 "03 âv "Avadhiirs 2ovdolurv vipas,

os” Ecrj neriurd me vazazău Taţaraud Basoedzae, şi Pliniii asigură -positiv că

a domnit $0 de ani. Biiaii ca, şi Cicerone, (de Senectute, 19) îl numesce regele
Tartesalui şi al Gadesului, Flegonte din Trale iariiși sorbesce de 150 de ani ca

fiind durata, vieţii lui Argantonie (zei uazpc2l),

Sibilei din Eritrea, care a triit 1000

mare de longevitate umani!
imposibilă când ne găndim

EI ne asigură că cu excepţia

de ani, Argantonie ne oferii exemplul cel mai

Cifra anilor vieţii lui Arpantonie datii de Erodot nu e
ci şi în timpurile moderne, când e de presupus ci

media, vieţii e mai scurti decât în 'vechime, se presintă destul de des casuri de
centenari.. Am avut pe Baronul Sir Moses Montefiori, care în anul 1885 împlinise
100 de ani. Afară de acâsta sii nu uitim că anul la Greci era lunar, prin

urmare mai scurt decât al nostru cu vru

16 qile,'ceca ce în 100 de ani reduce ,

-
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teritoriul lui -ori unde vor voi;
pe urmă unsă, neputând el să
îndemne .pe Fenicieni să facă
acesta, şi audind dela dănsii că
Medul devenia puternic în vecinătatea:lor, le dete bani ca să ridice un zid împrejurul oraşului.
Și (de sigur că) le dete cu ui

mână largă ; căci perimetrul zidurilor. nu este de puţine stadii; şi
acelea sunt întreg construite cu
.
pietre mari și bine potrivite.
164. Tă păv i, Tstyos zoo
164. În modul acesta dar fură
Dozatsăst poz zoupde 26ezown. | construite - zidurile Foceenilor.
cifra cu 5 ani. — În loc de zdâyzz, care nu prea e corect, se propune de Hermann
şi de Bekker a se citi ză mia.
E evident că autorul subtințelege pe za, dar

nu primesc intercalarea acestui articol de 6re ce nu există în nici un manuscris:
traduc
2

Ensă

Tobzw
zây

ca cum,ar fi exprimat

8.

în text.

În câte-va, ediţii se giisesce z0yzwp îrj.

Mijdov,

Plecând

dela

teoria

că prin

ui aşa denumire

de

naţio-

nalitate la singular în sens substantial se indicii tot d'auna suveranul unui popor,
“şi prin urmare aci un suveran

inamic al Fenicienilor,

Larcher şi Weseling sunt

de părere ci din erore sa dis aci în text zâv AMrâov şi că trebue sii citim »ziw

Avhâye, ceea ce ar însemna regele Lidici, adică Cresa;
vorbind, corect. Dar nu trebue să credem că autorul
un suveran anume: sensul e pur şi simplu »Medule,
Chiar mai departe cu Blakesley şi cred că cuvântul 6

Inern ce ar fi, istoricesce
vorbesce aci în special de
adică poporul med. Merg
Miâos este întrebuințat în

sensul âncă mai larg de inamic în genere al Jonienilor de pe costa Asiei.

Gra-

matical vorbind frasa nu e prea clară: ar fi fost mai corect: »zvliduzvos os map!

adzv 6 Mijdos adiotzoe. 'Trebue să mai notim în frasa acâsta repetirea particulei
dă: peri BE. e... 6 68 zofiinevose, Avem acelaş lucru mai sus-la Cap. 143:
»Epovhevoavzo dă adu

pezaâodva . . .. 0dă'

2cerlirzav die,
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3 1) meplodos mod zeleos oda dhlyor arăâtol elot. els în loc si se.
acorde cu zegioăoş se acordii cu substantivul cel mai apropiat. Aceeaşi construcţie
neregulată o mai avem mai sus la Cap. 93 >, pi îi) mepiodos 705 ofuazos ela
sadiva E3e,
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Ravwlinson |

observii că cu tote că yechia Focea a fost distrusă de douii ori, uă datii de Arpag

şi aă dati de generalii lui Dariu, (veqi Cartea VI, Cap. 32): ea tot mai exista pe
timpul autorului nostru. Nu-s'a putut fixa epoca la care noua Focea sait Fogea
din golful Smirnei, a luat locul vechiului oraş. Parte din zidurile vechiului oraș,
construite, cum dice aci Erodot, din pietre mari, se pot âncă vedea în golful Cime
la locul care se numesce şi astiidi Palca Fogea.
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îndată ce porni armata

lui (în contra Foceenilor), €i
asediă, dând lor însă mai ântăiit
să înțelegă că »s'ar mulțumi daca
Foceenii ar consimţi:să dea jos
numai un bastion din zidurile
lor şi să închine uă singură casă

(regelui Persiei)«. Foceenii, cari
aveaii groză de robie, răspunseră
că »cereaii uă di să se chibzui
scă şi că pe urmă vor răspundec:
şi €l mai

rugară

ca:

»pe

când

să chibzuiaii ei, el să depărteze
armata (lui) de la ziduric. Arpag
“le răspunse că »scia bine (de

mai naințe) ce aveaii de gănd
ei să facă,

dar

că

(totuşi)

va lăsa să se chibzuiâscăc.

îi

Pe

când Arpag depărta armata dela
zidul (cetăţii), Foceanii, împin-

gând (de pe uscat în mare) navele

lor

de

câte

cinci-deci

de

lopeţi, puseră într'ânsele pe copiii
şi pe femeele lor. cu tâtă averea

1 zpoigs
T7poio6uevos, Avem acest cuvânt în acelaş sens mai sus la Cap. 3 şi
la Cap. 141.
> el Bodhovzat, Indicativul present este întrebuințat aci ca să arate că
frasa este în formă oblică, adieii că autorul citzii chiar cuvintele lui Arpag. totă
De
aceea am pus pasagiul între guilmele, Acesti observaţie se aplicii și la cuvinţele
potaijsat dan Bosdorar« din capitolul precedent.
3 zpopazeva.
Po latinesce sar dice »propugnaculume, termen care con-

stitue nă traducțiune literală a cuvântului, E totusi greii
înțelege exact prin cuvântul acesta, căci în vechime cotățucle
nu avcait forturi înaintate și contraforturi cum aii astădi
ficate. La asemenea forturi Sar putea bine aplica cuvântul

ficaţiile în vechime,

constând numai din zidul

payedives ficenii parte integrantă din

bastion sait pote âncă numai

1
nostru
nere,
5
6

de determinat ce se
şi oraşele fortificate
oraşele nostre fortidin text, dar. forti-

propriu dis al cetiiţiă, aceste zpa-

ziduri şi nu indicatii decât un turn,

uii erenclă de unde asediaţii arunca

săgeți.

un

zazipat este a dedica saii a închina, în semn de supunere, Curântul
a închina, care se aplică atât la dedicarea unci biserici cât şi la un act de suputraduce, forte bine verbul din text,
wiay. În ediţia aldină pir, adoptat şi de Gaisford..
pwpis

6 zi echivalezi cu ui € st din Cartea ], capitolele 18 şi 143 şi nu

e nevoe să 'suplinim 3 cum face Walckenar, care citesce pis î 6 aL
7 vpagi. Sati ivit controverse asupra sensului acestui cuvânt. Unii cred

ci se înțelege pictura saii frescurilo de pe ziduri, cari nu se pot transporta;
alții
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2ofjtyzes ua abrni 2ofivzes, Emheoy!
2zi Xinv. Tip 6 bozatnv 2pm-

lor. mobiliară, precum âncă şi
statuele din temple și cele lalte
obiecte dedicate sacre, afară de
pictură și de lucrări de piatră
sai de bronz, îmbarcând ânsă
tot restul, şi suindu-se
(pe urmă)
şi ci (pe nave), porniră spre Chio.

uwbstoav dvâpăv 2oyov oi [lspoat?.

Cât pentru Focea, Perșii o ocupară deşertă de cetăţeni.
,

165.

2

165. Qi 6: (uumites, Emet ss
"opt Xiot râs vioovs zăs Oivobocus
imdeoptvas? oda 2Bovhovzo dveopsvotat zwhsewf, Gstuaivovzes, pă, ai
păv 2uzdptoy ȚEvovzat, 1, dă adrâv
văgos dzoxhjioii zobzov' etyexa,
2
-pds radza ot (Dozătizs 2o7Ehny7o
s Kâpvov5* (& văp ză N5pwwp
d

rămâe pe din
acâsta,

(no

sunt do părere cii e vorbi de inseripţii.

Foceenii, după ce Chiii

nu găsiră cu cale să le vindă,
lor cară doreaii să le cumpere,
insulele Oenuse, temându-se
nu cumva acestea să device
centru comercial şi insula lor

—
—
ca
un
să

afară din causa,

Foceenii

(repet),

de

Ei inclin pentru prima ipotesă: ca, se acordă

şi cu sensul ce-l are acest cuvânt în Cartea II, Cap.73,

220 pă pr oxa.etâov

et ph 6sov Ypazije, pentru-că daca ar fi vorbi de incripţii acelea

so coprind

în

cuvintele tos sai yaxs şi ar constitui aci un pleonasm, În templuri și în case
particulare se aflaii picturi murale, cari, împreună cu dyalifpaza de piatră sai do
bronz, formai ornamentația stabili a interiorului; acelea nu se puteaii transporta
deloc unele, iar altele numai cu multă dificultate,
izheov,
Dietsch, în contra autorităţii tutulor
Ezdwov în loc de Ezheov.
.

manuscriselor,

propune
_

2 Wozatnv Eprimuleicav dvâpăv Eoyov oi lipsa. Actsta părăsire a
oraşului Focea de câtre cetiţeni și ocuparea ei de Perşi avu loc în al treilea an
al 59lea Olimpiade, adică la anul 542 înainte de Christos. Clinton ânsă fixezi
data acestui eveniment la anul 544 înainte de Christos.

Chio
cinci
mult
mult

3 <âs Divobosas zahzoptvas. Insulele Qenuse sunt situate între insula
şi costa Asiei la gradul 39 33 de latitudine N. Elo sunt în număr de
şi se numesc astiidi Spermadori. Patru din ele sunt mici de tot dar una e
mai importantă .şi conţine chiar un port destul de bun. Din causa că una e
mai mare decât cele lalte patru, Pliniii şi Stefan Bizantinul ai vorbit numai

"de una: astfel so explică contradicerea ce pare a oxista între Pliniii şi alţi geografi

din antichitate când vorbesc de cinci insule.
1 obu tBodhovro bveoptvotat mwhtetv. Câte-va ediţii at 22o0v)zyuzo care
nu se confirmi de manuscrise. Chiii și Milesienii eraii aliați derotaţi causci

Perșilor, şi fără îndoidlă aii conluerat la perderea Foceii: Erodot, ca elin, se
servă numai de expresia 2205)6wz0 care, fiind slabă, scusă întru cât- va purtarea
Chiilor, purtare pe atât de nepatriotică. pe cât era criminală, de ore ce în roalitate Chiii nu eraii alt ceva în ocasia de faţă decât nisce instrumente a ambiţiei
Perşilor şi nisce trădători ai causci celine. Nu e dar cu totul exact că numai
tâma unei concurențe comerciale a Foccenilor a fost motivul atitudinii acestor

doui colonii eline.

Politica lor antinaţională a fost dictată mai mult de serrilism

decât de consideraţii de ordine economică.

!

5 Kypvow, Insula, Cirnn este Corsica moderni. Ea âşi lnâ. numele dela,
Cirnu, fiul lui Ercule. Diodor din Sicilia se găsesce aci în divergenţi cu Erodot:
p,

-
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„aceea se îndreptară spre Cirnu —
căcă chiar la Cirnu, ci, cu două-

ecă

de ani mai nainte funda-

seră, conform instrucțiunilor unui
oracol, uă cetate numită Alale,

căcă atunci murise deja Argan-

tonie. — Înainte nsă de a porni
la Cirnu, ei trecură cu navele lor
pe la Focea şi măcelăriră totă
garnisâna persiană care păzia,

fiind însărcinată de câtre Arpag
cu (garda) cetății. După aceca,
îndată ce săvărşiră acest fapt,

pronunțară
blestemuri
ruia

cele mai
în contra

dintr'ânsii
3

ar

teribile
ori că-

părăsi flota: ?

cl no spune că

Foceenii se stabiliri, nu în Corsica, ei la Calari, portul principal
al Sardinici (Cagliari de astăd). E probabil că în vechime,
mai ales în dilele
lui Erodot, aceste două insule se cobfundaii adese. (Vedi
Cartea V, Cap. 106,
os Zi paţlzrye.)
1 zu cozpoziov

dveczisavro

zh.

Oracolele jucaii

la Elini un rol
însemnat în materie de colonizare, precum reese din multe
alte pasagiuri din
Erodot în Cartea IV. Era, se vede, un us bine stabilit ca de
câte ori un centru
mare de populaţie se hotiria să fandeze uii nouii colonie
să se consulte oracolul
spre a se sci unde trebuiaii trimiși acestă coloni, Probi
despre acâsta

giul urmiitor din Cartea V, Cap. 42:
>5

TV
Tivera

YYiv

vale
tă

2 Adadin.

2căze 2 Ev Acetat pissi

în,To 05ze+ zotoas
Tr)
Iăs 0%52y
GE
T
26

vonMt voutyoye,
3

este pasagprisdueios,

Alalia, numiti mai târdiii Alaria, era sitnată

cam în centrul |
câstei orientale a insulei Corsica, Diodor din Sicilia, precum
am dis mai sus, dice
că Foccenii se stabiliri la Calari, E posibil să fi confund
at Calari cu Alari,
Colonizarea acestei părţi a insulei Corsica de Focecni
avu loc, dapă Clinton, la
anul 564 înainte de Christos, alţii die la anul 560, Pe
atunci ui mare parte a,
insulei era colonisatii de Etrusci pe când de altă parte
Cartaginesii colonizaserii
Sardinia, Amândoi, adicii şi Etruscii şi Cartaginesii, formarii
îndată ui coaliţie

puternicii în contra acestor coloni noi din Grecia, cari pentru
dânşii erai nisce
concurenţi primejdioşi.
A pravhibutos 5i oxvtzadza kân zezedevrfute,.
Adică murise Argantonie acela carele

promisese Foceenilor asil şi protecţie. Daca el nu fusese
mort,
atunci Foceenii, de sigur, în loc sii mergă la Cirnu, s'ar
fi refugiat la Tartes unde
ar fi fost primiţi cu cordialitate,
Meza îi, de
Ui reduplicaţie. forte des usitatii de Erodot; o găsim mai
sus la Cap. 163 şi în multe alte pasagiuri.

5 wbâpov orâfjpeow.

păpos este ui masii mare de fer roşu,

pe nicovali. De acolo a ajuns să însemneze un bloc.. Cuvântul gata de lucrat,
se aplică şi la
pietre, mai ales la pietre asvirlite de un vulcan în activitate,
astfel Aristotele numosce
»pâpa îtămupote masele incandescente de materie asvirlite
de muntele Etna,

6
dvagivat. Sail propus aci multe variante pentru
mulţi comentatori:
aii găsit că sensul verbului daia este prea vag şi că căprimul
aorist nu se
pote întrebuința în sens

intransitiv. Cred ânsă cii sensul este curat transitiv şi
ci Erodot a. voit să dicii: »inainte ca ei (adicii Foceenii)
să readucă la lumină
e
A

Clio, 165. 166.
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Snedhoutvwv
Z adry îi zi | afară de acestea, nai aruncară
Kopyov, Vzip îuiozas
ză dorăv | în mare un bulgăre de fer şi
hafs m6los ze ua otuzos zis n6- | jurară că »nu se vor mai re-

os

za: my

dfiiov =is jwpns* | întorce

la Focea

pănă

ce vor

So
A

wavâdpuwnt dă vevbusvor, dizhevv | readuce (la lumină) bulgărele
îgw îs zi. Pozatry” ot îi adzâv | acelac. În momentul Ensă de a
ză Gputov Erobhasovy, depliâvzes 2 | porni la Cirnu, dorul şi regretul
7î Oivnuostuwv Ezhenv,
cetăţii (lor natale) şi a locurilor familiare, apucă pe mai mult de
jumătate din cetățeni; şi acestia, .
călcând jurământul lor, plutiră

înapoi la Focea: acei ânsă dintrânșii cari se ținură de jură
mânt, ridicând (ancora de unde
erai) în insulele Oenuse, porniră.

166.

"Ema ze 0E îs zip Kâp-

vov azizauzo, otkzoy zotwij peză zâv
rpâzepov
datanpivoy
d!
Zzea
„ aa îpă awâpboawo. Kai,
îmov?
sp îm at Eoapnvă ans
zepwilnovs dmavzas, Gzpurebovyzat
,

o”

7

166.
|
|
|
|
|

Când

sosiră

la Cirnu,

că trăiră în comun cu (colonii)
primi veniţi, pe timp de cinci:
ani, și zidiră templuri. Atacară şi
predară (în acest interval) pe
toţi vecinii lor, pănă când Tire*y

.

vu

-

Dă

u

.

a

îm. adzobs ot hây ypnod- | nienii și cu Cartaginesii se învat
Topor ua Kapynăswunut, | voiră împreună şi €i atacară, fie
ș
>

ta

a

blocul de fer pe care îl aruncaserii în fundul mârii.
puse de dvuzavijvat, de dvafijvar, de davai
fără + subscris.
1 € Ezea mtvze. Po timp do Sani.
Cartea VI, Cap. 98.
,

2 îioy.
dwzialov

sunt inutile.

Aşa dar amendările proCreutzer scrie dvaș?jvat

Vedi asemeni Cartea III, Cap. 59; și
.
,

Maioritatea manuscriselor aii dyov în.loc de îyev, şi mai departe

3 7yov yăp îi ai Epepov.

-

:

în loc de jpriaţov.

der combinat cu tat constitue ui locuţiune

admisă în deobşte în limba elină însemnând a fura şi a predă: o mai giisim mai

sus la finele capitolului 88, 24))4 tepovai ze val dzovât ă ode, — Acistii colonie
foceană, stabiliti întruii insulă și având resurse navale considerabile, triia din
piratagii

şi din rapină

şi naturalmente

împiedică,

fârte mult mersul

comerţului

d'intre Cartaginesi și Tirenieni cu peninsula Iberiei.
4 ozpazedovrat Gu Ex abzods xotvtă Adi pnsdpevot Lvponvel
za Kapymădwtor. Cât timp Foceenii nu formară decât ui mică instalare in

acestă insulă în care Tirenienii şi cu Cartaginesii (precum s'a vedut mai sus la
„Cap. 163) se considerati ca stăpâni, ei nu fură atacați; îndată nsă ce veniră

a doua 6ră cu.uă

flotă puternici

şi fandară Alalia pe câstă,

tocmai în faţa

insulei unde erai stăpâni Cartaginesii şi. Tirenienii, şi îndată ce începură a se
erige în putere rivală, atunci era natural ca ambele puteri, cari, avuseserii

pănă atuncă monopolul comerţulni maritim în acea localitate, şi cari trăiaii în
așa armonie bunii, să se alieze împreună pentra a alunga de acolo pe acesti rivali
noi şi incomodi. Tirenienii, cari şi ei exercitară mult timp piratagiul în detri-
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wrbai Exdzepot Etyuavra* oi di Wuimtsec. zimpiboavzes ua măzol ză
zhoia, 2âvra apiuv Etfuovra, =

ziatov 25 ză Sapâdwov uuhedusvoy

zthavoc. Sbuptoyvzov îi Ti vavuaxin Koâpen as vân zoo Duzotzbat Eytvezo!* al uiv ăp zeoae-

pizovrd opt vies deeddinoay, ai

âă etzoat ai meptzoăoat Toay dz prj„Stot dneotpăpazn Yâp zabs 2u86-

hous?* uarazhdonyzes di 26 Ti
„Adahinv, Gvthafov ză ziua ua
zăs vovaizas, ua

kw

my

ui

care cu câte şese-dece nave: Foceenii, gâtind şi-ei navele (lor),

în număr de şese-dece, se înprotiviră (inamicului) în marea

numită Sardinică. Încăerându-se
însă ei în luptă navală, Foceenii căștigară un fel de victorie
cadmeiană; căci 'patrudeci din

navele lor fură, distruse, iar cele

două-deci

cari

mai

rămaseră

nu mai putură fi întrebuințate;
căci pinteni lor se suciseră ;
atunci (Foceenii) plutiră (înapoi)

mentul comerţului elin din Sicilia, fară
pe la anul 474 înainte de Christos, când înacelfine doboriţi de Ierone tiranul Siracuseă |
monarch, pentru a sciipa pe Siracuseni
do plaga

acâsta, trimise ui expediţie în contra
lor, Gi învinse şi distruse flota lor,
ictoria actsta a Ini Ierone asupra Tireni
enilor
fu
cântat
ă de Pindar, (Pith. 1,
137—141). Alianţa între “Cartaginesi
şi Tirenieni, care durâ mult timp, e
un fapt
curios şi e probabil că Cartaginesii,
spre a evita râul ce puteai Tirenieniă
facii prin piratagiu comerţului lor,
să-l
se învoiră cu dînșii. (Despre acâstă
alianţă |
Între două puteri aşa rivale vedi Niebu
hr (1 p.132)). Ea exista, âncă pe timpul
Aristotele
lui

şi durâ se vede pănă la înfrângere
Rasyetr, zis via toiat Doxatedaa Tirenienilor.de Siracuseni,
t îytvezo,
Bredoviu și Dietsch
propun a se .ceti Kaâurin. :Manuserisele
Kaâuem. Prin »victorie cadmeianăe Erodot ânsă sunt unanime în favârea formei
şi alţi autori elini ca Plutareh, unde iar
se giisesce acâsti expresie, înţeleg
uă victorie care costă mai mult pe înving
ători

decât pe învinşi, Expresia e analogă
aceca mai răspănaită de »victorie pirică
care ne a remas în urma celebrei exclacumaţiă
a
a luă Piru după ce a învins pe Fabiu:
»âncă ună aşa victorie şi suntem
pierduţi! « Sunt diverse pireri asupra
originci
expresiei »victorie cadmeianiie;
lutarch o derivă dela lupta între Eteocle
Polinice; Eustatiu dela victoria, Teban
și
asupra celor şepte ducă care aru drept
consecinţă înfrîngerea lor mai tiirdiii ilor
de
câtre
Epigo
ni.
Singu
r
Arian întrebuințeză acestă espresie în alt sens (Fr. 66).
— Larcher ne spune că nu trebu
confundem acesti victorie cu accea
repurtati, de Foceeni asupra Cartagines e să
ocasia fundiirii Marsiliei, victorie descri
să de Tucidide în Cartea I, Cap. 13.ilor cu
darea Marsilici avn loc cu vre ui
Fun50 do ani înaintea evenimentelor
de cari so
ocupi aci Erodot, adică pe la anul
600
inainte de Christos. Daca ar fi fost
cestiune aci de

bătiilia descrisă: de Tucidide, fresce
că Erodot.ar îi menţionat
fundarea Marsiliei care fa consecința
y
aceste i lupte între Foceeni și Carta
mai ales că Erodot cunoscea bine existe
ginesi,
nţa acelei colonii importante și vorbesco
de ea în Cartea V, Cap. 9.. E curios
$
nsă
cum
Focce
nii,
isgoni
ți din orașul lor
natal în împrejurările descrise aci,
nu aii mers direct să caute un
refugii la
Marsilia, colonizată deja de ei la epoca
aceea
şi
deven
iti deja un centru iinportant de comerţ, în loc să cerce
uă nouă instalare în Corsica unde
Cartaginesii şi
Tirenienii erau stăpâni de mult,
E pos ibil că motivul lor a fost să
aibă şi în
Corsica uă altă etapă pentru comerciul
|
or d'a lungul Mârii Mediterane.
| 2 2uB6hous.
Acestea erai ciocuril o saii rostrele
navelor, adică partea proeminentă de metal sai căptușită” cu met
al, cu care navele de resbel străpungea
pe celo inamice. Navele de resbel mode
tă
rne aii revenit la acestă idee şi le
armate cu asemenea pinteni cuira
vedem
sate

decât chiar tunurile lor: astădi nara d cari sunt uă armă adese ori mai teribilă
a resbel' lovesce pe inamic cn pintenele
subt apă de vreme ce navele antice aveai
ei
acest pintene d'asupra liniei de plutire,

Clio [, 166. 167.
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>
za îtovzol ai vizs | la Alale, și luară pe copiii şi
apt digew* xai Ezerra dgwes? ziy | pe nevestele lor, precum şi, din
restul averii lor, tot ce navele
- Kopvov Exheov 25 “Pritov.
lor puteait transporta; şi după
-

Sty

o
60%

>
otăt

aceea, părăsind Cirnu, plutiră la
Regium.

167.

Tâv

08

vav zobs dâpas, ot r2 KapynâdPi
e
wo vai oi Tupoxyol Ehayây ze
adrâv no mhstous?, zal 7obTovs
Etoayâvzes xazthsvoay. Meză â3,
"AvoMaiotat mdyra ză maptâvra
1 2ylvovzo.
2 aotvres.

167.

Gvaplapetotwv

Cartaginesii şi cu Tire-

| nienit împărţira prin sorți (ntre
| dânşii) pe prisonierii din navele
seprăpădiseră, (prisonieri cari)
ce
| eraii cu mult mai numeroși decât
| acei pe cari îi făcuseră Foceenii,

În câto-va ediţii îytvovzo, dar 2ylvovro e preferibil.
Unele ediţii moderne, în contra autorităţii tutulor manuscriselor,

ait substituit, dres în loc de aztec.
3 Pâv îi Braqbaparotuy vebv mode ăvâpas, ol re Kapynăsviot al
oi Tuponvot Eaydv se adrâv mod) mhelovs, Din causa construcției
defeetudse şi dificila a, acestei frase, mulți comentatori sunt

de pirere că lipsesc

în text cuvinte pe cari Erodot le ar fi uitat la copie. De aceea Diotsch şi
Dindorf pun în textul lor mai multe puncte după 'Iwparvol. — Dificultatea provine

însti- numai din posiţia curissă a cuvintelor abzâiv mn) mhelovs. Daca referim .
pe adzâvw la Fooceni şi punem pe abzâv z0hui halas după os &vâpas, reconstruind întrega frasa astfel: »Tâv 3: îvardaperstuv veâiv zbs dvăpas ra mheloys

ant, ol ae Kagymjărmot xl oi Tuparpici Ehoeydy ze za z0003s ifayagivzes xarthevanue
atuncă pasagiul devine mai clar şi nu e necesar să presupunem că ar fi existând
mii lacună. Cred greșit a lua pe adzâ cu Eayoy șia traduce vai împărţit întro
că«, pentru că atunci zo)ăă zelos nu mai are sens ne având nică un termen de
comparaţiune. Baehr emite şi cl ui alti teorie, care însă mi se pare şi aceca,
prea complicată: el consideră pe abzâv ca un genitiv pe care €l numesce »partitiv«
şi traduce astfel: »multo plures virorum e navibus submersis interceptorum Phoexensium, Carthaginienses Tyrrhenique, sortitione facta, abductos lapidibus obruerunte, el susține că dupii ce la început autorul a dis 2x09 dvâpase (accusativus
obiecti), pe urmi, spre a explica frasa lui, unesce pe ară (adicii 70v dvâptov)
cu 70) zhelows, asa încât ar fi putut si dică numai zi dvâpiy. Prefer cu mult
însă a lua pe adrâv după zhelows ca referindu-se la Foceeni. Baehr mai pre-

supune că Ehayov este uă erdre pentru Eha4o», lucru care e

posibil; acâstiă teorie

e admisă şi de Rawlinson care traduce zlanded their captives after the fghte.
Dar aci în traducere nu pot admite uă emendaţie oricât ar fi ca de probabilii,
în contra autorităţii unanime a manuscriselor: traduc dar cu dayyivew și nu cu

dapăeveta, — În loc de zhelo»s se propune z)zdvas de câţi-va comentatori.
4 "Aguddatotar. Oraşul Agila se afla: în Etruria, la uă distanţă mică de |
costa mârii; mai târdii fu numit Caere. Mulţi scriitori afirmă că fu fundat
de Pelasgii din Tesalia.

târdiă.,

Argumentul

EI nu fu cucerit,

lui Niebuhr

. măcel al Foceenilor Agila

în favârea

dice Niebuhr,

opiniei

de Etrusci

decât mai

sale că la epoca

acestui

aparţinea âncă Pelasgilor şi nică cum Etruscilor,

esto

„că Etruscii nu ar fi trimis să consulte pe oracolul dela Delfi ci s'ar fi mulțumit

cu aruspiciile lor pe când Pelasgii; în mod natural, aii consultat propriul lor
oracol din Grecia. . Astiidi satul Cerveteri indică locul unde aii fost situate Caere

şi vechia Agila. Câmpia care se întinde între Agila și marea,pe unde trecu mai
târdii Via Aurelia, fu teatrul miicelului deseris-aci de Erodot. În acesta, câmpie
astiqi se văd din distanță în distanţă tumuli. P'acolo curge şi un piriii mic al
cărui nume modern »Sanguinara« memoreză pste drama săngerosă descrisă aci,
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TIS

şi debarcându-i,

îi uciseră

Agileii trimiseră la Delfi ca să
afle cum să-şi ispăşescă crima,

Piti dete

ordin

lor

să

insti-

tue (ceremonia) pe care Agileii
o observă pină în dioa de
astăţi: căci ci celebreză (pe

acesti Foceeni) cu rituri funebre
pompâse și aii instituit lupte

formă ionicii pentru Ezeto.

2 fidozpow
f a se aplică membrilor corpu
p lui când se sucese saii se strimbâzi,
saii că forma lor e schimbati; aşa
Eschil » în Prometeu legat, vers 694,
despre Io transformatii în vacă,
vorbind
sntueg Aviszp
dice »u6p 77 al Şpzes
diizznoseu
Fa
otzet oawe.
3 Euanpa. Membrii corpului deveniți inutili
, atrofiaţi saii ciuntiți
Euzrpa: vedi mai jos la Cap. 196
ande autoral nostru, vorbind de fete se numiaiă
urite, dice
»Tâs dpipreavs uat îuztipovse,
drzinuza.
e numesce acele piirți alo corpului
cari sunt paralisate și
unde nervii motori şi muscii s'aă
Cap. 178.) Aceste trei” expresiună slibit saă au fost distruse. (Vedi Cartea 1],
dutacp
e
va;
Eusrpa şi dntzhausa era
medicali technici, Erodot aci descri
a res Dunarea, deităţilor »feci Ofnat termeni
do vărsarea sângelui omenesc, (Vedi
e iritate
Miller, apendice la ediţia Eumenidelo
$$ 54—57.)
r

5 îs dehoobe Ereunoy. Relaţ
Delfi rees şi din faptul ci la Delfi iile ce aii existat între Agilei şi oracolul din
chiar cu acesti ocasie a consultări Se conserra un tesaur oferit de Agilei, pâte
i oracoluluă, E! se numia » Ayo)dalwoy
(vedi Cartea V, Cap. 2, din Strabone),
Grgaopăse
.
5 du
duaprdân, forma ionicii pentru âuapt
,
av.
Erodot o mai întrebuințeză în
Cartea VIII, Cap. 140,
7 dztredtovat,
ztzeheiy e un
spre a indica săvirşirea unei cerem verb care se întrebuinţezii mai în deosebi
onii sai a unui
rit religios.
8 Evayltoval. "Evaylter, este a
celebra ritul morţilor: acesta se
libații (vedi Sofocle, Electra,
fiicea prin
vers
articolul zvayitev», »rap' "Hpnttzu 406). Când Suida, în dicţionarul lui, dice la
cs epave, de sigur ci el are în
giul acesta din textul nostru. Nu
am netoe a spune ca aci trebue să minte pasasubtințelegem
> Doozznse.

? ce
dte/pljsavzo,
fe
.

Acest verb este usitat aci în acelaş sens
de resultat. fatal
ce îta/prisesfiate, Subiectul verbuluiavut mai sus la Cap, 110 »âhtBpu = zazlszuy
este za, adică »Rap/răruu şi Toparpric,
19 2uaigavzo. Dindorf şi cu Schwe
ighăuser, desaprobând acâstii formă
medie, propun
al acţiunii

cu

pietre. În urma (acestui eveniment), tâtă (suflarea) ce trecea
prin teritoriul Agileilor unde ză"ceaii Foceenii ucişi, fie oi, fie
vite de jug, fie Omeni, cra isbită
de strîmbire a membrilor, de
slăbănogie şi de paralisie; atunci

a
3
exprimate în
care lam

aci forma; actirii Enziz
scrise, şi, ca atare trebue respinsă, av ea e contrarie tutulor autorităţilor manuAcesti nuanță între forma mediă
activă, are totuși importanţa ei
și forma
istorică, importanții care nu a scapii
t din vedere
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gimnastice şi ecuestre. Acesta
dar fu modul funest în care tratară (Cartaginesii și Tirenienii)
Acei însă dinpe Foceeni.
tr'ânşii cari fugiră la Regium,
plecară cu timpul de acolo şi se
s

s

A

y

.

lui Creutzer. Forma activii Ezzwsav ar însemna cii Foceenii ai zidit oraşul, pe
când forma medie însemneză numai că aii luat pentru dânșii, adică €şă aii apropriat
ui localitate care era deja în posesia vechilor locaitori, Iatii deco am tradus

prin »s'aii aşedate.

Uă alti variantă propusi și ea de Schwoighâuser »szijozvsok

1. Divwzplr,s.

Prin denumirea acâsti Erodot înţelege nu întrega Italie dar

”

nu ce admisibilă, fiind pur ipoteticii.

numai partea meridională a peninsulei. Enotrii erai locuitorii Brutiului şi a Lueanici, adică a părţii peninsulei între Posidonia, Regium, Turium, Eraclea şi creasta
,
|
Apeninilor.

2 zis vdv “Yehrj zahtezar, Cetatea acesta este Elea saii Velia, patria
lui Parmenid şi a lui Zenone. Ea era. situati pe costa occidentală a peninsulei

italice, la uă distanță de vre ui 30 de kilometri spre sud de Pestum. Pe medaliile
acestei cetăți se găsesco numele YEAII sau FEAT (cu digamma). De aci e derivat
,
numele latinese VeItalia EA
i
[Pasidaria 3
3
lia. Blakesloy e de
20 ere tr)
ra
îs
»
părere că numele a
originat dela n,
»baltăe sai mlaștină, .

din

causa

(Pest

N

SĂ

24,

saii Enatria
.

apropie-

rii oraşului de bălţile Pestine, întocmai
cum

derivă

numele Velitre

dela

apro-

picrea acelui loc de
bilţile Pontine. Pe
timpul lui Erodot se
vede ci oraşul se numia Hicle şi Elea;
numele Velia fu usitat mai târdiii. Acest
oraş deveni leagiinul

scâlei

eleatice

de

filosofie, fundate de
Xenofane. Acest din
urmă a plecat din
Colofona cu alţi exilaţă din Ionia şi s'a
aşedat în noua coloniefoceană. Epoca
ânsă la care se pe-

-

trecurii aceste evenimente e greii de determinat pentru că nu scim exact când a
:
-trăit Xenofane. *
3 mpăs dvâpâs Iloceti ovtijzaw pafiduzes ds sâv Ropyov set i) Iv fjtv,
Ezomse aeloat Tpwy tâvza, dh)! od zi vîjzoy, Eroul Cirnu era un fii al
Caria şi fundâ colonia care purtă
lui Ereal, născut la Argos. De acolo plecâ în
mult timp numele lui. Cultul lui era, pentru un cuvânt pe care nu Pam putut âncă

determina, forte strîns legat cn cultul lui Neptun şi al Cererii.

Acum Posidonia

(sa Pestum), dice Blakesley, avea, precum indică numele acestei colonii, pe Posidon,
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Ey vov ip

2078.

|
ă

zis 2y "lovi ndroşt

|

aşedară

în cetatea

din Enotria

care astădi se numesce Iliele.
Ei se făcură stăpâni pe acestă

(cetate), aflând de la un locuitor

din Poseidonia că Pitia ci de-

dese ordin să-și însuşâscă pe
eroul Cirnu iar nu insula (avend
acelaş nume). Iată dar care fu

168.

Ilapazhiora

8:

andrea

istoria Foceii celei din Ionia,

168. Mai aceleaşi lucruri ca
sal Tijini?2 Ezoinouv*! însi ze dp | și Foceenil
or se întâmplară și
Gpsw ete jâuazt ză zetyos "ApnaTeienilor; căci când Arpag se
105, tofdivrec

mdvzes 26 ză zhota, | făcu stăpân pe zidul
(cetăţii lor)
oizovro mhtovzes îsi ris Opriizis,
prin sanţurile (ce le ridicâ îmxal

îvâaăza Euzioay dv "Apâzpa2- | prejur), acest
ia se îmbareară cu

adică po Neptun, drept divinitate tutelară, pe
când Hielo saii Elea dobindise atâta
celebritate pentra cultul special al Cereriă
al Demetrii încât Cicerone (pro Balbo,
$ 21) ne spune ci Romanii luaă pe proţiisai Cereri
dela Posidonia şi dela Neapoli.
Afarii de acâsta,

achaic “(Arist

Posidonia era ui colonie din Sibaris, unde
predomina, elementul .

ot,, Politie V). De aci Blakes
Elea a unui templu în ondrea lui Cirnu, şiley conchide ci ridicarea la Hicle saă |
acâsta pe temeiul unui consiliă dat
de un locuitor din Posidonia, era curat

sigilar
oraşe având, aceeași origini şi aceleași tradiţi ea unui pact de amicie între douii
i religidse
Etrusci.
Întrebuințarea verbului urăouat în sens de şi drept inamie comun pe
a cultiva este excepţional,
însii acsta so explică daca ne aducem
aminte că sensul primitiv al acestui verb
este »a obţine pontru sine« aşa încât e
natural ca el să ajungă a exprima obţinerea de favoruri din partea cuiva, şi
favorea
prin cultul că. E dar superiluii propunerea , unei divinități nu se obține decât
lui Steger (Prefaţă Ia Erodot, pag. 10)
de a ceti aci zisa în loc de xzianr, Sensul
ar fi prea de tot clar şi ar dispare
în mare

parte ambiguitatea, oracolului facând-o mai mult
fonetică decât reali, —
îpwv este uă formă a acusativuluj ținend
locul formei normale Tipwz usitato de
Lrodot în alte părți ca, de exemplu, în Cartea

Ea există

II, Cap. 143 şi în Cartea VI, Cap, 69.

şi în alți autori şi de 6re ce în acest pasagi
ă tâte manuscrisele sunt do
„acord, nu e bine si o schimbiim pe curent
ul că nu o mai giisim nicăiri aiarea în
Erodot. E posibil ca ea si fi fost chiar
forma întrebuințată de acest posidonian
şi că Erodot citezii propricle cuvinte ale
acestaia,
i

1 09aws. În ediţia Creutzer avem vIzw.
2 Tijiot. Orașul Teos, patria lui Anacreonte
, se afla pe costa Asici mică,
spre nord de insula Samos, unde este
satul Sigadjik. Acolo so văd şi
acum urmele unui templu al lui Bachu şiastădi
ale unui teatru.
-

3 ABânpa.
Abdera, pe costa Traciei, la N.E. de
insula Taso. .Posiţia,
exactă ânsă a acestui oraș nu s'a putut
ina de 6re ce astădi sunt acolo
numai bălți, şi ruine nu saă găsit, Eusebideterm
ii ne spune şi el că locuitorii din
Clazomene, vecini cu Teienii, stabiliseră
deja înaintea acestor din urmă uă colonie
la Abdera în primul an al Olimpiadei XXXI
- colonizat din noii după ce căduse în desuet . E dar posibil ca Teienii s'o fi
udine. Mai târdii ui parte din Teieni
se reîntorseră în mama, patrie

unde ridicară din ruinele ei .vechia lor cetate
.
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zi

mpbzapos mobawy Khatoptyws

Tiufaws!

urmioas,

051

dawyrjta?,

d Ord Oprjtzwv 2fehaatizis? atpăs
văv dm Trjtwy zâăv 2v "ABOlpota
&s Îpus Exet.

169. Oăzot pf vov'lbvuv po5vot, ij ânvhoGdvriy od dvey6uzvot, 2Echuzov săs nazpidas” ol î' dot
"loves, zh Miroloy, dă piyns
piv dntatazot A pn, uazăzep oi
2a)umâvres, ual cvâpes 2yvovro dya(rd, mepi mis Euro Exasins pa
„duzvot Eoowljfyzes 38 „al GhâvEwevov! zază pr
S1ao7ot,
EŞ
i
za: ză îmizaos6ueva Eneteheov5.
Muiator 85, ds ai zpbsepbv ot

toţii pe' navele lor, plutiră spre
Tracia şi acolo zidiră . cetatea
Abdera; de (Abdera) aceea pe
care înaintea lor o fundase Timesiu din Clazomene, (acest din
urmă) nu putu să se bucure
(mult), căci fu alungat de Traci, şi acum el este onorat ca un eroii
de câtre Teienii din Abdera.

169.

Acestia

fură

singurii

dintre Ionieni cari, nevoind să

se supue robiei, părăsiră patriile
lor; cei lalţi Ionieni, — cu (singura) excepţie a Milesienilor, —

resistară în contra, ui Arpag ca

K6pw + fputov zotnad=
i

acei cari părăsiră (patriile lor), şi
se purtară ca nisce eroi, luptând fie
care pentru al săi: fiind ânsă învină, și (cetăţile lor) luate, ei r&maseră fie care în ţera lor şi se
supuseră ordinelor ce li se de-

pevot, îj0vyizy ovi. 0ărw îx, ză
ds6zepov "lovim 2âzînbhwzn8. '9s

teră:. Milesienii ânsă, precum am
spus'o mai sus, cadend la în-

îi

obs 2y zij
2 dmeipw
tmeipep "lwvas
"luovas EyatEat
azo “Apaayos, oi măs vfonvs

voială cu €nsuși. Ciru, o duseră
în pace. Astfel pentru a.doua

stonzat6,

9

ad

Y

1 Khatoutvros

Tiuistoc.

Plutare ne spune

că Timesin sait Timesia (şi

căştigase un mare renume pentru virtutea şi prudenţa sa şi pentru mulţimea
„amicilor cari admirau virtuțile lui civice.
2 dewviazo dela verbul dzovbauat al ciirui-timp present nu se întrebuinţeză, futur drovisouat, aorist 2lea dzwviury. EI însemneză a avea, usufructul
sai a se bucura de ceva.
Omer întrebuinţeză verbul acesta destul de des,
(Iliada 17, vers 25; 24, vers 556; Odisea 11, vers 324; 16, vers 120; 24, vers30 s.€.1.)
3 tEchactiele.. Ediţia aldină are tzedalais.
.
,

1 dntutaro.
cum

5

=

Dindorf şi Dietsch ati drizovzo.

Extrassbpeva

îmertheov,

În Cartea 1V, Cap. 138, Erodot ne arată

se supuscră lonienii ordinelor Porşilor

cu ocasia expediției lui Dariu în

contra Sciţilor.

6 de za
7 joy.

mpăzeptvnot
Forma

eiprizar,

Vegi mai sus la Cap.143.

dorică yo» s'a strecurat în unele ediţii firă nică un cuvent

plausibil,
+
„$ Qărw 63) ză dedrepov 'Iwvln 2ăedo5howzo. Prima ocasie fu supunerea
lor de câtre Cresu. Vedi mai sus Cap.6, 28, — Prin 'luuiz, aci se înţelege Ionia
continentalii,
următore,

abstracţie făcută de Ionia insulară despre cara se vorbesce in frasa
:

302
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"loves,

acad puâioavzas
A

e

az

sara, optas adzobs Zânsay Kâpăt,

Oră fu robită Ionia (eontinentală). Când Arpag supuse pe

Ionienii de pe continent, onienii
cei din insule, temându-se (să
nu paţa și ci) acestea, se supu-

170.

Kezazoutyov? 0: 'lovov,

za GuMeroutvov odâiv îoony3 îs
75 Iambnov, zovidvouat Yvebpxy
Binyza5 dvâpa Tlpwmvta danâitacVa5”" lost yprstuozdzrv* zi ei 2mel0ovzo, mapeize dp opt 'ebântuovyterw
“EhNdyov pdhora*
65 2ucheva
»aotw

or6iw

+

4

"lwvas

zhtew Es Zapdâo?,
.

. denityzas:

y
ai, Enea

a) i ză vigovs
arobs Edogav K5puw.

m6hwy

seră lui Ciru.

170. Reduși în stare nenorocită, Ionienii totuși se mai adunait la Panionium, (Și acolo) precum înțeleg, Bias din Pricne
emise uă părere (care era menită să fie) de mare folos pentru
Ionieni; de care, daca ar f

ascultat ci, ar fi putut să devie

cei mai

prosperi

dintre Elini:

Eyovzec 'lwveg xarațbuăjoaveec radra, atac
Rawlinson observi cii acâstii a rmație este prea generală

pentru că Samos âşi menţinu independența intacti piină
la regnul lui Dariu, (vedi
mai jos, Cartea [1], Cap. 120) şi e probabil ci Cos
şi Rod r&maseră și ele libere,
Posiţia insulară se considera ca ui garanţie de libertate
ne o indică silinele ce 'și le deteri locuitorii din Cnid ca sii transforme, acesta
peninsula lor în insulă.
(Vedi mai departe, Cap. 114).. Lesbos şi Chios în
adevăr se supuseri imediat
Perşilor, dar acâsta numai și numai pentru a putea
conserva posesiile teritoriale
ce le aveaii pe continentul asiatie. (Vedi mai sus, Cap. 160),
2 zexauwutviuy. ' Verbul xaz055 fa se mai întreb
uințâză în sensul acesta
la Cap. 196 mai jos; în Cartea V, Cap. 27; în Cartea
VI, Cap. 26, 27; în Cartea VII,
Cap. 191, şi în, Cartea VIII, Cap. 68.
3 îscoy,
In textul lui Creutzer Ezov,
+ ovddeyoutvuwy băi Ts30v îș 76 [lavrbvtov,
Chiar și mai târdiă,

după

acestă conciustii a loniei de câtre Perși, onieniă tot. se
mai aduna la
intereselor comunită
Cap. 7). Se vede cii Perșii nu puteai .i să împiedice acestaţii,saii (Vedi Cartea VI,
că aveaii

Panionium spre a se consulta, asupră

interes
să menajeze susceptibilitiiţile naţionale ale Tonienilor
întru' cât întrunirile lor nu
aveati un caracter de conspirație sai de revoltii, Numai
așa se pot explica aceste
întruniră şi maă ales presenţa lui Bias la întrunirea
de faţi, cică, precum am
vedut mai sus (Cap. 161), locuitorii din Priene fuseseră
robiţi de Perşi înainte
chiar de sosirea lui Arpag în Asia micii,
5 Biavza.. Bias, la epoca acâsta trebue sii fi fost
forte înaintat în vîrstă,
a
a
Poe

Erodot îl mai menționtzii mai sus la Cap. 27.

țelepţi ai Greciei,

a
EI se prenumiri
între cei. 7 1în-

6 dmodttaaliat. vdmntetuvostia Țuburiv« »a-și
părereae echivalăza
cu îzztpeslat puburv sati cu drozatveshat Tibuz şi seexpune
întrebuințeză la Cap. 207
şi în multe alte pasagiuri din Erodot.
s Xapâw. Consiliul lui Bias a fost din cele mai nemerite
. Insula Sardinia, prin posiţia ei centrali între Africa, Spania
și Italia şi prin avuţiile eă
naturale atât metalice cât și agronomice, cra pote punctul
cel mai important

comercial din tota lumea cunoscutii de pe atunci.
și Fenicienii, popor
eminamente comercial, ai sciut sii profite de dinsa,De şi aceea
mai importante ale puterii Cartaginesilor a fost posesiun unul din elementele cele
ea acestui mare centru.
Cartaginesii le sciaii bine acestea şi au luptat tot dauna
din răsputeri în contra
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(acolo) cu ună flotă comună şi
să plutâscă la Sardinia şi pe
urmă să zidâscă (acolo) uă singură cetate pentrii toţi Ionienii:
și astfel, scăpând ei de robie,
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mai mare din tâte insulele şi devenind stăpâni peste cele lalte;

23

()

Mar remăne ci în Ionia, atunci,
dise el, nu se vor mai întîlni
cu libertatea care aii avut'o!«

-

Dotpnzos?* îs tuchavz »3y Bovhsv- | Acesta dar fu părerea ce o emise
|

,

ori cârii instalaţii

eline

în Sardinia.

|

,

În prevederea lor, sciait că uă dată Elinii

stabiliţi acolo, monopolul comerţului cu Africa prin Cirene şi cu Spania şi Galia
prin Marsilia, ar trece din mâna rasei feniciane în mâna rasei celine. Iată cum
se explică învierşunarea cu care Cartapinesii s'aii împotrivit la ori ce colonisare,
chiar a Corsicei, de câtre Foceeni (vedi mai sus Cap. 166); ci se temeaii ca nu
cumva clinii, ui dată stabiliţi în Corsica, să meargă mai departe şi să atace cu
succes coloniile cartaginese din Sardinia. Bias nu a fost singurul partisan al
colonisării insulci Sardinia de câtre Ionieni;. vedem din Cartea V, Cap.124, că
Aristapora a avut câţi-va ani mai târdiit aceeași idee.
1 vhzwu se âzactoy ueyiazrjw. Din construcţia întregului pasagiii e clar

cii Erodot, dela cuvântul 2ze)zve, citâză propriile cuvinte ale Ii Bias.

Acesta însii

nu vrea sii dicii că Erodot tusuși nu era de-părerea emisă aci asupra mărimii
insulei Sardinia. Din contra, la Cap. 106 din Cartea V, autorul nostru mai pune

acestă opinie în gura „lui Isticii, pe urmă o repetă

fără a esprima cel mai mic dubiii

în Cartea VI, Cap. 2. În dilele în cară triiia Erodot întinderea insulei britanice nu
era cunoscuti,
Cât pentru Sicilia, e bine constatat astădi ci în adovir suprafaţa,
Sardinei e cu ceva mai întinsă decât aceea a Siciliei, astfel încât, abstracţie fiicuti
de insulele extramediteranee, puţin cunoscute de antică, Erodot are 'dreptate. Nu
era Erodot singur de părerea cii din aceste două insule, Sardinia, e cea mai mare.

Cu acestă opinie se raliaii Scilace şi Timeu. Ca partisani ai piirerii contrarie putem
cita pe Strabonc, pe Ptolemeii pe Eustatiă şi pe malţi alţi geographi mai moderni,
aşa încât în acâstă privinţi majoritatea scriitorilor atit fost greșită. Opinia populari
cra ci cele șepte insule principale din marea Mediterani şi Enea, în ordinea
mărimii lor erai:
1) Lesbos,

1) Sicilia, 2) Sardinia, 3) Corsica, 4) Creta, 5) Eubea,
|

2 fat ctesapnevorst "lust

analogii

ca construcţie

yevontur,

cu 27" 2zeppasutyazt

Yevontm trebue să subtinţelegem pe îv.

din

Expresia

6) Cipru,

Ex. drezfaputunst este

Cartea 1V,

Cap.

164. —

După

(Vedi Cap. 161 mai sus, »îv 0 ;/p0vos

03305 054 fhlyos Țevduzinse.)
|
"
3 70 dvtzallay tuns Edusos Molytzos.
Iată a treia menţiune ce o face
Erodot în cartea acesta de Tales şi e- de mirat cum numai aci face alusie la
origina acestui mare filosof, și cum nu qice nimic în prima menţiune despre naţionalitatea lui. Alţi autori afară de al nostru vorbesc despre origina feniciană a lui
Tales. Astfel, dupii Diogene, pirinţiă lui Tales aparţineaii familici Telidilor, familie
nobilă feniciană care se filia că descinde direct dela Cadmu şi dela Agenore.
Alţii iar die că era lonian. El-veni la Milet cu Neleu. In tâte casurile, ori care

să fi fost origina lui, el se considera ca un cetiţean milesian. E totuşi curios ca
el să fi luat parte la congresul panionic, pentru că Miletul, cum am arătat maj
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Milet carele fu de origină feniciană; el fu de părere »ca Ionienii
să institue
.uă singura adunare,
şi aceea să fie la Teos: căci Teos
e centrul Ioniei. Cele lalte cetăţi locuite ânsă, trebuiaii să nu
se guverneze singure ci să fie ca
nișce comune«.
Acestea fură

dar consiliurile

„171. “Apnayos 3 xaraorpetausvns "lovirv, ămottezo orpazrtry

Ionienilor

epoca adversității lor. Bună fu
şi părerea emisă înaintea robiriă onienilor, de câtre Tales din

teră.
171.

cari

li se de"

|
Arpag, după ce supuse

Ionia, merse cu armata în contra

Carienilor,

a Caunilor

şi a Li-

cienilor, luând cu sine pe Ionieni

sus, se supusese lui Ciru.

Pâte însă ci » personal, Tales nu se supusese Perilor,
mai ales că el era compromis, fiind că, (vedi Cap.75)
, fusese uă dată în serviciul
lui Cresu şi în lagărul lidian, EI era dar de sigur un inamic convins
al politicii
persiane şi trebue să fi protestat din tâte puterile lui în
contra supunerii concetățenilor sc lui Ciru. — Cuvântul dvtzafzy se întrebui
nța rar întrun sens timporal și indica mai mult un raport de localitate, mai
aleş în dialectul atio: totuşi
Erodot €l întrebuinţâsă mai tot d'aun a într'an sens timpora
l (Vedi V, 55 şi 65;
VI, 35, 125, 128; VII, 291),

1 Toy,

2

umăiv

Si Tucidide, (VIII, 16), întrebuintăzăi acâsta formii de acusativ,

Ecoov

vopitechar
Cuvintele use şi 2330 par a fi un pleonasm,
resultând pâte, cum crede Blakesley, din două variante
în ' texturile originale,
una cu pxjitv voniteclia şi cea, lalti cu £ sv vouitealia.
Daca
teorie și primim ca bune 'ambele cuvint e m! se pare ci cădem nu admitem acâstii
într'uii erore gravii
şi schimbim sensul pasagiului cum €l sc himbii traducerea
lui Rawlinson care Sună:
»Their other cities might still continue to enjoy
their own laws just as if they

were independent statesc.

daca

nu

se

bucura

de

Si nu uitiim ca uii zo)rg nu putea să fie aşa denumită

autonomie,

aşa încât expresia
xpăze Es50v voulteshat
e inutilă cu cuvântul 0), căci autonomia se înţelege
e sine. Sensul autorului, am convingere, este cii cetăţile autonome din
păstreze autonomia lor ci sii dovie comune »ăipo«, lonia nu mai trebuia să
av
a ceea ce neapirat ar resulta
daca ar ceda acea autonomieiai în favârea
unci aduniiri
, Un alt argument
în contra- teoriei celor mai mulți traducători „este că centrale
dată luat în sens do state iadependente«, Imi permitfurt nu pote fi nică ni
dar a difera

de opinia
lui Rawlinson în traducerea acestui pasagiii şi a trata pe
urit sai pe Ezaov ca
uă superfluitate resultând dintr'uii

combinație a două variante. Chiar faptul că
se cerea cetăților ioniene sacrificiul autonomiei lor
în favorea unirii, fu de sigur
trebuiaii să remiină independente, starea de lucruri Altfel, daca, aceste cetiiţi tot
nu se schimba întru nimie alt
decât ci consiliul panionie s'ar fi adunat la “Teos în
loc de la Panionium., Aşa,
dar, sub tote puncturi

cuvântul pentru care sfatul -lui Tales fu respins,

le de vedere, cred tradacerea ce propun justificată.
de Eosav avem îjs3v în unele texturi,
e

.

.

.

.

În loc.
*

Ă
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sasi. Eloi 38 zobrwv Kâpzs utv | şi pe Eolieni, Din acestia, Cadzițutvov 26 Thy fmetpov 2 sv | rienii sunt (ui rasă) care a venit
vigwy?. Tă “ăp mada 26vzes | din insule pe continentul (asiMiw

me xazyizootă, val uaheâuevot | atic).
1

Alohtac.

Căci în vechime erai su-

Asemenea mai sus la Cap, 141, Eolienii sunt asociaţi cu Ionienii

ca tovarăşi de suferinţe: e curios că Erodot
înfrângerea şi supunerea, lor, Nu trebue să ne
pe învinşi ca să supue pe acei cari âncă eraii
tot dauna. De exemplu scim cum Dariu sa

nu ne spune de fei când avu loc
miriim că Perșii luară cu dânșii
liberă: acâsta a fost politica lor în
servit de Ionieni ca sii piăzâscii

podul de peste Dunăre cu ocasia, expediției ce a îndreptat-o în contra Seiţilor.
Kăpes ptv daiyutvor îs ziv fmerpov îx râv pici
Părerile sunt
forte împărţite între etnologi în ceea ce se atinge de origina Carienilor. În acestă
rivinţă există trei teorii principale cară merită a fi luate în consideraţie. Unii,
intre cari pare a fi şi Tucidide, consideră pe Caricni ca. de acecașă origină cu primii
„locuitori ai Grecici şi ca formând împreună cu Pelasgii și cu Lelegii (cu cari i
asimileză Erodot), nisco ramuri a. aceleiași rase care a ocupat Grecia şi Italia
înaintea sosirii linilor. Conform acestei teorii că.s'ar fi întins pe urmă în insule,
şi maă nainte de tâte în Ciclade, pentru că Tucidide no spune în Cartea I, Cap. 8,
că ci uă dată ocupaii insula Delos, de 6re ce jumătatea cadavrelor desgropate de
Atenieni acolo cu ocasia purificiirii insulei s'au găsit a fi cariene. Din Ciclado ei

Sar fi întins pe urmă în insulele do pe câsta Asiei de unde aii trecut în fine pe conti-

nentul asiatic, Alţii cred că din contra. ei formati cu Lelegii ui rasa, străină, de
origină turanică, şi că erai uă ramuri a marei familii scitice saii tătare venite

de pe malurile Caspică, şi instalate ântâiă pe câsta Asiei și în insulele Sporade.

În fine teoria cea d'a treia, şi care îmi pare mai plausibilii, este aceea susținută
de Movers, de Joblonski şi de alți etnologi eminenţi, cum că Carienii nu erai
„alt ceva decât semiţi, de uă rasă cu Ebreii, cu Fenicienii şi cu Lidienii; că au
venit de pe câstele Sirofeniciei ca să sa aşede ântâii po litoralul asiatie al mârii
Egee de unde mai târdiii sar Î întins , în insule și ar fi colonisat Creta. Acâsta teorie

e cu totul «contrarie celei d'ântâi. În tâte casurile opiniaci Carienii crai uă
ramură a rasei elenice nu pote resista mult unei critică seridse, mai ales că toţi
scriitorii elini sunt unanimi în a vorbi de Carieni ca de nisce străini. Limba
lor era cu totul diferită

de limba

elină: probă

că Omer

în Iliada II, vers 867,

că numesce fapdapoţibvoas, Daca eraii sai nu, de un neam cu Lelegii este ună
cestiune caro a rămas neresolvită pănă acam pentru că n'avem nici uă indicație despre origina acestui din urmă popor. Daca Lelegii erai de un neam cu Pelasgii,
atunci de sigur că Erodot comite ui erdre asimilându-i cu Carienii: daca pe de

altă

parte Lelegii erai semiţi, atunci e posibil să fi fost între ei şi între Carioni

uă afinitate Oro care,

Carienii deci trebue

considerați

ca asiatici,

fie ei veniţi

de pe malurile Caspică, fie de pe costele Sirofeniciei şi nici cum ca uă ramură
a marei familii iafetice sati indo-europeane stabilite ab antiquo în Europa. Nu
putem dar să fim de acord cu Erodot când dice că stabilirea lor pe continental
Asiei Mică fn resultatul unei emigrațiuni venite dela apus; din contra, ei trecură
în insule venind dela râsirit, şi pote că pe urmă s'aii reîntors în parte pe conti-

„nentul asiatic,

3 ădyreg Mlvw

istorică acestor tradiţii.

ze xazizoor.

Nu trebue si dăm prea multă importanţi,

Ensuşi Erodot, în Cartea INI, Cap. 122, le tratezi drept

“legende și face uă deosebire între siguranţa istorică dela Minos încâce şi între
tradiţiile cară circulaii despre evenimentele petrecute înaintea, epocii acestui rege:
»mdpes Mbuwds ze 05 Kwtwsaloy sal el âr, zis dhhos mpizepos =ozau doze 175 DadisOris: 2îis 08. dofipwzniris deyontvrs evetse s. c. ]. E mai probabil ci Lelegii
cari, ca Pelasgii, pote nu aii fost decât uă ramură a populaţiei vechi din Elada
și din insule, aii fost.că primii locuitori tradiţionali ai Cretei şi nică cum
Carienii, pe cari, cum am dis în nota precedentă, prefer a-i
privi ca semiți.

Confusia ce o face Erodot între Carieni și Lelegi produce totă dificaltaten.
E posibil ânsă să fi ocupat Carienii cât va, timp Creta, căci Tucidide, (I. 4) spune
ci Minos îi alungâ de acolo.
e
.
Erodot.

I,

20
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cariană a fost pe timpul săi cu
mult cea mai importantă d'intre

7

1 al xadeduevor Atheyes, Vedi cele două note precedente. " Confusia
ce o face Erodot între Carieni şi Lelegi e în adevăr surprindătore, căci mai toți
autorii cară aii vorbit despre Lelegi şi despre Carieni, începând cu Omer, fac uă
deosebire între aceste popore,. Mai în tot d'auna Gnsă ei sunt menţionaţi împreună:

acesta se pâte explica prin faptul că Carienii s'a stabilit în localităţile unde se

aflau deja Lelegii şi pote chiar că s'ai asimilat cu denşii. »Când Carienii, dice
Rawlinson, ai fost alungaţi din insulele câstei Asiei de câtre Elini, ei ai găsit
âneii pe Lelegi pe continentul asiatie; pe acestia &i învinseră şi Gi redusoră la
starea. de iloție: aşa cred că e maă naturală explicația.
Astfel devine clară şi

afirmarea lui Filip din Teangelu care a scris în antichitate un studii special
asupra relaţiilor d'intre Carieni şi Lelegi. Acest autor spune cum că Lelegii,
faţi cu Carieniă, erait în aceeași relaţie în care erati şi Iloţii faţă cu Lacedemonienii.

2 dcov zal 27

âvvazds elpt

"omis în text preposiţia ext,
Cap. 16 şi 192, unde avem

tote casurile ea trebue subtințeleasă.

superiorum

temporum

aupirarov, . Se crede de

unii că s'a

care figureză la Cartea I], Cap. 34, și la Cartea IV,
»âz' 23ov păzpizazova şi »âaov ri A uaspizazove, În

memoriam

Schweighăuser traduce frasa »quantum ego,

altissite

repetens,

audita

cognoscere

potuic,

3 Exidpovv ol zăs veac, Tucidide (I, 18) ne spune ci prima luptă navală
de care avem cunoscință nu avu loc decât 260 de ani înaintea resbelului pelo-

ponesiac,
4 “Ace îi 33) Mlvw ze. Presenţa a trei particule grupate astfel împreună
face ci găsim în manuscrise mai multe variante; de exemplu »âz &y Altwe,
vize Că My sec, »ăze îi) Mluu ze, das î Miywa. Le am reţinut pe câte trele

basându-mă pe autoritatea lui Gaisford și a lui Creutzer.
3 doytuobzazov. Stefan Bizantinul, la articolul »Kagiae, citeză acest pasagiit
din . Erodot, pe
dar îna loc de >)oyuiszazove are votarea,
E posibil că acest
Niirat
Pi
ZE
lexicograf citeză din memorieAL şiapeică se înșâlă
asupra cuventului
6 <Gv

tbvtwy

âzdvrwv.

Comentatorul

german

Eltzius

din text.
(Qucest. Herod.

p. 12), propune să separăm prin virgule aceste trei cuvinte de restul frasei.

Aşa *

S'ar schimba cu totul sens u şi S'ar da loc să se înţelegi că, nu pe timpul luă
Minos, dar pe timpul acesta, când fură atacați de Arpag, Carienii erai cei |

mai puternici din

tote popârele Asiei mică,

La

acâsta Creutzer

opune: două

argumente: ântâiii că, autorul, daca ar fi voit să dică așa, Sar fi exprimat
întrun mod mai clar, şi al doilea, aşa uă afirmare nu s'ar potrivi cu cuvintele

dela începutul Cap. 174 de mai jos unde Erodot ne spune limurit cii pe timpul
lui Arpag, Carienii nu sai dinstins sprin nici un fapt de arme şi că prin urmare

puterea

lor nu

mai

era ceea

co fusese

în trecut,

Iată dece

am

tradus

»uază

05zov zâv ypiuove prin »p6 timpul sâite,
7 wnzpiă wdtora. Un fel de superlativ indoit care dă mai mare putere
frasi, Tot aşa avem în Cartea II, Cap..76, »uduazd 27, Îupeptazazae,
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tote. Ei făcură trei descoperiri
de cari Elinii profitară. Carienii
sunt acei cari ait descoperit
aplicarea crestei pe coif şi punerea de embleme pe scut; în
fine ei sunt cei d'ântâi cari
potriviră brasiere la scuturi; căci
până atunci toţi acei cari se
serviat de scuturi le purtaii fără

Emibtecfiar

Kâpic

eloi

oi

xaradtfavzes.

Mormintele Carienilor desgropaţi la Delos în anul al Glea al resbelului peloponesiac
indică în adevăr că acest popor purta uă armură identici cu aceea a Flinilor.

Acele morminte eraii firesce forte antice și e deci probabil că Elinii împrumutarii
aceste

perfectionări

dela, Carieni,

cari fură,

nu

inventorii,

dar introdacătorii

lor

în Europa.
Acesta militeză mult în favorea -teoriei admise de mulți cum ci
Carienii ar i fost de origină semitică, căci observăm pe monumentele asiriene tocmai

aceste trei particularităţi ale armamentului:

ornarea coifului cu uă crinieră saii

cresti, întrebuințarea emblemelor pe scut şi mânerul cu care se ţinea scutul,
aceste două din urmă crai cunoscute şi de Egipteni (veqi nota la Cap. 180 din
Cartea IV, cu desenul anexat). Avem zazaâtiavzes în acelaş sens do a descoperi
şi de a, da publicitate descoperirii la Cap. 163 de mai sus. — Poetul Alceii vor-

vorbesco de os

Kapurisa.

.

2

&pava Gszist. Anacreonte ice »ăaiicv Naprcepytse. Precum vedem în
frasa care urmeză, modul primitiv de a purta scutul era de a-l atîrna de umtr
cu uă curea, (vei desenul la nota din Cap. 180, Cartea IV). Aşa se purtaii
seuturile şi pe timpul resbelului troian (veqi ]liada II, 3$$; Iliada IV, 796; Iliada
XI, 38 şi Iliada XII, 401 s.c.1). E
|
adevărat că Omer, în Iliada VIII, vers
193, vorbesce despre mânerul scutului, dar Rawlinson crede că acolo
avem a face cu un anacronism. Scutul,

pe timpurile resboelor Peloponesaului,
era mai perfecţionatşi era de două
ori fixat la braț. Antâiii avea mâ-

nerul proprii dis »%yavova, care nu
se apuca cu mâna dar prin care trecea braţul soldatului. De aceea am
întrebuințat în traducere de preferinţă
expresia brasieră, dela braţ. : Acest
"Gavov era dar ca uă bară diametrală

trecând prin centrul scutului. Pe
urmă, împrejurul circonferinței seu.
tului mai era uă curea, de piele ţin-

tuită

de

scut

cu cue

spre a forma

mânere cari se apucat cu mâna. Astfel
„scutul era bine asigurat pe braţul soldatului şi se putea mânui cu mare înlesnire.
Actsti curea se numia »xdprasa şi nu trebue confundati cu Gov propriii dis.
Desenul alăturat,
dpavo

„2

şi nipzas.

twbecav,

estras din lucrarea lui Rawlinson,
Ă

arati bine deosebirea între

În unele ediţii vechi piisim duletaav care se răspinge de cci

mai mulți editori moderni pentru că e ni formii străină dialectului ionie,
20*-
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1 oimzitovzes.

n6ză cîrmi,

Verbul

aşa încât implici

(numai)

(le) atîrnaii împrejurul -gîtului şi
a umărului stîng. Mult timp
după (epoca lui Minos), Dorienii

şi onienii alungară pe Carieni
din insule; şi astfel (acesti din
urmă) se stabiliră pe continent.
Iată ceea ce spun Cretenii despre

Carieni.
vouilnvst adzol Ewuzobs tva a
Govas îmetnoras,
|
, ua i 20! oby
3
Tw

şi le mânuiaii

cu banduliere de curea cu cari

e
wo

Carienii Ensă spun cu

totul alt ceva: ei, din contra,
cred că sunt (adevărații) indigeni ai continentului şi că aii

otaziter derivă de la substantivul

idea de a dirige

sati guverna,

»oiaze

adică

care însem-

de a da uă

direcţie dupi voinții. Verbul a cîrmi ar traduce exact sensul daca limba nâstră
ne ar permite să-l întrebuințăm aci, d ar am preferit verbul a mânui ca mai
propriii.

2 meptzelpevor,

Se subtințelege zâs daztăas,

3 Mesa 82. După aceste cuvinte trebue sii punem uă virgulă ; atuncă pasagiul
devine clar. Erodot spune că mult timp dupii aceea, adici mult timp după ce
.Carienii fură asociaţi cu Minos și obținură preponderența în insule, Ionienii
şi

cu Dorienii se aliară în- contra lor și alungându-i din acele insule îi siliră să se
stabilescă pe continentul asiatic, Acestă mişeare a Dorienilor şi a Ionienilor este

aceeași do care a vorbit Erodot mai sus la Cap. 142,
.
+ Rază pi 5 Kăpas o5zo Kpiizes dtyovat yevtstiar.
03 utvzor
abzol ye buodoytova codzotat oi Kâpes. Nimic mai natural decât aceste două
versiuni deosebite a, istoriei Carienilor. Amendoni - concordă întrun punct principal, adică afirmi trecerea Carienilor dela insule pe continent. 'Trebue să privim,
atât continentul asiatic cât și insulele de pe costă, ca locaite înaintea venirii Elinilor
de ui rasă cireia putem da numele generic de Lelegi și căreia aparţinea Misienii,
Lidienii și Carienii, La sosirea Elinilor, Carienii, cari se întinseserii în insule,
pe când Misienii rămăseseră pe continent, fură alungați de acolo şi se întârseră
înapoi pe continent lingă consângenii lor cu cari ei însuşi se identificati considerându-se şi ci ca, autochtoni, adică ca. vechi locuitori al acelui continent, Elinii,
necunoscând afinitatea, care exista între Carienă și locuitorii originali ai. Asiei, ait
credut ca, Carienii, trecând în Asia, emigraii întrui.țeri cu totul străină; ci nu

sciail că acestia nu fiiceaui decât să se reîntâreii în vechia, lor patrie şi nu vedeai

în acea emigrație nici uă mişcare retrogradii. Din contra, vedeai uii continuare
a unui presupus progres dela „apus spre răsărit. Aci cra erârea lor. Versiunea,
Carienilor este cea adevărată, În nici ni parte din lume, observă Rawlinson, nu
vedem ca în Asia mică cele trei mari ramure ale rasei omenesci mai amestecate:

Rasele semitice, indo -europeane și turanice loeniait acolo împreună; pănă întratât

e acesta adevărat încât Perșii, când an cucerit Asia mică, ai fost siliţi să facă
proclamaţiile lor în trei limbi: astfel se explică inscripţiile trilingue dela Bchistun,
Persepole s. c. |. unde
ăsim uă coloni europeani, una semitică și una tiitară,

Aşa e şi astădi, numai ci rasa turanicii, represintată prin Turci, din “supusi
a devenit cea stăpănitore
.
5 vauitovar

cbvbuazi

se ada

abzoi

twuvzohe

elvau

del Btaypetoutvos,

adz6plovas
Avem

Îzetpizac,

ua

aci construcția acusativală cu
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purtat

tot Wauna

acelaș

nume

ca şi astădi; ei arată la Milasa
un vechii templu al lui Joe
carian în care participă la cult
și Misienii și Lidienii ca con-

sângeniai Carienilor: căci, die

ei, Lidu și Misu erai fraţii lui
Caru; cu acestia iaii ei dar parte
Kapai Eytvovzo, mpbznust 88 nd uâza. | la cult; pe acei Ensă cari sunt
|
de altă rasa, deşi aii ajuns să
vorbescă acecași limbă ca şi
Carienii, (ei) nu €i admit (în
+
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1

infinitivul în loe de, nominativul.

părerea

a
(kă

Carienii se apropie de poporul
caunic, aceea n'o pot spune cu

Aşa

avem

şi în Cap. 34 de mai sus și la

Cartea II, Cap. 2.— În loc de ftzypewoutvoas Dietsch

095 precum

după

că sunt din Creta; întru cât
privesce limba lor, ci,: ori se
apropie de poporul carian, ori

DA

12
Nous
ş

|

Caunii,

mea, sunt indigeni: ei ânsă die

R

-

A

172.

și Bekker propun îuzypzout-

şi la finele capitolului următor scriit s/ptovza în loc de ptwvzat.

1 £y Muvidootst,
În câte-va ediții »Muddaacezte. Milasa era un sat mic
situat în interiorul Cariei la uă distanţă ca de 32 de kilometri de mare, pe gradul
de longitudine .31* 15, Mai târdii acest sat crescu, şi pe la anul 385 a.C,,

deveni capitala regatului carian,

Ruinele

lui se pot distinge bine și acum în

satul modern Melasa, (vedi descripţia Liciei de Fellows pag. 66—175),

2 Ads

Nazpiov» îptv dpyatov.

Acest templu al lui Joe Carian nu trebue

confundat cum face Elian, (Animal. XII, 30), cu templul Ini Joe Stratiu care era
exclusiv carian (vedi Cartea V, Cap. 119), Templul lui Joe Stratiu se afla aprope
de 'Milasa, în satul Labranda. Acest Joe area mai mult atributele lui Marte şi

era divinitatea tutelară a Carienilor, ca popor resboinic.

Zeul Cariu sau Joele

Carian era fiul lui Joe şi al Torhebici, şi Xant ne spune că Nimfele €l învățară
musica, artă pe care mai târdiii o introduse în Lidia unde cra adorat ca ui
divinitate (vedi Stefan Bizantinul la articolul Tefhrâos). Despre acest deii Cariu,
Strabon ne spune, aprope în cuvintele din text, că cra »zuis dzdrzwv zapiri, 03

wtzeszt unt ibvâcis za. Mwzvis tos dâchgotze,
3 Oi ct Rawytot abro-phoves. Cauniă ocupati un forte mie teritoriit pe
costa Asiei, între Caria şi Licia.

dele ce s'aii găsit pe malurile

Capitala lor, Caunus, s'a identificat prin mone-

piriului Koigez.:

Ei crai

de rasii

identici cu

Licieniă şi aparţineaii ramurii ariane iar nu pelasgice a marei familii indo-eurocane.
Aci, ca și la începutul capitolului precedent, manuscrisul medicean are
Navzwvlous şi Nava:
dar acâsta nu pote decât îi uii erore,.ciică Erodot nu

„cunoscea ps Cauconi de cari Omer nu face menţiune decât uii datii, în Iliada X,
vers 429.

1 £livoc.

:

Sa propus a se ceti Efios, dar acesta nu are sprijinul manuscriselor,
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consideră că e forte bine ca
Dărbaţii, femeele şi copiii să se

+

17

o,

Kai oda
păzotat zotobrotat yptuvzart 8,

Moravurile lor diferă

mult de ale Carienilor și. chiar
de ale altor Gmeni. ' Căci ei

Kapăv,

Toto yăp vdhhozdy 20 za î)xl ss ua qudzriza ethadvi avyyviveola. îc mâow, ual dvâpda za
vovatti val. matoi. 'lâpuBtvruv 32
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2

siguranţă.

î

piv

adune

împreună

în

tovărăşii,

după

(raporturile

de)

vîrstă

şi

de amicie (cari există între dân-

şii) cu scop de a bea.
Ui
dinidră ci ridicaseră templuri
în ondrea divinităţilor străine, și
pe urmă, căindu-se (de acâsta),

— căci hotăriră să nu se mai
închine decât la proprii lor dei —,
totă

1 etadây. În general se serie Day;
grafia admisă în tote manuscrisele,

junimea

caunică

îmbrăcâ.

nu ne putem depărta €nsă de orto-

2 Tâpubtyrwv 5£ set ipâv Gervzâu.
Nu prea se scie ce divinități
străine, erai acestea căror aunii ridicară „templuri,
Ele pâte că aii fost divinităţi
cariene, ca de exemplu Joele Carian.
În vechime
adese ori ridica
altare şi templură dedicate divinităţilor p opârelor vecinepoporele
spre a i propicia şi spre
a face ca ele să nu divie jelsse pentru c€ altul oferit divinităţ
chiar Ebreii, popor monoteist, ai ridicat de multe ori altare ilor lor proprie. Daca
unor divinitiți păgăne
adorate de vecinii lor, ca lui Baal, lui Moloch şi Astartei
, nu ne putem mira daca,
aii făcut-o popâre

idolatre şi politeiste, Așa şi Elinii
serbările numite
»lzoztuae în onârea specială a deilor străini cultului lorinstituiră
în loe de tâpvftyewv ai tâpovlitvzwy, Acea formă trebue proprii. — Unele ediţii
răspinsă ca necunoscută

de Erodot; în Cartea II, ap. 44, chiar ediţiile cari aci aă iopuvhtva
wv serii lâpufii şi nici cum îâp»vevar,
î87â6%w
Aceeaşi frasi se repetă la Cartea V, Cap. 21.
!
* 05pwv. Dela 05005 »frontieră« sai »limităc si nu,
de la 6pss »muntec,
Daca ar
fost dela &p0s,
atunci genitivul plural ar fi fost 6âptwv cum €l vedem
i»
în
Cartea 1, Cap. 110, în Cartea II, Cap. 28, şi în alte pasagiur p
ă din Erodot,
5 Rahvvâtzâv.
Oraşul Calind se afla pe riul Calbis saii Indus, (astădi
Dolomon Chai) pe hotarul între Licia, şi Caria, El se considera
ca find în Licia

deşi mulţi autori îl pun în Caria, Strabon ne spune
era la 60 de stadii de
mare; de aceca'e probabil că ruinele ce le atribue Sir căC. Fellows
acestui oraş şi
pe cari.le a găsit pe golful

Makri, la 30
în realitate ruinele Calindului,
Afară de
lician.
„pur
Erodot mai face menţiune de
Millingen descrie uii medalie presupusă de el

de kilometri de gura rîului, nu sunt
acesta, acele ruine aii un caracter

Calind la Cap. S7 din Cartea VIII şi
că ar fi

fost bitută acolo, (Sylloge of
ancient coins, London 1837, pag, 12). Mai există nisea
ruine lingă satul modern
Huzumli unde s'aii găsit și inscripții cu numele »Cadianda«
şi se crede destul de".
probabil că acestea indică posiţia oraşului în cestiune.
elzovno. Scris de câtre unii Ezoyzo.
7

zal

Ecacav

tafridhet» sobs tetvzodş 2056.
(In Verrem IY,
39) citeză un fapt re cum analog privitor la femeele din Cicerone
pe Diana de pe teritoriul orașului, Asemenea Grimm, Segesta. cari ai alungat
(Deutsche Mythologie,

pag. 211) menționeză uă vechie „legendă din Vestfali
a în care deul Ermin este
chemat să se apere în contra Împeratului Germanici
care vine spre a-l combate şi a-l distruge,

* pptwvzat.

Vedi mai sus nota 5, pag. 308,

Clio 1, 172, 173.

31

armele, și isbind aerul cu săgeţile lor, pășiră pănă la hotarul

despre Calind dicend că gonesc
pe deii cei străini.
sunt moravurile

113.
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Licienii sunt

originari

din Creta. Căci în vechime barbarii locuiait întrega Creta. Fiii
Europei, Sarpedone. şi Minos,

7

1 Adator 24 Rpijens 2bpatov

Acestea dar

lor.

apucându-se

la cârtă în

Creta

despre suveranitate, Minos, înveyâvact,

Licienii, ca şi Caunii, dice

Ravwlinson, aparţineati rasei indo-europeane, dar mai mult ramurii ariane decât
celei pelasgice. Limba lor e astidi cunoscută: forma ei sintactică este curat indo-:
europeană dar cuvintele din cari se compune aii uă mare afinitate cu cele ariane,

mai ales cu limba zendică.

Drept exemplu putem cita un pasagiit dintr'uă inscripţie

funerară bilinguă gasită la Levesi:

!
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Vedem cii unele din litere ati un caracter elinesc si sunt pote împrumutate

dela ramura pelasgică saii lelegă : multe cuvinte, mai ales pronumele, aii un caracter
arian, şi caracteristicul principal al limbei pare a fi preponderența vocalelor asupra
consonelor. E dar posibil că Erodot se înselă când dice că acest popor era

originar din Creta, unde se înţelege de sine că locuia ramura pelasgică: se pote
însă ca Licienii să se fi instalat cât va timp în insule cum aii făcut şi Carienii.
2 Tv vâp Koizryv elyov 26 mzahativ măgav Bipâapot., Diodor din

Sicilia „CV 68 şi 80) vorbind despre Etocreţi,. locuitorii primitivi ai Cretei, dice
că Pelasgii veniră pe urmă şi că după că sosiră Dorienii sub conducerea lui Tectame, fiul lui Doru: că fiul acestui din urmă, Asteriii, luâ, de soţie pe Europa, și

adoptă, pe copiii că făcuţi eu Joe, adică pe Minos, pe Radamante şi pe Sarpedone.
De aci putem conchidecă Creta era locuită de ui rasa de Gmei afiliaţi cu
Licienii şi cu Lidieniă, un fel de amesticătură de rasi indo-europeanii cu resturi

de elemente semitice şi că .pe urmă veni rasa pur indo-europeană, adică pelasgicii,

care precedă rasa pur europeanii elenică, aşa încât Creta trecu pote prin tâte
fasele evoluţionare, de la primitiva rasă turanică la rasa pur europeană,
3 Ebobans salduy Xapandvos ma xal Miyw. Legenda, precum ne
o relatezi

Erodot, diferă de versiunea ce ne o transmite Omer, (Iliada VI, vers 199),

După Omer, Sarpedone fu fiul lui Belerofon făcut cu fiica regelui Liciei. Strabon
iar diferă şi de Omer şi de Erodot; el represintă pe Sarpedone ca, mergând nu
în Lăcia ci la Milet,

Clio I, 173,
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“Os ăi ae

ce învinse

pe Sarpedone

în (acest) resbel

civil,

&l exilă,

atât pe el cât şi pe partizanii

lui;
sosiră
lian;
cuesc

acestia, plecând de acolo,
în Asia pe teritoriul micăci ţâraîn care acum loLicienii, aceea în vechime

era Miliada; Milienii (de astăqi)
însă se numiaii pe atunci Solimi.
Cât timp domni Sarpedone, ei
purtară numele pe care €l aduseseră cu dânșii (din Creta) și

1 Meivdăa.
Milias forma, un district al Liciei âncă pe timpul
lui August
(vedi Strabon XIII). Acest nume indica, partea
Ea era partea, cea mai inaccesibil a provinciei, interioră şi muntâsă a Liciei.
fiind la uă înalțime de vre ui
4000 de iciore d'asupra nivelului mârii, Sunt
dispus a, crede că Milienii erai
un rest al vechiului element semitic care
predominase uă dinidră în tâtii Licia,

Lidia şi Caria.

EI se menţinu maj puri n munţi unde elementul
indo-european
bine cu el ca, în alte pârță. Acâstă părere
se
Erodot mai jos că Milienii fuseseri uă dată
numiţi Solimi: acest nume de Solimă e pu r semitic
şi
e identic cu Salem de unde
derivă şi Jerusalem. Bochard derivă numele
"0% care se întrebuinţeză des în Talmud şide Milieni dela caventul semitic
însemnâză »locură de muntoe.
Blakesley susţine ci între numele
un putu
confirmă

să se amestece așa de
prin ceea ce ne spune

de Milienă

există uă legătură etimologică.

?

ot 6 Medar

zdze X6hupor

şi acela

de Termili

de mai jos

Exalto

Nu trebue sii ne mirăm daca
localitatea poseda un alt nume decât acela vzo.
al poporului care locuia într'ânsa,
Solimi era numele etnic dat tutulor semiților cari
Cilicia, şi pănă în Palestina; regiunea 6nsă muntud ocupaseră uă dată Licia, Pisidia,
numele de Milieni nu se dete locuitorilor decât mai să a Liciei se numia Nilias, şi
târdii când sosiră ramurile indoeuropeane şi împinseră pe cele semitice de pe
litoral în spre interior. Astfel avem
cuvântul Români ca termen generic al rasei n6stre,
pe urmă Muntenia fa numele
„dat unei pârţi al teritoriului pe care locuesce
acei, rasă şi în fina se dete chiar
numele de Munteni locuitorilor acestei
porţiuni: aşa şi cu Solimii; că deteră numele
de Muntenia (Miliada) unei pârți al teritoriului
lor, adică munţilor Lâcieci, Acest
teritoriu se restrinse la regiun

ea înaltă d'intre Taurus şi şirul munţilor Massicit,
şi de acolo locuitorii fură numiţi Munteni (Milien
părerea, mea, fi considerați ca un popor semitic i), Acesti Milieni pot, după
curat. Despre acesti Solimi ni
se spune de Cherilu, un contimporan al lui
, că ei deterii lui Xerxe un
contingent destul de numeros în contra ElinilorErodot
semiţi. — =dze se referă la ză madatăv de mai ,sus.E bine constatat că acestia erai
3 odvoua. Textul lui Creutzer pune un punct
şi virgulă după cuvântul
acesta, dar cred că este uărud
erdree tipografică..
:

mande, »valaquoe s, e. |. EL crede că Licienii,
al
eraii împărțiți în trei triburi: 'Termilii sati Trament câror nume etnic s'a perdut,
ii, Troii şi Tekefii, ps cari
că consideri ea identici cu Caunii lui Erodot.
dWântâi erai cei mai numeroşi
şi ocupati sudul Liciei dela golful Adalia ănă Cei
în valea Xantului. Troii locuiaă partea de sus a acestei văi, şi

Tekefii

regiuuea

spre apus

de Xant

1

pănă

. Clio

I, 173.

cu care Licienii sunt şi astăqi

"Abrvewvy Abzos â Ilavătavos
: &tehaobdais za obros Să 705 dâzh2,
pa0ă Alytwsl, dnlzezo
Es ns Tep-.
pas mapă Saprndova, ob 67]
aază x0ă AGuov zi Exwybulry
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denumiți de câtre vecinii lor.
Dar după ce Licu, fiul lui Pandione, fu și el gonit din Atena

a

de câtre fratele săii Egeii, el se
refugiâ "pe lângă Sarpedone la
Termili, și astfel cu timpul
Licienii dobîndiră numele lor
dela Licu. Moravurile lor sunt
în parte cretice, în parte carice.

Kapuotov ypfwvzar, "Ev îi z6â=
tdwv? vavoulzasi, za obâausiat
hota suppEpovrat dvlipozwy* zahfovoi da Ru ză
prizipwv
Ewvzobs
pui

za
ed
10 odui
odzl dzdGadzây
ră mzazinuy3*
maripuv5*
elpopwtvov GE Ertpov 7dy TOI, zis
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"Ati Gusă un obiceiii al lor pro-

2

ein, arate fwvzdy uxrpoliev,
0 sis umTpăs dvaveutezat zăs
2
ym
7
x
prizipas.. Kat y pus e YvYh
dori, Bob GVvotrT5 YEvaia ză
zâxva vavâutotat* Tv î: dvi dotăs,

priii care nu se găsesce la alte
nații; ei se numesc după mamele lor şi nu după taţii lor.
Daca un (Lician) întrebă pe
vecinul săi cine este, acela începe dela (numele) mamei sale şi
enumereză pe mamele din cari se

la hotarul Carici (vedi »Essay on the coins of Lyciac,

London 1855).

E posibil

că numele pe care şi-l dedeai singuri Licienii, era »Tremeli« pentru că în tâtă
Licia se giisese inscripții cu numele TPXMEAL, pe când numele -vÂuzlae se
giisesco numai po piirţile eline ale inscripţiilor. Chiar astidi există an mie sat
numit Tremili în munții despre extremitatea 'nordicii a vechici Licie, aprope de satul

şi de lacul Ghienl Hisar. Nu sciii daca n'ar merita uă ore care investigaţie
ipotesa ce mi permit a o emite ci avem aci indice de infiuenţii celtică în acâstă
pleiadă interesanti de popâre, Licieni, Carienii; Caunii s. e. |. Acesta o cred
pentru că sunetul »Trec este caracteristic poporelor de rasă pur celtică din Europa

occidentalii. Se scie că Celţii aii trecut prin Asia mică, şi că Galii ai locuit
uă dati în Galaţia. Sunetul Tre pe care îl gasim în Cornualia din Englitera

în

numele

Truro,

Tremaine,

Tremoyle,

Travers,

şi

iarişi

pote

în

numele

Tirgoviste, Tirn, Tirnova din parţile nâstre și din părțile vecine, pote fi legat cu
numele de Troes, Tremili sai Termili din Asia mică. Propun uă simplă ipotesă
e care n'o văd nicăiri enunțată şi las altor mai competenţi decât mine ca s'o

Judece.

|

1 Alyiwg. Răi scris în unele ediţii Alyfos.
3 tâtov. În textul lui Creutzer avem iii dar cred ca e ui simpli erore
de tipar.
3 vahtovat dză zv unztpuv Ewvzobs zai oda drd zu matipwv.
Inseripţiile cară s'aii găsit în Licia sunt uă dovadă cât este de exactii acâstii afirmaţie a lui Erodot. Plutarch confirmă şi el acesta. Un lucru analog se găsesce

la Etruscă

cară,

judecând

dupe

inscripțiile

ce sai

preferinţă uă personă dupe numele mamei sale.
datoresce unei condiţii sociale puţin desvoltate.

4 dvavepterat.
propun

obiceiul elinese,

unii,

căcă

dwauvtezat.
un

Ceea

ce

elin întrebat fiind

Nu e deci nevoe să substituim,

Frodot

spune

cine e,

punea

tatălui stă după al lui propriii, cum fac ţăranii nostri,
al mamei lor,

de

dvaviueatia, precum explică Suidas în dicţionarul săii, este

echivalent cu xara)tyer şi însemnezii a enumera.

cum

descoperit, desemna

E probabil că acest obiceiii se

-

-

aci

contrastă

tot d'aana

cu

numele

Licienii adăogaii pe acela
.
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24

cu un sclav, copiii sunt socotiți
ca liberi; daca &nsă un cetățean
(liber), — chiar (daca ar fi) cel
mai fruntaş, — ar avea uă soție

străină saii uă concubină, copiii
se consideră ca sclavi,

hauz
“ZuTp6pdv
y Epriwv
Epin dmod
dzvâst
ztdu
ăuevo,
evo, 2 ?
Aoliroav Ob Apndyau- ozz

uems

trage densa. Si daca uă femee
având dreptul de cetate trăesce *

Tis

174. Carienii, fără a săvărşi.
vre un fapt strălucit, fură supuşi
de câtre Arpag; nimie nu să-

vărşiră nici 6nsuşi Carienii nici

Elinii cari locuia în țera aceea.

Căci mai locuiesc acolo Şi alți

(Elini între cari) şi Cniqii, coloni d'ai Lacedemonienilor, domenul lor e cu. fața spre mare, și
se numesce Triopiii. (Acestă re-

1 o5ze avzol si Râpes dnvdetdp
evor odâtv,
Întrâga frasa este nă
amplificare parenteticii a frasci
inciden tale 26503y dapuzptr Epyov
dzofetiuevore,
Carienii din timpul expediției lui
Arpag trebue să fi degenerat mult
crai înainte, pentru că mai sus,
de ceea ce
la Cap, 171, Erodot ne spune că
ei erai »:fv0ş
oytputaroy 7 2hvluy dzdrewve,

1 Oixtovat dă zat chat,

făcea parte &nsuși autorul,

3 Aaxeatuoviwy

dzoizov

Adicii, afară de Ionienii din Alicarnas,
din cari

Kytăo

Este forte probabil, cum crede Blakesley, că Lacedemonienii fundară acestă u,
în Pelopones, adicii pe când tot terito colonie înainte chiar de invasia Eraclidilor.
riul Laconiei era ânci locuit de
laţie ae eo-mineă, căci de sigur
uă popucă locuitorii Cnidului nu crai descendinţ
Dorienilor, ci uă populaţie curat
i ai
acheană. Avem în declarația lui Cleom
demonianul, n la, CarteaV Cap. 72,
ene lace»Nu
arată clar că expresiile > LaceVapdemonian sunt Dorian ci Achean« un exemplu care
şi Achean nu sunt incompatibile,
Lacedemonieni cari fandari Cnidul
Colonii pasagiul din text cu pasagiul din furi probabil Acheeni, Aşa putem reconcilia

Pausania (X, 11. 1) care arată pe Cnidi
eni ca
ca fundatorul coloniei lor, Acest 'Triop
a, se scie că era
rasei dominante în Pelopones înain
tea invasiei doria
Fiul sâii, Pelasg, fu fundatorul templului
Cererci Pelasgis la Argos (Pausania ne,
22. 1), iar fiica lui, Mesena, miări
II,
tându-se cu un

considerând pe Triopa

Achean

și ci aparţinea

fii maj June a lui Lelege, regele
L.aconiei, colonisâ Mesenia şi dete
num ele că acestei provincii (Pausania
Ea introduse misterile Cererii în
Mesen ia, şi acea instituţie fu mai târdiiIV, |. 1),
ficată de Liceu, fiul lui Pandione
ampli(Pausania IV, 1.5). Aşa fiind, Apoli
ne cel din
templul triopi

an era aprope identic cu divinitatea
acheanii din Amicle:
medaliile din Cnid ai multă analogie
dece
cu acelea din Amiele şi portă efigia iati
deităţi,. mai ales efigia Venerei din
aceloraş
Citera

, introdusii din Laconia, de câtre Achee
cari aveau un cult osebit pentru
nii
dânsa.
s,
4 20 5) Tpidztov vadtezat,
Subt cuvânt că sensul nu este prea
clar,
Blakesley a credut de cuviinţă

să pue cuvintele acestea, nu în locul unde
le avem
aci şi unde le ai tâte manuscrisele, ci după
cuvântul Boâassts, şi traduce: »domennl

Clio 1, 114.
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„epowwrisov zis BuBaooins!, îv5ons | giune) este contiguă cu Cherso= adons sis Kwâtrs, zi dhtms, | nesa Bubasiei, ttă Cnidia, afară
zepibpbov” (să uv văp abis mpăs | de uă mică parte, fiind încon-

căci golful

Bapăp dvaunv 6 Kepaustads u6hmos? | jurată de mare; —

ză î3 mpăs vâzov î, uază | Ceramie o hotâresce spre miaţă

ampre?,

s

A

?

we

Suny: me at “Poâav Oihaoat") | nâpte, iar marea cea despre Sime
zb Gw 03, &hfpov zodzo, 20 Goo | şi Rod, spre miaqă di:
—
pecând
-s Emi mtvre ozdâta5, pvoocy6 oi | Arpag cotropia Ionia, Cnidienii,
lor, având faţa spre mare şi incepând dela peninsula Bubasiei care se numesce

şi Triopiue. Miărturisese ca nu vâd de fel necesitatea unei astfel de intervertiri în
ordinea cuvintelor, Sensul este acelaş şi avem autoritatea tutulor manuscriselor
pentru a păstra ordinea cum o avem în text. Pe promontoriul saii :pe peninsula,

acesta se afla un ztpzvos, adică uă bucati de pământ despărțită de rest, loc consacrat Artemidei sai Dianei, care la Egipteni se nnmia Bubaste (vedi Cartea II,

Cap. 137 şi 156), Acesti divinitate elino-epiptianii era obiectul veneraţiunei speciale a Elinilor egiptianisați cară. veniaii din Alexandria ca să faci comerţ cu
Cnidul. Drept
reciprocitate exista la Naucratis în Egipt un templu a nume pentru
usul Chnidienilor şi al altor Elini. E posibil că şi Diana, ca soră a lui Apoline,
si fi fost numită Triopia, şi ceea ce Cnidienii numiaii promontoriul Triopia,
Egiptenii să-l fi tradus în Bubasia, dela Bubaste, numele divinității egiptene
corespundând cu Artemida elină. *
”
.

1 BuBacoins. Astfel se numia peninsula pe care era situat Canidul. E ensă
curios că tâte manuscrisele aii Bw3)zsins sait Bvs)nains. Acesta este uă învaderatiă

erâre care e corectată în tote ediţiile cela mai bune şi cele mai autorisate. ÎIntrega
frasi este încureată, şi pote chiar coruptă: de aci provin multe variante atât în
ordinul cuvintelor cât şi mai ales în punctuație.
Am vedut de pildă la nota,

recedenti cum Blakesley pune cuvintele »ză îi) 'Lprintov xadzezare după cuvântul

Îusazatrs, Tot elpare a pune în suspiciune autenticitatea cuvintelor zîjs Kutâirs, pentru

cii văd că le separă de restul, textului prin bare.
ui virgulă

după

zeptbtov,

În

textul

lui Creutzer

Creutzer nu pune nici măcar
avem

un

punct

înainte

de

dprptwms, într'acela al lui Blakesley d'abia avem uă virgulă, asemenea și Larcher

unesce dpyphtwms cu Byacstrs și traduce »de 6re ce regiunea Bubasică începe de
la Chersonesăe. Modul cel mai nemerit de a descurca aceste dificultăţi este de a
referi pe dpyutvrs- la ps, de aceea am pus în parentesă »acâstă regiunec; pe
urmă trebue să legiim pe Bylassirs cu cuvintele cari precedă imediat »24 75

“apsovisovu.

Creutzer traduce:

»Cum (Onidiorum regio) inciperet a Chersoneso

ybassia, totaque prater exigunm tractum (quo cum terrâ continenti cohzeret)
esset circumfiuac. Trebue să ne mirăm cu toţii cum Erodot, care de sigur
cunoscea fârte bine localitatea liingii oraşul săi natal, pote să fi ficat erorea de

a da numele de Triopiu întregului promontoriii care înaintezi în mare între
golfurile Ceramie şi de Sime, de vreme ce numai extremitatea unde era situat Cnidul
purta, acel nume, iar întrega regiune se numia' Bubasia. Nu văd altă explicaţie decât
în ipotesa propusă mai sus că trebue să considerăm întregul pasagiti
i Repapeurăs adhzos.
Golful Ceramic se numesce astidi
E] €şi trăgea numele dela satul Cerame situat pe dânsul.

3 dmtpyet.

Câte-va manuscrise ai drelpţet.

ca corupt.
Marmorie,

.

1

uază Xp
ze val 'Pâîov fidhasoa. Sime este uă insulă situată
între Rod şi promontoriul Bubasia. Astăqi ea portă acelaş nume.
5 z0v 2oov ze îl mtvze osdâta.
Un căliitor engles, căpitanul Graves,

măsurând lărgimea istmului care unesce peninsula Triopiei cu continentul asiatic.
a gâsit că corespunde întocmai cu dimensiunea ce ne o di Erodot în acest pasagiii.
bp»scow.
Imperfectul denotă ui acţiune nesivărşită; adici Cnidienii nu
reuşiră să sape un canal, dar cercară 'numai s'o faci. Hamilton, în »călătoriile

Iuă în Asia micăe (vol. 2, pag. 78), afirmă cii a dat peste urmele acestui început
e canal.
>

*
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705 olz670ş

d ze ha z0ă Guouazos, za pi
hoza ză mepi i obs” dpbaduobs,
Opavoutyms sis xt=pxs, zeuzny
25 Azheubs Uzompomovsi 2zetpr,90vous? ză dyztooy6. “H 3 [lv
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2 “prutzpep Tov Tds”
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»'Isbiut 28 pi opere, 45” 0nyoseze”
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voind să transforme localitatea
în insulă, cercară să tae acestă

bucăţică

(ângustă

de

pământ)

care era, (de uă lărgime) ca de
cinci stadii. Întregul (teritorii
al Cnidiei) era coprins în interiorul (acestui istmu); căci,

chiar acolo unde el se atinge de

continent, se află și istmul pe
care ail cercat (Cnidienii) să-l

tae.

Pe când Cnidienii erai ocu-

pați în mare număr (cu acestă,
lucare), observară că la spartul
pâtrelor, un număr mai mare
de lucrători de cât se cuvenia
şi decât era, firesc, se râniatt în

diferite părţi ale corpului, Şi mai

ales pe la ochi, şi trimiseră divinatori la Delfi ca să cerceteze
care era obstacolul.
Pitia, pre-

1 "Evnâe 6t măsd apt jtvezo, Pasagii
forte obscur care a fost obiectul
mai multor amendări. Moda! cel mai natura
l de a-l interpreta este de a subtînțelege »105 isfiucăa dup îsâs și de a
referi pe sâsa la 7 Rod ppm, adicii
înțelegând că

tâti Cnidia, saii întreg teritoriul Cnidia
n era coprins în acest istmu.
Fără îndoidlă că eyivazo, propus de
Belker, şi care se găsesce în malte
moderne fârte bune, este mai corect
ediții
decât Ever, dar trebue să reținem
formă pentru că o ai tâte manuscrise
acestă
le fără excepţie. Blakesley explic
ă pe
Eyevzo prin Euch)e ewhaestiat,
îi Ktâtn op.
Am tradus prin »ele pentru a evita repeti
rea cuventelor
»teritoriul Cnidici« supleaţi în frasa,
precedenti.
3 păddov ydp st uad Verbzzpuv
2 calvovzo zizpaze stia. Prasa causali
precedă aci, conform ordinului logic,
i
pe
fi contrariul şi star fi „dis: Erepuztov îs Ae), aceea care indică efectul; în genera! ar
cs (efectul) cz păo Bzwizepov tpalvo
vo
stepszestha (causa), În cas când se ad
optă în naraţiune ordinul logic al causaltăţii și al efectului, atunci, în genera
Causa. — rtapibazesliav« este ca »labor l particula, yap introduce frasa, indicând
suferi, deci a pitimi. Astfel la Cap. 18 are« în latinesce şi însemnezi a munci şi a

„4

mai sus am avut “ptouaca pentru desastruri,

Beonzpdzovs.

Biirbaţi experţi în materis' de divinaţie
sai de a interpreta
Am tradus, ca la Cap. 19 mai
turisese că acel cuvânt mă satisface puţin.sus, prin cuvântul »divinatoria deşi măr»Teologi« ar da pote mai bine sensul,
"dar are uă semoificare prea tecnică
în limbagiul. nostru eelesiastie pentra
a îi
întrebuințat aci,
îzetprisontvous, Giisim în multe ediţii îzegSou
tus,
76 dvalzoov.
Piedic sai obstac
Vedi mai departe la Cartea IV,
"Cap. 129; la Cartea VI, Cap. a7; la Cartea olul,
VII, Cap. 49, 150 şi 192 şi la Cartea VIII,
Cap. 119.

oracole.

7 ei m2Bodhezo.

Sa

propus

de unii zi y'2205hzz5 din causa usului neoracol și că limbagiul este puţin forţat, chiarsă uitim că aci aven un respuns de
în natura lui epică, aşteptat

al particulei

ze,

Dar nu

trebue

*
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ar fi facut dar
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fi voit.«

„Cnidienii, când Pitia dete acest
oracol, :încetară de a mai săpa,
şi când Arpag năvăli asupra lor
cu armata, ci se predară fără
luptă.
|
175. Mai sus de Alicarnas,
în

interior,

locuiail

Pedasii;

la

ard | vre un răi, sait lor sati vecinilor

zo0tst meowizotat, î, îepein zis 'A0r,a

a,

[

-

af

Ze

?

(re move
ufuav
Voyet.
vatrs
zobuwya ueav
toat.
vez
5,
Got 057 2€
0ăzo
7

3

2

>

-

dsto/ov

'Tote
Tpts

barbă mare. Acesta li sa înSinguri
tâmplat de trei ori.
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-fâzovS
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întăriți,

S&patăs

62 [lnăactes.

ax

pricinuiră

lui

multă

indici că deja, pe timpul când seria autorul

nostru, oraşul Pedasa

nu

mai exista.

Rawlinson

că acel sat nu

Din CarteaV, Cap. 121,

resultă

că acel

oraş era considerat ca situat în Caria, dar astădi au perit pănă și urmele cari ar
putea dovedi 'exacta localitate unde se afla. Sir C. Fellows pretinde ci satul
modern Moolah, lăngii isvorul apei: Cheena saii Marsias, ocupă situl Pedasei;
€nsă

crede

îndeplinesce

condiţiile

cerute,

fiind

prea

departe de Alicarnas, şi e dispus a se ralia cu părerea lui Kiepert care îl însemnezi pe hartă ca situat în peninsula Ceramică.
”
2 Adtzapvn5305. Vedi nota 1, pag.7.
E
3 gveztateov exprimă în general un neajuns sait un rii de un caracter firă
gravitate.. În Cartea VIII, Cap. 104, unde autorul nostru se referă la acest incident,

4

el se servă

zbuova

de cuvântul ahezdy

piyav

lozer,

de »primesce« sai »capătăc,

care

are mai

toye pentru Eye,

mare

tărie.

sai mai bine

zaptyet, în sens

Aristotele (Hist. animal III, 11) observă că preote-

sele din Caria, unele aveait barbă,

5 Tols ot codzo îytvezo, În pasagiul din Cartea VIII, Cap. 104, la care
m'am referit în nota 3 de mai sus,
Erodot ne spune că acestă minune s'a întâmplat numai de doui ori vis fâr, Eytvezac,
5 -1p0vow. În acusativ, cuvântul acesta insemneza, »pentru un timp ore care
şi corespunde, ca mai sus la Cap. 116, cu îzi :/pdvov. În dativ ânsă echivalează
cu sd ypiw şi însemneazi »eu timpul« ca la inceputul capitolului următor.

1 &poş. Deşi tote manuscrisele aii 6pos, forma ionică este menţinută în
multe ediţii din cele mai bune, între altele în tezturile lui Bekker şi lui Creutzer:
cu tote acestea prefer a mă conforma, cu unanimitatea manuscriselor și a presu-

pune că Erodot a întrebuințat cu acâstă ocasie forma 8pos deşi pentru el forma
copas era mai naturali,
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odwoud
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numit Lide.
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176. Ilnâac
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176... Pedaseii &nsă cu timpul
,
2topttrozy,
Admor îi, cs îs md | se supuseră. Iar Licienii, îndată

Zvi mzâlov îhac= 6 “Apnaos | ce Arpag aruncâ
armata lui în
ză Orpary2, Ometidvras ua uaJ6- | câmpia Xantului,
eșiră să-l în1 Atân.

Erodot este singurul autor antic, care

face menţiune despre muntele
acesta din Curia. Weseling vorbesce de un
oraş Aa, în Caria menţionat, dice
el, de un Ptolemeii, dar admite tot uă dati
că numele acestui presupus oraş este
Îndoelnic, căci Pa mai găsit numit şi Xdâat
şi Khbdat. Muntele acesta trebue sii
fi făcut parte din şirul ce se prelungesce
în mare şi formeză promontorinl
Alicarn
asului, Numele trebue să fi fost curat
care era din localitate, este singurul autor carelocal, şi acâsta explică cum Erodot,
6] cundsce.
? Abator dă, de 2s ză Edvtov zedtov îjda
ge 6 Apnayos zdv orpazăv,

Uii observaţie fârte curissă da ficut aci
este cii Erodot tace cu totul asupra
supunerii părţii despre nord a Liciei de câtre
Perşi. Blakes'ey atrage atenția nâstră
asupra acestui punct şi €l explică întrun
mod care merită totă băgarea nâstră
de stmă, căci aruncă multă lumină asupra
surselor din cari autorul trage
naraţiunea ]ni şi asupra modului cum
ati făcut Perşii cuceririle lor în Asia
mică, E positiv cii totii Licia a fost supusii
de Persi, căci am f sciut daca ui parte
din teritoriul că, saii daca chiar un oraş
ar fi păstrat, independinţa.
Cu tâte
acestea Erodot nu ne vorbesce decât de"şi luarea
Xantului şi a Cauniei. Iată
cum explică Blakesley acâsta. Celebrul monum
Sir Charles Fellows şi care se pote vedea, ent lician, dat la lumină de câtre
parte în original, parte restaurat în
- gips în Museul Britanie din Londra, repres
intă
Porşi. S'a observat ci pe acest monument tocmai luarea orașului Xant de câtre
costum și ci acest costum este cel elincsc: ambele piirţi beligerante porti acelaş
soldaţii, de uă parte și de alta,
porti armura elini. De aci sa conchis
că
sudului Liciei, aă întrebuințat, nu proprii Perşii, în campania acesta în contra
le lor forțe, ci acelea ale cotingentului
elinesc, pâte din Caria și fară îndoislă
supus în mare parte de buni voa Perşilo din Ionia, căci scim cum Ionienii s'aii
r şi ei pot dar prea bine să fi fost aliaţii
lor la luarea Xantului. (Vedi

nota asupra
din Cartea IV, Cap. 138.) Blakesley crede ci pasagiului începând »isay îi cărora
trupele curat persane ale lui Arpag
crai ocupate în nordul Licieă pe când
supusă de auxiliarii lui Elini. 'Tiicerea luicosta şi partea de sud era atacați şi
Erodot întra cât se atinge de concuista,

restului Liciei provine, după Rawlinson,
tocmai din ceea, ce autorul urmeză
versiunea compatrioţilor stă, aliați cu
Perșii, și astfel na: menționăză partea,
campaniei făcute de ânsuşi Perșii. Blakes
ley mai explici tăcerea lui Erodot
despre supunerea restului Liciei prin
faptul că îa restul Liciei elementul elinesc
,
fiind absorbit de Perşi, perduse suvenirul
crunt al robirii, Atrag atenţia studen-.

şi decât faptul simplu că pe sculpturile
monumentala

din Xant nu se recunosce
observației acesteia este că Perşii se servia Un fapt care mai militâză în favorea
i cu preferință de aliaţii lor Elini în
luptele lor cu nisce adversari mai civilisaţi
ca dânşii, — Câmpia Xantului se întindea
la sudul oraşului şi avea uă lirgime
de vre uă 10 kilometri; cetatea, care
era,
capitala Liciei do

nici uă deosebire de costum între beligeranți,

sud, era situată pe malul stâng al acestui
riă, la extremitatea despre nord al acestui teren de aluvio
noi Xant, şi ale căror resturi se găsesc în n.mare Capitala acesta, pa care o numim
parte astădi în museul Britanie
din Londra, nu fu astfel numiti de Elină
decât mai târdii, Numele lician era
Arna sai Arina şi se aflii consemnaţ pe monum
entele şi pe monedele din localitate. Numele Xant era aplicat numai
rîului şi nu s'a dat de Elini cetății decât
după mârtea lui Alexandru cel mare,
În vechime riul se numia Sirbe sait Sirbes,
ceea
ce în limba

semitică

însemneză

galben,

(şi aci avem

iar ui probă despre
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săvărșiră fapte mari de bărbăție;

Mou îs să dapâzohv zds ze uvatvas z0l mă mEzva ua
>»
ea
„al zobs olzsras!e val Ema UzăVay Ti dxpâzolw zăoav *ab*r,

fiind însă învinşi și siliți să se
închidă în cetatea lor, adunară
în cetăţuie nevestele,
copiii,
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deteră foc întregii acestei întăriri ca s'o ardă. După ce făcură
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presența Solimilor

în Licia);

acest nume

lor şi astfel fu origina numelui Xant.

inamicului) muriră cu toții lup-

tând.

Ensă,

din

Licienii

de

astădi, cari pretind că sunt Xanţi,

cea mai mare parte, afară de optdeci de familii, sunt străini veniți

fu tradus

de Elini pe urmi

în limba

Sstemul de a denumi rîuri dupi colsrea

apelor lor există şi acum în Asia mică: avem Kara-Su (apă nâgră), Kizil Ermac
(riul roşa) şi altele. — Sir Charles Fellows, care a făcut atâtea, studii şi descoperiră intersante în Licia, crede că oraşul Xant, înainte chiar de a fi numit Arina,

se numia Coprele pentru că acest nume figaresă sub forma KONPAAE pe multe
monede găsite acolo. Rawlinson însă, care observă că numele Arina: se piisesce pe
obeliscul din timpul lui Artaxerxe, crede ci Coprele era numai numele districtului al cărui oraş principal-era Arina. Și în adevtr s'aii gasit monede cu ambele inscripții AP+ şi KONPAA.
1

icswbtvzec
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Locuitorii din Xant aii dat de trei ori exemplu în istorie de hotărirea

lor de a peri mai bine decât de a cădea în robie.
Aceste trei ocasii sunt:
ântâiii cel de faţă relatat de autorul nostru; a doua 6ră a fost cu ocasia invasiei
Macedonienilor subt Alexandru cel mare, şi în fine uă dată când Romanii, subt

comanda lui Brutus, asediară oraşul,
2

valesbai.

-

Înfinitivul numit de Matias »Infinitivus abundaotimc

în latinesce dupii Creutzer prin »ita ut« cu subiunetivul.

so traduce

"Mi pare 6asă că sar

traduce mai nemerit prin »ade« urmat de gerundiy: aşa în casul de față, prin
»ad consumandam arcemc indicând scopul final. Am tradus în romîinescs conform

cu acestă părere, evitând de a traduce prin »astfel încât să ardăc,
3 exdjhbdec.

Sunt archeologi cari susţin că acesti zf)53es erati chiar Perșii

sau Medii aduşi de Arpag şi că ci aii fost autorii frumâselor obiecte de artă ce

Sati descoperit la Xant. Creutzer.Ensi combate acâstă opinie şi susţine ci acele
sculpturi, departe de a fi opere barbarice, indică un spirit de cultură artistică
forte desvoltat şi prin urmare nu pot fi decât opera Elinilor,
-

.
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ză 33 dww arte ars Kâpos, zăv
2yos xazaozpepbuewns ua odă

-

milii erai atunci din întemplare
absente, şi astfel supraviețuiră.
Aşa se făcu Arpag stăpân peste
Xant.. Mai în acelaș mod luă și

ZutuYoavro

dvdozaza Emoles,

“

în urmă; aceste opt-deci de fa-

ză misu,

'Acins “Apmaţos

..

Caunia. Căci şi Caunii în cele
mai multe privințe imitară pe
Licieni.
177. Pe când Arpag supunea,
pârţile de jos ale Asiei, ânsuşi

Ciru (supunea) pârțile cele: de
sus, cucerind fie care nație și

1-Tăvy păv d Edyhov o5zwg Eoye 6 Apzayos.

Suntem

pe deplin justificaţi a crede ci dupi acâsti cucerire guvernu întregii
Licii rămase pe mânele
familiei lui Arpag, căcă scim din inscripţii că nisce descendi
nți de ai lui aă fost
chîrmuitori ai acestei provincii; de exemplu, obeliscul din
puţin timp după bătălia dela Eurimedonte, adică pe la
anul 466 înainte de Christos, menţioneză pe Caia sat
"fiul lui Arpage ca guvernator al Xantului în dileleCaica,
lui
Artaxerxe Longiman,. Numele acestui guvernator mai figurEză şi pe un alt monument lician tot în păstrarea acelui
musen.
Un alt cuvânt puternic în favorea teorică că postul
de guvernator al Liciei a devenit cât va, timp ereditar
în familia lui Arpag este că pe monedele din Licia posteridre
conXant, care se afl ă la Museul Britanic și care a fost ridicat

* Trichetră
pe ună monedă din Licia, cuistei Perşilor, găsim săpat semnul
cunoscut subt denumirea
de »trichetrie:, acel semn este consideratca simbolica]
familiei
luă Arpag. EI represintă trei cirlige. In
limba
âpzdym Şi în latinesce »harpagoc. Aşa jocuri elină cîrligul se numesce dprm sati
de cuvinte nu sunt rare la epoca
aceea, astfel, de „pildii, pe medaliile
ela Arpi în Apulia găsim acelaş cirlig

drept emblemă.

Întru cât se atinge de acest Cata saii

Caica,. menţionat pe obeliscul
xantic, Rawlinson observă cii nu trebue si-l
considerăm ca un fii. al lui Arpag
ci ca un descendinte al lui, căci între coneuis
ta Liciei şi între bătălia dela Eurimedonte ai Ş trecut $7 de ani, ceea ce
presupune trecerea a cel putin două

daca

nu trei generaţii. Lacuna acâsta o vedem
acolo citimcă în capul flotei liciane, pe timpul îndeplinită în Cartea V I, Cap. 98:
fiul lui Sica, așa încât putem face tabela urmitorelui Xerxe, a fost unul Cibernise,
de succesiune a guvernatorilor
Licieă:
-

ArpagI

.. cc...

Sica (ful să)...

993 pini pe la 543 înainte de Christos,

543

Cibernise saii Arpag II 553

»
»

> 5]
>» 471

»
o»

»
»

»

»
Cata saii Caica ..,, 4
»
» 44
>»
>»
>»
Trebue dar să presupunem că Cibernisc, al
cărui
nume
e
suspect
,
ciici stmină
mai mult a fi un titlu, derivând dela 2»Bepydw,
adică »chirmuitore, să fi avut numele
propriu de Arpag, în care cas, Cata saii Caica
şi cuvintele de pe obelisc se confirmă; altmint ar fi fiul adevtrat al lui Arpag II,
eri trebue să consideriim inscripția
»fal lui Arpag« ca însemnând »descendinte
le lui Arpage, Acesta este ui ipotesă
pe
“un

care âmi permit a o supune apreciăriă cititorplui
nevădând-o suggeratii de nică
comentator,

2 pa pacMatoe se referă la modul cuceririi și nici
cum la întinderea teritorin. urmare ar fi uă greşelă
unii; >Tot astfel luâ Arpag mai totă Cauniac;dacacăciam traduce cum văd că aii făcut -atunci am fi siliţi lopicesce să
riului Cauniei.

— BUCUFEȘTI —
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nzwy Extuvioouat.
3

nelăsând pe nică una la uă parte.
Vom

trece

parte

din

peste: cea mai

mare

acestea;

vorbi

(numai)

zis

deteră mai multă trudă și cari
merită a fi menționate,
178. Ciru, după ce supuse
tâte ţările de pe continent, atacă

1178.
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Ti. 145.

pe Asirieni.

acelea

cari ti

Asiria posedă multe

şi importante
. cetăţi, cea mai
renumită €nsă și cea mai puternică pe timpul acela, care, după
căderea Ninivei, deveni scaunul
domniei, fu Babilona, a căreia

traducem pe ză zhtw de mai jos prin acea mai mare partec, adică din Cauni,
lucra cu totul greşit ciică e de sine evident că să hu este modal şi nu se pote
acorda cu Naduu în nici un cas.
1 Tă pty vuy xdzu zîjs Acins Aprayoc
dvdozara îmolee, mă di dvw
abTijs abz6s Kbpos, nâv Elivos saragtpeobutevos xal odăiv zaptelg.
Prin
»ză xdzw sis Acea autorul nostru înţelege ceea ce numim: noi Asia mică pănă

la riul Alis sai Kizil-Ermak. Tot ce era dincolo de riul acela se numia să vw
îs Aolns. (Vedi mai sus Cap. 72,

1 Râpos

inel ze ză mdvra zic jnelpov

vnoxelpra txotigaro, 'Accu-

plotat EzeziGezo.
Cele patru manuscrise despre cari se face menţiune în nota 2,
pag. 246 de mai sus, .pun aceste cuvinte imediat după uă mică intercalare despre
care am dat semi în acea notă şi care legă acest capitol cu pasagiul terminând cu

agethawy /ptos dela capitolul 138. Erodot socotesce Babilonia ca facând parte din
Asiria, (vedi Cap. 106 de mai sus: »xat “obs 'Agovploys bzosetplovs îzoricavz0, zhiv .
Tis BaBodhuvins holprse.) Rawlinson observă că autorul nostru pare a fi con-

siderat luarea Ninivei de câtre Medi cu totul altfel decât Ctesia şi Berosiu. El
considera. pe Ciaxare ca cucerind vă parte numai din Asiria, şi presupune uă
„mutare a scannului domniei la Babilona fără nici ui schimbare de dinastie. Acestă
erdre a, autorului reese clar din capitolul urmiitor,

„2

Tie GE 'Acovplms dozlsă utvxovzal dida zohlopaza peyăha modă,

In adevâr, daca coprindem şi Babilonia în Asiria, atunci avem ună listă bogată de
cetăți din cele mai importante în Asia. „ Rawlinson enumeră între altele Niviva,
Calah (Nimrud), -Dur-Sargina (Khorsabad), Tarbisa (Şerifhan), Arbela

(Arbil), Khazeh (Șamanek)

și Aşur

(Sirgat); acest
în ea
Asiria proprie.

Pe

urmă în vecinătatea Babilonei âvem Sitace,' Opis (Khafagi), Kilmad (Kalwadha), Duraba (Akerkuf), Cutha (Ibrahim), Sipara (Sura), Borsipa (Babel),
Kalneh (Niffer), Huruk (Varka), Laranka (Senkereh), Ur (Mughir) și
alte multe oraşe ale căror ruine se găsese risipite pe câmpiile Mesopotamiei,
fără a mai vorbi de acelea ale căror urme rimin ascunse, , Afară de acesta, în
Mesopotamia, de sus s'aii găsit wi mulțime de movile. În harta alăturată am
notat orașele principale ale acestei piirți ale Asiei, precum şi cursurile riurilor

Tigru şi Eufrat prin Asiria şi Babilonia. — Revenind la însuşi textul, cuvântul ză.
lipsesce în manuscrisul sancroftian, și multe ediţii 6l pun în parentesă că biinuit că

- sar fi intercalat din erârea vre unui copist.
Erodot. I.

În tâte casurile, deşi e inutil, 6l reținem
.
21
”
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Copie

Bafohâv!, 2o5a zotadzm â1j 1152 | descriere este cea următâre: cem6he uterat 2y medie peydpă, | tatea este situată într'uă câmpie
fiind că figurează în marea majoritate a manuscriselor:—
În loc de cvouaszizazeu
de mai jos, unele ediţii ai dvouaszbzasov şi altele pun
articolul “îs înainte de
Nivaw, omisiune

care este sancţionată de un manuscris. — Cuvântul
luat în sensul cel larg în care este usitat a Cap. 102 de mai sus. 'Asswptr,s este

Asiriei şi a Babiloniei|
pe timpul luiCiru,

-

Ș

-

d
-GOLFUL PERSI

:
|

1 îv Bafvioy.

Să notim că se vorbesce aci de Babilona în timpul trecut,
mai exista în condiţiile de mai nainte. Vedi mai sus
nota 1, pag. 317, »ijgav di Ilydastese, Tot aşa întrebui
nțeză şi Tucidid verbul
ca de

un oraş

care

nu

elut, vorbind de oraşul Micene la uă epocă când fusese
distrus și jefuit de Argieni:
la Cap.I, $ 10, el dice vf păv Mozivat prnăv we,
7. todga zotaem
37 ste. Urmim „punctuaţia lui Schwoighăuser care mi
se pare mai logică.. Multa ediţii moderne şi âncă din
cele mai bune, pun cele
două punctură după ms, legând astfel cuvântul 76)
cu frasa acâsta şi subtîn-

țelegendu-l în frasa următâre ca subiect al lui dear, Creuizer
diferă și el de
Schweighăuser şi începe frasa urmitâre cu ztzzat,
3 m6hie utezat dv zeâlw perdiw.
Situl vechiei
este astă
ocupat de satul Hillah. Acolo se întinde uă câmpie imensii Babilona
bine
irigată
do rîul
Eufrat.
Ea este astădi inculti dar de sigur că în dilele
exista-Babilona
era bine cultivată şi .mânâsi. Ruinele ce se vâd astădi la când
Hillah au uă întindere de rre ui patru kilometri lungime pe trei lăţime, iar fragment
ele de piatră
şi de cărămidă ce

satele vecine.

|.

zac acolo se exploitâză âncă ca material de construcție pentru:
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întinsă, ea este pătrată şi fie care
latură are uă sută, două-deci de
stadii; cari fac pentru întrega
circonferință a orâşului, peste
tot, patru sute opt-qeci de sta-
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Exaorov

Pa

şului Babilona. EI întrecea în
splendâre tote cele lalte oraşe
despre cari am cunoscinţă. Mai
ântâiide tote, îl înconjâră un
şanţ adânc, larg și plin deapă;

eluoat xal Exaziv ozadiwv,

205976 zecpa-

E posibil ca acâstă măsurătore să fio exagerată, dar positiv este că Babi-

lona era de uă mare întindere, Măsura citadelei lui Nabucodonozore este consemnată pe tabela co se află în păstrarea Ministerului Indiilor la Londra. - Acolo

vedem că fie care laturii avea 4000 ame saii coță, ecea ce represintă un circuit de

44 de stadii, şi acesta numai pentru citadelă. Deşi nu găsim astiidi. în localitate
nică uă indicație care sii determine măsurătârea exactă a 'circonferenţei acestui
imens oraș, putem însă să ne basiim pe autoritatea scriitorilor anticăşi să deducem
că acea circonferență era, nu tocmai de 480 de stadii, cum dice autorul nostru,
-dar ca de 360 de stadii, adicii vre uă 65 de kilometri. În adevtr, oraşul avea,
dimensiuni colosale, cum o miirturisesce Aristotele (Polit. III, 1). Iată dimensiile
circumferenței după diferiţii autori cari ai descris capitala Babiloniei. Ctesias
(ap. Diod. Sic. Il, 7) dice 360 de stadii; tot 360 stadii acusă mai toţi istoriografii lui Alexandru; Cuint Curţii (V. 7, $ 26) dice 368; Clitareh, 365; Aristobul,
385, Basaţi pe tote aceste autorităţi putem dar afirma cu ui 6re care siguranţă
cam care era adevărata întindere a. acestei capitale și conclusia e ci Erodot
exagereză cu cel puțin 100 de stadii. Totuși Pliniu și Orosiu se pronunţă pentru
cifrele lui Erodot. Creutzer, voind să concilioze aceste diverginţe, emite opinia
că stadiul lui Erodot este aci mai mie decât adeveratul stadiu clinesc
de care

se servă Ctesias: că Erodot se servii de uă măsuri

caldeicii pe care o numesce

stadiu dar care în realitate -nu represintă decât 3/4 din stadiul elinese,. aşa încât

480 stadii caldeice. represintă 360 stadii d'ale Ii Ctesias.
> odzot ardâtot tîis mepilâov zis m6dtoc ylvovzat Gvvdzavtes 0yâwxovra val rerpazdatot,
Vedi nota precedenti. Nu trebue să ne mire acestă
imensă întindere a oraşului Babilona când ne gândim că cetăţile de pe timpul

acela, şi maă ales cele orientale, nu erati, cum sunt capitalele moderne, construite
după planuri regulate, din contra, fio care casă sta, isolată și avea întenderi
mari de teren şi grădini; acele case crai mai mult ca nisee vile dispuse la mari
distanţe unele de altele. Chiar Bucurescii nostră cu mahalalele lor ocupă pentru
populaţia lor de trei şi de patru ori uă mai mare întindere de teren decât ar ocupa

daca casele ar fi fost construite mai des şi dupe un plan mai regulat cum sunt
casele la Paris, la Viena, sati la Berlin: nu mai vorbesc de Londra unde populaţia
Bucurescilor se află înghesuită întrun spaţii de 10 ori mai mie ca în capitala noștră.
3 "Freudounzo îti os ndâiv dido rbdaua zâv fueis tduev.
Timpul

verbului 2ze40surjzo indică clar că la epoca când seria autorul nostru, Babilona
nu mai eru ceea ce fusese în dilele splendârei sale, adici în secolul al 7lea înaintea
erei nostre, „ Deja pe la anul 450 înaint e de Christos Babilona era în deplină
decadeață.
În adevâr nu pâte decât să ne impresioneze modul repede cum ai
crescut și pe urmă ciidut imperiile puternice din Asia mica şi din valea Mesopotamiei şi ce scurte ait fost duratele imperiilor Lidici, Asiriei, Babilonici şi Mediei,
4
Tdqpos. Precum vedem, acest cuvânt aci e feminin; cl nu deveni masculin
decât cu scriitorii elini mai recanți. EL derivă dela aceeași ridicină ca dos
şi bizzuw,
i

21*
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după aceea (se ridica) un zid
de uă, grosime de cinci-deci de
coți regesci şi de uă înâlțime
de două-sute de coţi; — cotul

„_L setzos. mevrijrovsa uiv anyluv Bastimiwv 20 ză edpos,
imzoslwy amytuy, -Ne mai remăind astiqi nici un vestigii de ziduri Dos ăi
pe locul
unde fusese uădinisră Babilona, e imposibil să judeeciim despre dimensiile
lor,

cari par a fi fost colosale, judecând dupa cifrele dete de Frodot.
Aceste dimensii,
traduse în măsuri moderne, 'represintii 373 de picidre înălțime
şi 85 picidre
” grosime; ele par aşa de exagerate încât Rawlinson nn crede
ci e cu putință
să fi fost astfel şi exprimă ca părere a lui, proprie că înălțimea
acestor ziduri na

trecea, peste cifra, de 60 saii 70 piciore.

În adevăr, daca ne închipuim

un zid
având un perimetru de 65 kilometri, uă grosime de $5 de picidre
de 340 de picidre, adică de mai bine do 100 de metri, lucrul şi uă înălţime
ne pare așa de
uriaş încât nu ne vine a crede sii fi existat aşa ceva. Totuşi
trebue să cumpănim
argumente

le în favorea veracităţii autorului nostru înainte
a-l acusa de uă
aşa exageraţie. Mai ântâiii de tote, dimensiile colosale ale dezidurilor
Babilonei
eraii

un lucru proverbia] în lumea antică: vedem acâsta în Biblie.
(Veqi Jeremia
Cap. 51, vers 53 şi 58 şi alte pasagiuri) Al doilea argument
este că Babilona era
un

oraş oriental unde munca omului nu costa mult pentru cii era

fiicuti de sclavi
sait de robi prinși în resbel, şi întocmai precum vedem
în Egipt piramidele şi
alte monumente colosale asupra dimensiilor căror am
avea cea mai mare îndoidlă

daca nu le vedeam cu ochii, tot astfel munca,
sai a captivilor
putea bine înzestra orașul Babilona cu ziduri de uă mărimesclavilor
fabulosi. Un al treilea
argument care militâză în' favârea, celor dise do Erodot este
ci Ctesias, care a
soris"a nume cu intenţie să critice şi si refuteze cele
ceea ce privesco dimensiile zidurilor Babilonei, de acord cudiseel. de Erodot, este în
Acest autor spune
că înălţimea acestor ziduri era de 50 de brase (dpyutăs),
cu 326 de picidre, adică aprâpe cei 200 de coţi (2rjytwv)ceeadince tocmai corespunde
tarisire a lui Ctesias este atât de curiosă încât ca singură ar text. Acâsti mărtrebui să ne satisfacă
asupra veracităţii, cel puțin aproximative, a dimensiilor indicate
aci: de Erodot,
şi să no facă sii. respingem

ca prea mici măsurătârele indicate de Strabon şi
alţii cari spun că aceste ziduri aveaii numai 75 de piciore
de înălțime. Așa dar

cred că Rawlinson le stimâzii la uă cifră prea, jos.

2 6 6t Baotiios zijzvs rod perplov dori xljycoc
dotat. “După calcule lui Oipert, cotul ordinar babilonian
,
lonian, era în proporţia de 5 cu 3; piciorul conţinea
trei
fie care, adică 15 degete. Cotul prin urmare, având
5

degete.

Aşa

dar

cotul

regal,

având

trei

degete

mai

|

pituwu îprai dazz5față cu piciorul babimâni de câte 5 degete
mâni, echivala cu 25

mult, cra egal .cu
28 degete, ceea 'ce făcea4 degete mai mult dacât
cotul elinesc, care acela,
era împărțit în 24 degete. Sistemul metrie clinese
avea, în privința divisiilor,
(nu al unităţii de măsură) uă mare analogie cu
cel babilonian, şi Rawlinson
atrage atenţia nostră asupra alternării cifrelor 6 şi 10
şi a maltiplelor lor în siste-

mul atât

al Elinilor cât şi al Babilonienilor. Acest sistem
a sistemelor duodecimale şi decimale, astădi recunoscu era dar nă combinaţie
te ca cele mai practice,
Astfel, luând degetul drept unitate, avem. în
sistemul elinese 24 degete de
fe care cot, (in cel babilonian, 25). Cotul elinesc
împărțit în 6 picidre;
10 piciâre compunea un +)apu0s; 6 calami, adicii 60 era
piciore, uă duua; 100 de
piciore, un zhtfpay,-şi 60 plethre uii stadie.
Ca să stabilim proporţia între
unitatea de măsură babiloniană şi cea elină trebue.
sii acceptăm ca basată pe

calcule mai precise, proporția

urmitore a lui Bâckh

(Meteorologische Unter-

i
3
suchungen p. 212); piciorul babilonian: piciorul
elinese :: j/3: pă”. În alte curinte
3
piciorul cubic babilonian
.
DE
SP —
:
ic
alina
Piciorul babilonian tradus înPI
măsură metrică
mo2. piciorul cubic clinese .
.

.

.

.

.

.

3_—

2

.

dernă este calculat

de Oppert ca egal cu 315 milimetri, Erodot aci se servă
pote de misura regală babiloniană fiind că ea. era maj
analogă cu cea egiptenă,
în general mai cunoscută în lumea comercială de pe câsta
Asiei.

:

Clio I,:118, 179.

325

regesc este cu trei. degete mai
mare decât cotul ordinar.

179.

Asi 8%, pe mpds sabzotat | - 1179.

Aci sunt dator să spun

îzuppdoati, tva? se Ex ris rdepnv | spre care sfârșit a fost întrebuin-

îi Vii dvaowbln, uni ză “%sîyos | ţat pământul (scos) din şanţ, şi
îvawa rpbzov Epyagzo. "Opboooy- | în ce mod a fost.lucrat zidul.
ses duo zi,y zdppnv 2zhivizvov iv | Uă dată cu săparea sanţului
iv zii? Ex mod dpănpazoc Eupepoutvmy, EAxboavzes 38 mhtvllous îzavăs, Genoa adrăs, îv vaubotatt,
Meză 88, <huast ypeduevot dopala Uepuii5, za âuă apuijxovra

dduwv

zhlvlov

apoobs

|
|
|
|
|

lucrătorii făceai cărămidi din
pământul ce scoteaii. din grâpă,
și când aveai gata un număr
suficient de cărimidi, le ardeait
în cuptâre, După aceea, servin-

xahduwy | duse de asfalt ferbinte în loc de |

dtaozotătovsesf, Edetuav zpăra uiv | var, şi interpuind împletituri de
1 mpâc rabrotat Eztppăcat. În câte-va ediţii »apăc mobrotat Er. wppioate,
în altele »zpăs samurai Ext pdoate dar sensul nu se schimbă cu aceste variante,
2 va. Acest us al lui îva în sens de »spre care sfirşita este forte rar în
autorii elină.

El avem în Erodot în Cartea II, Cap. 150, şi în Cartea III, Cap.6.

Modul de a explica cum a ajuns îva să aibă acest sens este de a presupune zi
Tâmpa

ca

subtinţeles

şi atunci va

zl yâvrrat

ar însemna

adica, »la ce destinaţiec.
3 vw. Acest articol este omis în unele ediţii,

»spre

a deveni

ce«

|

4 thxboavrec îi mhlvOovc îxavâc, wWarnoav abrâc 2v xaplvotat,
»Ezdew mhivflovse de unde vine expresia miwfovixâs »făcător de cărămidă, este
identică cu »r)lvous cipysav« din Cartea II, Cap. 136, şi s'ar traduce latinesce
prin »ducere lateres«. Pe terenul aluvial pe care era zidită Babilona nu se

găseau pietre de construcţie.

Asemenea pietre nu se puteau aduce decât cu mare

greutate plutiş pe Eufrat de la munţii despre nord.

Natura însă a remediat acestui

inconvenient căci terenul acestei localităţi este forte argilos şi din el se pot fabrica

cărămidi de ui cualitate cu totul superidră, cară, arse bine în cuptore, deveniaii
tară ca piatra. Asemenea cărămidi se găsesc-in excelentă stare de preservaţie
şi astădi. Ele erai aşa de tari încât se putea săpa pa ele inscripţii cari ai
resistat atacurilor timpului de secoli. Le putem vedea şi astăqi mai în tote museele
importante din Europa. Prima construcție despre care se face menţiune în istoria,
omenirii, adică turnul lui Babel, s'a ridicat în Mesopotamia, adică lingă Babilona.
Materialul întrebuințat cu. acea ocasie, ne spune Genesa XI, vers 3, a fost
tot cărămidă: »Și diseră unul altuia, să mergem să facem cărămidi si să le
ardem bine. “Și” întrebuiațară cărămidi în loc de, piatră şi nomol în loc de rar.e

5 zt)pari

ypewbuevot dogdhew

Geppi.

Intocmai precum locaitorii câm-

piei de pe rnalurile Eufratului, ne având piatră la disposiţie, eraii siliţi a se servi
de cărimidi, tot aşa lipsind în localitate calcarul sai varul necesar pentru a
face ciment, substituiră, în locul acelui var, un product excelent şi practic al

localităţii, asfaltul sai mai bine qis bitumul, care se întăresco când se răcesce
şi leagă de minune cirămidile între ele, :mai ales când e amestecat cu împletituri
de trestii.
6 îa zprljxovra îduuv mhludov xapoobe xahduuy dtagzotiitovzes.
Rennell (Geography of Herodotus) pag. 353 și Rich »Memoir on Babylont coafirmă acest fapt numai că adaogă că în ruinele zidurilor de cărămidă din
acestă veciniitate s'ait găsit trestii ţesute . şi, firămituri de rogojine întrebuințate
„la fie care şese sati septe rânduri de cărămidă, În zidurile templului lui Belus la Mujelibeh asemenea, țesătură de trestii sai găsit în fie care rând. Rawlinson casă

179.
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ză: Bafuhâvos, "Is odvoua abriit,

trestie la fie care trei-deci de
rânduri de cărămidă, zidiră mai
ântâii marginile șantului şi pe
urmă (se apucară de construcția)
a Ensuși zidului în acelaş mod.

Pe d'asupra zidului, d'a lungul
marginelor lui, construiră niste

edificii având uă cameră numai,

şi cu faţa întârsă unul spre altul:

între aceste (rânduri de) edificii
lăsară loc pentru a se (putea)
întorce

un
-

car cu patru cai.

În

observă că acest templu aparţine epocei partice.
În tote casurile e positiv că
în localitatea acâsta, acela era. sistemul” întrebu
ințat în construcție. — Să no ferim
de a. traduce ză prâzavra duty zlvdove »la
fie care rând de cărămidi, şi
acesta pentru trei-deci de rândurie,

1 “Ezdv

w 08 zo05 relyeoş zapă să Eoyara. -Bachr
explici actstă frasă
latinesce astfel: »super muro, ad ipsas ejus extrem
as partes« scilicet, în oxtremis
ejus partibus in utragae muri oras. Adică
de sus a zidului era, largă ca
uă stradă, iar în drepta și în stînga se ridicaiipartea
aceste construcții, întocmai precum
sunt case pe ambele părţi ale unei strade lisând
circulaţia lberă în mijloc,
2 olzfipara povvbzwia Edetpav <erpa
uutva îs" dhâmda.
Vorbele
acestea aii fost interpretate în. două moduri
din causa ambiguității cuvântului
»powvbztwn)oye, Acest cuvânt e compus din
pdvos singur şi xhov membru sai
parte, adică »având uă singură partec, Modul
de a interpreta, frasa. depinde
dar cu totul de înțelesul ce dim cuv
ântului »partee.
uventul xâdov, al
cărui sens strict este »un membru al corpulu
ic a
dată parte saă laturi, şi de aceea unii ca Schwei ajuns si însemneze câto ui
ghăuse
r, Blakesley şi alţii, a
tradus oizijpaza uowvbzuwda »case cu uă singur
ă laturăc contigue, “adică având
“un zid în comun, Asemenea construcţii "mi par
a fi fost inutile şi nu admit
idea lui Blakesley că ele constit
uiaii un fel de apărare în contra arșițeă sârelui
pentru acei ce se plimbai sus pe zid. "Mi închip
uesc ci erai mai mult nisce
turnură saă camere

cu uă singură încăpere puse unul lângă altul
pentru adăpostirea
soldaţilor postați pe ziduri, Zidul ar, după
cum mi-l închipuesc, vedut de jos,

presinta aspecţul zidurilor erenalate ale evului de
mijloc: . Acest turnuri saă camere
cu. uă încăpere, erai deschise despre partea uliţei
ce formaii, ele presintaă spatele
spre partea externă pentru ca să fic comunicaţia între
ele lesne, comodă și apărată
în contra ori cărui atac îndreptat asupra zidului
cetâţii. Cred 'că Erodot, daca ar fi voit sii deserie fie din afari fie din liăntrul
îl înţelege Schweighâuser, ar fi dis vpowvontzuza un zid cu compartimente cum
e în loc de >poxibawae,
3 Exacăv,
Se dicea şi despre Teba din Egipt că avea
100 de porți (edi
Iliada LX, vers 383). 1 “dhueat zăst, În Cap. 45, vers 2, al cârții prooro
cului Isaia, se vorbesce
despre porţi de aramă şi Larcher crede că acel
pasagiii se referă la porţile acestea
ale Babilonei.
„5 batphupa. Pragurile de sus ale porţilor, sai
cum dice latinul »>superliminariac, unind stilpurile drepte

cară susțin pârta şi formând cu ele şi cu pragul
de jus, cadrul porții,
6 "[s odvopa ari,
Comentatorii moderni ait recunoscut toţi
că acest |
oraş este identice cu satu modern >Hite« sai
»Chite unde isvorele de bitum sunt:
âncă forte îndestalătore,

lati un

pasagiii dintrun jurnal vechii

de călătorii

Clio 1, 179. 180,
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"Eva zori zozaphs od usyast, "Is | prejiurul zidului sunt uă sută
700 205 cura Tă o5vou" opac
de porţi, tote de aramă, având
7os îs my Edepier zozauăy | stilpurile

ză pee Bpriw.

(laterale)

şi pragurile

Oăzos âv 6 "Is aeza- | de sus asemeni (de aramă).

Mai

.

ds Gun 245 dart Opoufovs aogi)- | este un alt oraş la uă distanță

zoo?

dvaâtânt3

doahzos
2000.

molnis* Evz

3, | cale

de

opt

dile

dela

Babi-

Es md îv Bafuhăw zet/os | lona, el se numesce
Is. Acolo
se află un rii mic, riul se numesce tot Is; acest rîit €şi varsă
apele în fluviul Eufrat. Astfel
fiind, rîul Is, uă dată cu apă,
produce multe păleuri de pă-

cură: de acolo s'a adus păcura
pentru zidul Babilonei.
180. Tezetprozot p£v vov î, Ba-": . 180. Babilona a fost deci înBody pozw mowâs. "Ecou 62 | zestrată cu ziduri în modul acela.
âso edpozat

zis mhos*

ză văp | Oraşul

este

împărțit

în

două;

reprodus în Jucrarea lui Rawlinson, unde se descrie localitatea acesta: »Merserăm,
dice călătorul, mai bine de trei dile depărtare de ruinele Babilonei şi ajunserăm la
un sat numit Ait, locuit numai de Arabi şi forte ruinat. Aprâpe de acest sat e uă

vale de păcură forto curiăsă şi unică în felul ei unde se găsesc mai multe isvâre

de unde clocotesce un fel de substanţă nepră, seminând cu smâlă saii catrană şi cu
care se servă toți locuitorii din veciniitate pentru a căptuşi luntrele lor; fie care din

aceste isvore face un sgomot ca foile unui ferar; acest sgomot ţine di şi n6pte

într'una,
- iaduluie,

şi se aude
"Rawlinson

la nă depărtare
dice că numele

de ui milă. Arabii chiamii locul »Gura
cel vechiă al locului era Ihi care însemna

»Piicurăe: se mai numia şi »Ihidakira« adică »Isvor de picurăc

şi subt acest

din urmă numo €l găsim indicat în Talmud şi desemnat ca satul cel mai despre
miaqăi- nspte, din Babilonia (sp pn),
Ptolomeu (Y, 20) &l numesce din erdre
»'lidpae şi Isidor din Characă »'Acizolse St. Part.).
1 mozauâs ob utyas, Despre acest ră nu vorbese nimic călătorii cari ai
visitat localitatea.

2 Opufovs dogdrod.
de apele Maia localitate,
3

dvastăoi.

transitiv.

Asemenea

păleuri

de păcură

Erodot în general întrebuinteză. verbul

Aci 6nsă e luat în sens activ.

se cară gi astăqi

dăuna

îin sens in-

Am tradus prin verbul »producec în

sensul lui etimologie de a scote la lumină.

+ Tezelyrozo, Este mai-mult- decât perfectul fără augment în loc de îze=elytszo care se și găsesco în câte-va, ediţii, dar caro nu e sprijinit pe nici uă
autoritate serisii. Autorul, atât aci cât și mai sus la capitolul precedent >âze„6ourzo« (vedi nota 3,. pag. 323), se servă. de un timp trecnt pentru
pe timpul când scria, nu mai exista ceea, ce descrie.

aa . indica că

5 pbzw zotuide. Se referii la ceea ce precedă.
.
6
codpoea. Acesta trebue să fi, cum crede Blakesley, forma elinisată a
cuvântului babilonic sau caldeie însemnând a împarte, şi identic cu »Ufarsine pe
care Pa vequt scris în litere de foc Baltazare la ultima sa, orgie în ajunul distrugerii

Babilonei, cuvânt interpretat de proorocul Daniil:
Numele

caldeică,

de Farisei, care însemna »sectăe,

,

.

»Împărăția ta s'a împărțite,

deriva de sigur din acceaşi rădăcină

.
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utoov abris motoubs dttpyerl,

6 | căci

oăvouă Zar Edropyjrns2, . *Pze. 84

două

prin

centrul

fluviul

ce

lui €l tae în

se

numes

ce'
ZE "Aphevluv3, 2âv păras at Babos | Eufrat.
(Acesta) curge din (pârxat zaybe* dtiet 53 oăroc îc zi | țile) Armen
iei, este mare, adâne
"Epupiv

6ddaoaav:.

To ay

îj | şi repede; el se varsă în Marea,

meiyos Exdzepov obs auâvag.2s
zăv zotaudy Ehihaza5. To îi axă

7odrov?, ai Emxnunal?, apă, yet:

“Roşie. Zidul, de uă parte şi de
alta, şi are extremităţile ajun-

gând pănă la fluviu.

hos Eudizepov 100 mozauoă, ainaoti)? | (extremită
ţi),
1.dtfpyet.

Une oră

Ti o05voudi
Babilona era zidită

Între aceste

cârligele

(ce

for-

gisim acest cuvânt scris drelpyer,

tori
vopijrns._
pe: ambele maluri

Ruinele

găsite

la

Hillah

dovedesc

că

ale rîului Eufrat, şi deşi e probabil că
nu exista nici un pod care si unâscă ui parte
cu cea laltă, (cacă altfel un asemenea pod important ar. fi

fost menționat de autorii antici, saă star
fi găsit cel
puțin urme de existența lui), comunicaţia
era frecuentă între ambele maluri,
și se efectua prin luntre, . Partea orașului
situată pe malul drept al fluviului se
vede a fi fost cea mai întinsii din două
malul sting fu “construită may târdiă şi şiera cea. mai veche, pe când partea pe
mai puţin importantă. ' De atunci
şi pănă acum Eufratul &şi a modificat
cursul şi a copleşit locul unde era cea mai
importantă parte a, oraşului,
!
:
”

3 “Pee

82 cE Apuevlwv. Tot aşa se dice, şi despre
riul Alis, (vedi mai
Călătorul engles Chesney a explorat iseărel
e
Eufratului.
Ele se găsesc în acea parte a Asici mică care
în anticitate se numia
Armenia, aprpe de hotarul Capadoeicişi lingă
orașul -modern Erzoram.
4 leu, Schăfer, atât aci cât şi mai
cară resping acâstă ortografie sunt expusesusîn la Cap. 6, scrie tii, Cuvintele pentru
No. 2, pag. 11, de mai sus,
„5
E6 my "Epulpiy Bdhzacav, Vedi nota
notă No.2, pag.3, unde am aritat
că autorul nostru considera golful persic,
în care se varsă Eufratul, ca făcând
parte din marea Roșie.
lei
:
To &v 33 retyoc tudzepov mode
dyaiivas 26 niv. n Tapây EAgdazat. Baehr traduce” latinesc: »murus,
utrimq
ue brachia habet ad flavium
deduct
sus Cap, 72 »fte: 2E "A puevlov o5peose),

ae, Adică, ocolul zidului, fiind tăiat
în doui de fluviu, extremitiiţile unde
se întrerupe zidul ajung pănă la malul
apei ca două semicercuri juztap
To
5i dză rosrov.
Sa înțelege spaţiul între aceste extremităţi use. .
de ziduri,
adică terenul d'a lungul ambelor maluri,
ale Eufratului ocupând distanţa între
uă extremitate și cea lalti

a zidurilor,
ziduri în tot percursul lui prin cetate,

alte cuvinte fluviul curgea, între donă

.
:
5: ai Entuauzal,
Acest cuvânt explică numai pe zi
îi îzi zoo şi de
aceea €l găsim în unele ediții pus între
parent
ese,
EI indică extremitățile unui
zid semicircular, adici punctele unde

aceste ziduri so reapropiăi formând ca nisce
Să ne închipuim aceste, extremităţi ca uşor
cârligate în forma: 0,
adică ca două ( juxtapuse..— Întrâg
“scură ca cum autorul, neisbutind săa frasi este încureată și constracţia obexprime bine idea lui, se incurci în
perifrase cari, în loc să dea maj mare:
claritate, o încarcă cu vorbe inutile
at îxtzaural, Sensul însii pentru mine e clar
ca
că între extremităţile acestor ziduri,
adica d'a lungul fluviului atpeât
malul stâng cât şi pe cel drept, se ridica
alt zid mai mic,
un
”
? alpasth. 'Awaala propriii dis însemn
a
un
zid
saă un “gard “făcut cu
pietre din
cârlige.

matea fluviului (»galetse pe franțuzesco),
E probabil că la început acest
cuvânt se aplica la gardurile ficute cu
astfel de bolovani pentru ingrădirea curțilo
viilor, pometurilor s, e.
r,

1. şi că pe urmă s'a aplicat la garduri
în genere, fără
deosebire de materialul din care era compus
.
Aci e vorbă de cera mai mult
decât un simplu gard,e vorbii de un
de zid, şi de aceea autorul pune iii
Ontewy ca să explice mai bine natura fel
mai durabilă a construcției,
ai

Clio I, 180.
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zhbfwy Omztuv zaparelya!.
Tă
dă doro adră, 2dy mhăpes olaifwy Tptopăguy ze ua setppăewv?,
xazaztzurirat săs 6âobs
tistas, 7ds ze Ghhas ai zăs Ezt7
zi zăy mozauăv 8y0bdas. Kază îij cv Exdozmv 6âd»
pâv mvhides îxioavi, Goa mep ci
Azăpat?, zooaăzat dpi. "Haz
„dă amd abat pdhuem€, wEpovsau
xai. adral 25 adry zăv mozaţudv,
|

1 zapazelvet,

luat întrun

sens

"rasei e clar deși gramaticesce vorbind

|

329

| mâză zidul) pe: ambele maluri
| ale fluviului,
sunt unite printrun
| gard de cărămidi arse. Cât pen| tru oraşul în sine, acela, fiind
| compus în mare parte din case
| cu trei şi cu patru caturi, e
| străbătut de uliţe drepte precum
| sunt și cele lalte (uliţe) trans| versale conducând spre fluvii.
| La extremitatea fie cârii din
| aceste ulițe (transversale) nisce
porță mică erait practicate în pa=rapetul d'a lungul fluviului, câte
ulite, atâtea (porţi) la număr.
Erait şi acestea de aramă şi conJuceait la fluvii chiar.
absolut

sait neutru

şi nu

construcţia e defectusii,

rapzai, apă ethos Ezdzepov 205 zozauoie explică cuvintele ză axă.
arată ce era pe spaţiul acela. Defectul frasci provine din ceca, ce
“Sar acorda cu ai îziauzal, lipsesce cn totul. Pentru a face sens
să traduc ca cum am fi avut; mâs Eztzaurăs mapă pethos Exdzepav
aipasti) Tibiwv Orriuv mapazetvet,
.

? propbpwv

.

ze xal rerpupbewv.

activ.

Sensul

Cred că »ai

z05z0v, adică
verbul, care
am fost silit
703. ROTAU0D,

În loc de zprpfipwv cele mai multe

manuscrise ai zptopâzwv care este vident ui greșelă de ortografie sai un vulga-

rism.

Dionisie din Alicarnas, citând aci pe Erodot dice mevztpora şi ttbpoza,

„E probabil ca manuscrisul cu care s'a servit acel autor să fi avut acâstă variantii,
3

xazaztapanat

măs

6âobe

ibelas,

rds

me dhhac zal

zăs Eztzapolas

zăc xi zâv zozanăv, Eyo5sac. La zis me d))as val zăs Ezirapslas trebue să
suplinim îariişi felas. În alte cuvinte, ulițele (paralele fluviului) cară striibiăteaă
prin. oraş, eraii drepte, drepte eraii şi celo, transversale conducând spre flaviă
(adică tâind pe cele d'ântâi perpendicular). — În loc de tyo5sas găsim în unele ediţii
vechi dyovsas care e mai explicit dar nu se confirmă în manuscrise, .

„i

Ezicav

dela

zijywour.

Manuscrisul

lui Sancroft

ediții au îzrezav și 2zfesav,

5 dadpat.

are

toziresay.

Unele

Evident că e vorbi de ulițele saii de tâot despre cară,se face

mențiune mai sus. Altminteri ânsă cuvântul e vag. Une ori ci insemnâză ulițe
largi şi chiar alee sai bulevarduri, sădite cu copaci ca în Teocrit (Ep. 4, 1); alte

ori însemneză uliciore .strimte ca în Esechiii
cuvântul )a5pa însemna

şi în Eustatiu.

uliţă strimtii și tortnosă,

și nu

Cred că la început

e imposibil ca cuvântul

»labirint« pronunţat în limba elina »lavirinthosc să fi avut ui corezitate cu daăpr

pronunțat >lavra<; de aci în fine a ajuns a însemna uliţe largă şi drepte ca acelea

despre cari e vorbă în textul nostru.
6 "say

îi zal adzat jihzeat.

!

Cuvintele za ada

nu sunt de prisos

cum cred unii cari propun chiar stergerea lor din text; ele se referă la cele lalte
porţi ale zidului extern despre cari e vorbă mai sus la Cap. 179, adică și acestea
(ea şi cele lalte) erai de aramăc,
”

:
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181.

doprt

|

Clio I, 131.

Tnâro păv 8% ză zetyost

2ozi

“Exepry

83

181.

Acest zid (extern) con-

Zowhev | stitue apărarea (principală a ora-

zaiyns mepiter?, cd mo) sim
şului). Un alt zid interior ânsă
dofavtor=poy roă Sipov ze Jens, | €l înconjidră,
aprâpe tot aşa de
,
i pripozi | tare ca şi cel exterior, deşi mai
Exartprp is. m6hos xerelytozo îv ângust.
În - interiorul ambelor
fin uăv mept- | pârţi ale orașului “se (ridică)
- _t Todzo păy îi ză vetyos. Adică zidul extern,
despre care se vorbosce
la Cap. 179 și care acoperia exteriorul Oraşului cum
acoperă uă armură »ljbpr:a
pe soldat. Dion Casiu se servă de aceaşi expresie
Gopr: (LXAIYV, 10) descriind
zidul exterior al Bizanţii. Nu cred ci în zidul acesta
e coprins şi zidul »atunglae
care mergea d'a lungul ambelor maluri ale Auvialu
i şi care nu era curat vorbind
un zid exterior; se înțelege zidul curat extern ca,
deosebit de zidul sai mai bine
zis de zidurile interne şi de acelea cari înconjura
cetatea, centrali numiti a lui
Nabucodonozore,. Despre zidurile interne ridicate
de Nabucodonozore, Berosiu

ne spune că craii triple ca și cele externe: »urepâtdezo
rpais uiv zis Edo mdheos
meptii6hovs, «pete d «ij Et moheose. Urme însă despre
aceste ziduri interne nu
sai găsit, ci numai urmele celor externe, cari, se
înțelege de sine, crai 'cele
mai solide,
„2 “Ecepov 58 Zowbey zeit/os zepibter. Acest
zid era acel zidit de Nabucodonoz
ore: el înconjura ceca 'ce „ Berosia, (fr. 14),
numesce »cetatea internăe
şi avea un circuit de 44 de stadii, — În loc de zepulitei
vedem în unele ediţii zepaliei,

3 05 mod

zty

dgfevtgzepovy mud Eztpov

celp20s, Sretvârepov dz,
Pentru mai multă claritate a stilului am fost silit
să daii traducerii forma positivă
în locul celei negative din text. Traducerea
textualii ar fi »nu mult mai slab
decât zidul cel lalt (extern), deși mai înguste
,

* "Bv 58 odpaci

Exazipw “îs nos zerelp
lui Sancroft, lui Weseling şi în alte două manuscr tozo 2v ptaw. În manuscrisele
ise colaţionate de Schweighăuser,
există uă lacună mare începând dela, cuvintele
acestea şi pănă la începutul capitolului 184. Pasagiul pote f considerat, cu destul
temeiii, ca una din multele
intercalări ficnte de autor câtre finele vieţii
sale. Trebue si notiim mulţimea
de variante existând atât în punctuație cât
și în textul chiar al întregei frase

* începând

aci şi terminând la cuvântul sespiiwv.

Mai ântâiii, frasa este una
singură şi nu trebue tăiatii în trei cum o tae multe
ediții şi chiar manuscrise puind
puncte dupi î uta şi după i0vpd. . Verbu
sezelpiszo nu este un verb neutru
şi independinte: el guverneză ca, regim direct
pe »ză Basdiiae şi pe »Aios Bros

ipbve, adică, »în mijlocul fie cârii din acesta, două

părţi ale oraşului se află,
inconjurate cu ziduri, palatul regal și templul
e, Autorul ne a spus mai sus că
ambele piirți alo orașului erai fortificate, prin
urmare a o spune iar aci ar fi un
pleonasm cu totul inutil şi a da ni sezetytazo
acest sens neutru ar fi a se repeti.
Onrântul

2v tau nu trebue luat în stricţul
de centru geometrie, lucru care
no ar face să credem că în centrul fie cârii sens
pârţi ale orașului, adică în centrul
pârţii de pe malul stâng al Eufratului şi în
pârții de pe malul drept, se
ridicaă, întruna, palatul şi în cea laltă templulcentrul
, ambele fiind înconjurate cu fortificaţii. 'Trebue să înţelegem prin pzaw pur
și simplu »interiorule adicii că. aceste
edificiură fortificate se aflaii cuprinse în interio
rul încintei generale care înconjura oraşul întreg. Căci, abstracţiune ficutii
de ruinele templului lui Bel, presupuse a fi acelea dela Birs-Nimrud şi cari
aprâpe de zidul exterior, spre
sud-est şi la uă distanţă de 15 kilometri de sunt
centru represintat prin satul modern
Hillah, chiar” atuncă, resturile
de ziduri numite Kasr,

constatate.a fi acelea

ale

vechiului palat regal și situate nu chiar în Hillah
nordului, lângi malul sting al Eufratului, erai ci cam la uă parte, în direcţia
departe de a ocupa centrul
geometric al pârţii cetâții unde se aflat, Așa
dar vom traduce 2 uta vin
interiorul« şi nu
»în centrule,

-

-

Pa

Cliol, 181,
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B6hwp peyehep ze. ua îsupţji, | fortificate, în cea d'ântâia, ediy 68 m Expo Ads Brinv îphy | ficiile regale cu încintea lor mare
Johan?
ai 25 2ut 05 | și puternică, iar în cea laltă
2

*

de

1 îv 2 mă Bastia niv zeptâdiw
fel necesar aci să suplinim un verb. Cu

suplinesce elzy după îv <0.

Schweighăuser

pepdhw ze al ioyvp.
Nu e
tâte acestea, manuscrisul florentin.

şi Gaisford

adoptii îv =

ev

ză

Basusijia. 'Totă confusia acâsta provine din ceea ce acesti comentatori consideri pe
zezetpiszo ca un verb neutru şi nu vor să admită, ceea ce.e mult mai logic şi
mai în acord cu texturile manuscrise, că zezeiusz0 guverneză ca regim direct ză
Basuja şi Îpuv şi că frasa este una singură şi ncîntreruptă dela 2» 2 oăpsei și piină
la, zerpățwvov. Afară de acesta, forma epică 7ev propusi de Gaisford şi de Sehweighăuser este una pe care nu o comportă stilul autorului nostru, şi cât pentru elev

din manuscrisul florentin, acel volum esto singura autoritate militând în favorea

intercalării verbului pe când argumentele în contra adoptiirii lui sunt aşa de numerose, de puternice şi de plausibile încât riu putem pe uă singură basă să introducem

un rerb, care, dupii mine, ar compromite întreg sensul pasagiului. Putem menționaîn

trecăt, ca uă altă inovaţie, pe aceea a lui Koen
a corespunde cu tv ît zi Ertpw; acâsta însii
elegantă ca stil dar care nu are sancţiunea vre
pune următârea transposiţie a frasei: »zezelu3z0

ispuptă» îv 205 dev za Baottin, îv Bă 20 îctpte

care propune £& 7 pâv îA spre
este uă interealare gratuită mai
unei autorități. Blakesley pro2 pes, zeita peyi ze xal

mda

Citez numai acâstii emen-

daţie fără a mai comenta asupra ei pentru cuvintele expuse mai sus. Palatul
regal, cu tote dependinţele lui, forma uă fortificaţie în oraş; ruinele lui se văd

la nordul orașului pe malul sting al Eufratului unde se ridicii dealul numit astădi

Kasr. Ruinele din faţă, de pe dealul Amram, sunt; acelea ale vechiului palat al
lui Nabopolasare,
Palatul de la Kasr era cel noii zidit de Nabocodonozore; el era
cel mai splendid judecând după ruinele ce s'aii giisit.
“

îv di se

Erzpi Arde Bijou

ipov yahxtnulov.

Mare e controversa,

între archeologi asupra posiţiei acestui templu. Putem dice chiar ci soluţia
intregii „cestiuni a incintei zidurilor depinde de fixarea acestui punct controversat. Înainte de a intra în discuția acestei cestiuni e necesar a atrage atenţia stu-

dentului asupra alăturatelor două harte topografice, din care cea d'ântâia, po ui

scară mai mare, represintă ruinele de pe malul stîng al fluviului în satul
modern Hillah și arată posiţiile relative ale dealurilor Amram, Kasr şi Babil.

In acea hartă nu intră ruinele dela .Birs Nimrud considerate de
ale templului lui Bel pe malul drept. Aceste, ruine se pot vedea
a doua care e făcută pe uă scară maj redusii. În prima hartii se pot
dela Hillah, cari, cred, represinti aprope întrega parte a oraşului de

unii ca, acelea
numai pe harta
observa ruinele
pe malul sting

al Eufratului: am însemnat pe densa linia de şanţuri ce se prelungesce dela Batil
în spre sud-est. Aceste șanțuri pot să fi fiicut parte din zidul interior; la punctul
indicat prin litera A ele apucă în: directia riului spre sud-vest, pe când ui

altă linie de șanțuri, paraleli cu linia din urmă, plecă dela Eufrat la punctul B
şi se pierde la punctul Q.

zidului exterior.

Nu e cu neputinţă

Presupuind

ca acest sanţ BC

sii indice linia

că aci avem urmele zidurilor interiore şi exteriore

pe acesti jumătate mai importanti a' oraşului, atunci acâstii jumătate trebue sii
fi avut forma unui triunghiii neregulat având riul drept basi. Venind acum la
cestia care ne preocupă, adică unde era acest templu al lui Bel, trebue sii notiim
că mult timp s'a credut că ruinele de la Birs-Nimrnd, însemnate pe planul al

doilea, indică locul acestui templu.

Accsta, era opinia lui Rich şi a lui Ker-Porter

şi sustinută de Niebuhr şi de Fremel, fiind-cii imensa încintă a zidurilor exterisre

„resultând din cifrele transmise de scriitorii antică permitea ca Birs- Nimrud să fie
cuprins în acea, încintii colosali deși la uă distanţii de 9 kilometri de centru, pe urmă
fiind-că acele ruine trebuiaii, după descrierea din text şi dupii acelea ale altor
scriitori, să se afle pe malul drept al Eufratului.

de clar din inscripții că ruinele dela Birs- Nimrud

lui Bel ci ruinele unui templu din Borsippa,

Astădi însă s'a dovedit destul

nu sunt acelea ale templului

oraş deosebit de Babilona.

Acâsta

probeză că presupusa dimensiune a zidurilor exteridre a Babilonci de 480 stadii

332
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pătrate este exagerată. Cercetări minuţidse ati stabilit în fine că
dela Babil
pe dealul dela Mujelibeh sunt acelea ale templului în cestiune, lucruruina
care ne aduce
la cestiunea

întâmpinărilor de opus teorici ci ruinele templului nu pot fi: pe acelaş
mal al Eufratului unde sunt ruinele palatului, cică autorii, cari afari
de Erodot,
aii descris oraşul Babilona, ca Diodor din Sicilia, Otesia, Berosiu,
Josef şi alții,
susțin ci Eufratul trecea prin centrul oraşului și că po uă parte se ridica
palatul iar

Harta
Ruinelon dela Hillah
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pe cea altă templul.

——

partea

—

starea actuală

i

Antică,

|

În adevăr masele de ruine însemna

te pe harta întâia, mai
ales daca consideriim şi ruinele de la Babil ca
fiind acelea ale templului, par a
îndica că intregul oraș era situat. pe uă parte
numai a flușiului şi-a nume pe.

malul sting, lucru care nu se acordă nici cu descrierea, lui

Erodot nici cu
altor autori.
Iată modul cel mai probabil de a aplana dificult descrierile
atea: Nabucodonozore, după inscripţiile ce ne at remas, a
construit un canal care trecea

Clio 1, 151.

333

Eat vi, 650 oraâtwv zvzry 2hv za-! templul cel cu porţile de aramă
în dreptul fațadei nordice a palatului săi: în alte cuvinte trecea subt polele nordice

ale dealului Kasr, între acest deal şi dealul dela Mujelibeh, adicii Babil. Acest
canal, ale ciirui urme se pot vedea, la sud-est de Babil, aducea apele Eufratului
în reservoriile din dosul palaturilor şi pe numia, »Şebile, Autorii pot lesne să fi
luat acest canal drept fluviul principal, mai ales că” Babilonienii dedeaii fluviului
principal, în sus de punctul de juncţiune cu canalul, numele de Sippara. Astfel

Harta

localității lângă

Hillah

|

cu traseul ipotetic şi exageratal zidurilor |
interne şi externe dela Babilona după Oppert |

era grei de determinat care era fluviul principal şi care era canalul.

Mai e și un
alt fapt,. acela ci Eufratul are din vechime uă tendință
de a se apropia de'
canalul de Hindoyeh, aşa încât el curgea mai spre răsărit
decât astădi şi acum .
a potmolit unele

ruine de pe malul drept, ca de pildă palatul lui Neri-:
glisare, prin care astădi trece apa. Așa dar existența canalului
, combinat cu
tendinţa, riului de a potmoli ruinele pe partea dreptă,
dificultatea ce
întempinăm în a admite un fapt destul de bine constataţ aplaneză
astădi, că ruinele dela
Babil nu sunt alt
ceva

_ Babilonienilor.

-

decât acelea
-

ale templului lui Belus
:
IE

sait Baal, -Joele
-

1 za Ec îui. rodro 2âv. Acâsti frasă nu trebug
Erodot ar fi xisitat în persână .Babilona şi templul lui Baal.luată drept probă că
ÎN
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zpăzuvovi, Ey ufo îi roă îpoă
mOpryos otepzds oteoâbunzat, ozaâtov
za 70 uăjxoc ol rd edpos"- ul
îmi zo6zp 5 dp dos zbp'jos
împefrire, ua Sc=pos uda îi
mot, papi? 05 dz zbpyov?,

Avăfaaws

d

îi

25

zepl mdvzas
1 550 oradlov

adrobs

Ztwliey

zobş

mop'ovs

zdvrq,

al lui Joe Bel, care exista, şi pe
timpul mei, având două stadii

pe fie care latură și fiind pătrat.

Din centrul templului se ridică
un turn solid de uă stadie în
lungime și în lățime; şi pe acest
turn se ridică alt turn, şi altul

iar pe acela, pănă ce se fac opi

2dv Terpizwvov,

Strabon,

în descrirea oraşu=
lui Babilona, ne dă pentru fie care laturi câte uă
stadie şi pentru înălțime
„tot uă stadie. El nu menţionâză împrejmuirea în care
era monumentul pentru
că 'se vede că pe timpul lui surparea celor opt
caturi. de turnură umpluse acel
spaţii cu rine.,

? pEypt. . În pasagiul acesta găsim forma pEzpt în unele
ediţii şi manuscrise,
preferit a menține pe pEypt fiind că e forma în general
usitată de autorul
nostru. (Vedi Cartea II, Cap. 19, 53, 173, și Cartea III,
Cap. 104).
3 dar zbpuv. Putem compara cu ruinele dela Birs-N
imrud, cară deși,
după opinia ce am cmis-o mai sus, nu sunt acelea
ale templului acestuia
al
dar am

lui Bel, totuși sunt rămăşiţele unui edificii sacru
construit după acelaș plan.
Examinate bine, ele arată că construcția, original
ă era în formă de piramidă cu
S$ trepte, astfel încât se pote defini ea e ompusă din $ turnuri
superpuse. Iată
un plan al movile actuale dela Birs s
ai Borsipa, care cu ruina de pe vîrf
se ridică la 153 piciore. Acea movilă e compusă
din fragmente de cirămid

ărie

Movila dela Birs-Nimrud
în raportcu templul restaurat,

catu/ 7le2(argiatiă,
. 61€:(aJbastru)

»

5lea (galben)

412 (aurii)
.

3 lea ( 05 u)

cădute de pe monumentul saii templul ale căruă formă
torile cele mai recente se indicii pe plan. Acest plan dupii calculele şi măsurăarată construcţia in formă
de trepte pe cari le numesea autorul no
Stru zz0p70w5. Cele sâpte caturi repre-.
sintaii cele 7 coloră sacre ale religiei Dabilon
iane
eraii văpsite cu acele colori. . Sus era altarul saă şi e probabil . chiar că catarile
coronamentul edificiului. Tot
aşa trebue

să fi fost şi templul Ii Bel de pe dealul Mujelib
eh. Din nenorocire însă
dela Babil nu presintă astiidi decât nisce mase
informe din cari nu se
pote trage nici ui conclusie, Forma dealului dela
Mujelibeh fiind mai regulată
şi nu aşa abruptă de uă parte ca acel dela
Birs, e de presupus că templul lui
ruinele

Bel avea uă formă piramidală mai regulată, și că
perpendiculara dela virf la basă
>

-
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turnuri. Suitul pe ele se face
pe' din afară printruă (scara)
circulară care
nurile. Când
tatea suitului,
tacol şi bănci

înconjoră tâte ture cineva la jumăse află un recepde ședut pe cari

se pun şi se odihnesc 'acei cari
se sue. Pe turnul cel din urmă .
se ridică un tabernacol spaţios;
iar în interiorul acestui! tabernacol se află 'un pat mare 'bine
așternut, şi lângă acela uă masă,

de aur.

Întrensul nu se ridică

nică uă statue: nâptea nu rămâne
acolo nici un om, ci numai ui
singură femee din localitate, pe

care "şi o alege deul dintre tote,

precum spun Caldeii, cari sunt
preoţii acestui dei.

tăia acea basă în mijloc iar nu în două părți inegale cum vedem în ruina
din
Nimrud. Rawlinson observă că la tâte aceste templuri, afară de acel.din BirsBirsNimrud, laturile sunt întorse spre cele patru punetură cardinale, , Acel din
Birs
are

spre N.E. partea mai puţin repede şi spro S$.0. partea cea mai precipitosă
.

In desenul alăturat părțile însemnate ca umbrite represintă ceea, ce existi astădi,

1 pwEdo5vzt,
Dativul participiului, întrebuințat şi mai sus la Cap. 51 xx
detui Eotcvaa unde veqi nota 1 de pe pagina 77.
? xazaywyij. -Uă săpiitură în care so pâte odihni cineva. La capitolul 52
din Cartea

V însemnâză
un basin.

5 dpravaziiptot în loc de dvazaoszigia,

Tot aşa şi dpzadovrat în loc dya-

Că
2adovrat,
î vmâs, Am tradus cuvântul prin »tabernacole pentru
»templue, ceea ce ar represinta uă construcţie: prea mare.
5

*pizeta. napautezat

/poctr.

a evita
!

de a dice:

Diodor din Sicilia descrie acâsti masă

la Cap.9 din Cartea Il. :
6 Xa)ator.
Cestiunea cine erai acesti Caldei a rămas mult timp învăluită în mister, dar astăgi ipotesele mai mult sa mai puțin
fantastice cari aii
fost suscitate de numele acesta ai cedat locul unor cunostinț
e” positive căpătate

de sciinţă în privinţa lor. Caldeii eraii locuitorii cei primitivi din
tului înaintea invasică semitice. De rasă turaniană saă hamiticii, civalea Eufraaparțineaă
ramurii numite

»Akade, Ei vedem stabiliţi în Mesopotamia la epoca lui Abraham și Biblia, ne spune ci capitala lor se numia »Ure,
Când Semiţii sai întins

în secolul

al 1âlea înainte

de Christos în

valea Tigrului şi al Eufratulu

i ai
-gisit deja stabiliți acolo po acestă Caldei cu limba lor, eu
civilizaţia lor, proprie,
Ei aveau
alfabetul lor şi sciința lor astronomiei.

Atunci semiții ai adoptat alfabetul

caldeie cum ati adoptat Turcii mai târdiii alfabetul semitie a) Arabilor,
atât, dar în timpul dominaţiei semitice, adicii asiriane, în
Babilona

Nu numai

şi Niniva,
semiții adoptară în mare parte religia Caldeilor, iar limba lor, numită
diană« deveni limba, cea sacră şi scientifică, jucând rolul cs Pa jucat limba »akalimba latină
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182.

Chiar acestia spun, dar

mie nu-mi pare că spun adevărul, că deul acesta se pre-

umblă în templu și se odihnesce

pe pat, întocmai cum spun Egiptenii că se petrece la 'Teba

din Egipt; caci acolo uă femee
petrece nâptea -în (templul) lui
Joe Teban; se asigură 'că nică
una nică alta: din aceste: (femei) -nu ai relaţii cu vre un

bărbat; „tot. aşa, (face) la, -Patara

în Europa în tot timpul evalui de mijloc, Cu încetul, dintr'uă simplă apelatură
„etnică, numele de Caldei deveni -acela al castej religiose şi instruite,
adică al

casteă preoților.

Iată dece pe timpul lui Erodot »Xa)iatae nu mai desemna naţia

sau poporul primitiv al Mesopotamiei ci preoţii, adică casta sacerdotală
a Babilonienilor, castă care naturalmente descindea.
din Caldeii cei
rimitiși. Religia
lor consta în adoraţiunea şi în observația corpurilor cerescă, căci astronomi
a formabasa. cunoscințelor ce le primiserii, prin tradiție dela strămoşii lor vechii
păstori
Akadi din câmpiile Mesopotamiei. EI erai, bine înţeles, idolatri, şi acesta
explică
zelul desfășurat de Perşi în distrugerea idolelor din templele Caldeilor
(vedi mai
jos Cap. 183).

1 oÎ,
2

Acest articol este fără cuvânt omis în câte-va ediții.

Euol uiv ob zioză Aiyovaee, Erodot aci, ca în multe alte ocasii, arată
bunul sâă simţ refusând să acorda e reqământ. unor fabule absurde.
Acâsta,
face pe Larcher 'să dică spre elogiul a utorului nostru: »Malgr6 la credulită
du
sitcle ou vivait Herodote, on tronve: dans ses torits des preuves d'un jugement'
sain et €clairec. Autorul nostru face aceeași reservă mai jos la Capitolul 183
când dice: »2yă î£ ur oz elâov* zi îi MEyezat brd Xadialuyy,
zuza die,

3 Omfattoc,

Divinitatea care era obicctul unui

cult special Ja Teba

se

numia Amun sait Joe Amun.
Templul lui era celebrnşi ruinele lui mărețe sa
pot .vedea astădi la Karnak, unde, pe săpiiturile blocurilor de
marmură, se găsesc
represintate femei ajutând pe preoți în serviciul divinității,
ceea ce pare a confirma, disele lui Erodot şi lui Strabon în
acâstă privință. — Forma adiectivului
OrfRattos aci se găsesce în tote ediţiile şi manuscrisele; dar autorul
nostru întrebuința şi forma Brâatos, vedi Cartea II, Cap. 166. Apoloniii din
Rod întrebuința,

forma Onâaizds.
* abzat dEyovzat

dvâpăv

bbâauâv

îs âprdinv

gporzăv.

Aceste femei

erai, daca pot să mă exprim astfel, călugărițele religiilor. păgâne.
Usul
serviciul divinității €şi avea fără îndoită origina în idea că divinității lor în
€i era
plăcut

să aibă. şi femei în serviciul ci, Ele eraii în general văduve tinere
cari îmbrăţișaii viaţa religiosă pentru a scăpa de grijele lumii și fără dubiă:
făceaii, ca călugiirițele nâstre, juriimânt de castitate.
Aşa şi la Îndieni, veduvele
tinere deveniaii servitârele divinităţilor și jucaii înaintea
idolelor lor. De aceea

fură numite de primii căliitoră portugesi cari visitară Indiile,
»baleaderee adică
>dănţuitorea, de unde le a rămas astădi numele de »baiaderec.
.

5 Tlazdpotat zis Avulme.

de mare.

Patara era situatii pe câsta Licici, nu departe

Ruinele acestui oraş conserși âncă astădi numele sâii antic şi se ridică
Credinţa la, Elini era că Apoline locuia vara la
Delos şi iarna la Patara, aşa încât oracolele se pronunţa 6 luni
la Delos şi 6 lună
la Patara.
Oraţii (Ode III, 4) îl numesce »Delius et Patareus Apolloc. |.

lângă satul modern Kalamaki.
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se. închide nopţile: în năuntru în
templu...

„183. În

Rouds ptyas,
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RER

templul

din Babi--

lona'.se mai âflă un .alt: sanctuar de desubt, acolo se ridică,

vă. statue. mare

de aur

a: lui

Joe, . (represintat) şedând,- lângă
dânsa e:uă masă. mare de aur,

„atât basa.ei cât şi tronul sunt

"Et 33 z0ă vrnă

Bwouds 20 ypiosos.
ans

câte ori se află acolo; câci nu
în tot dauna 'e oracol:.în acel
loc: și când.e acolo, atunci .ea

Ei
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Clio I, 182,.183.

“boz 8: xat
Gmov8bezau -

de aur; şi totul cântăresce, cum
spuneaii Caldeii, opt-sute talenți de aur.: - Afară de (acest)

„sanctuar se ridică şi un altar de

1 mpluavrie -05 fleo5.
Femeca sai preotesa care pronunții oracolele
doului subt inspiraţia lui. Unii ati cercat să facă uă deosebire între cuvintele
Tpouavrts şi zpozijuis, ele însă sunt sinonime.
RI
"+2 Eneây Ye
Ytvajcat. VII
ytwizat se raport la î) mpinavue. Baehr tradiice lati1]
cp
.
„Hu
nesce »quando scilcet fatidica, adest sacerdosc.

3 ob yăp

pag. 336.
„4 dios

ubt templu.

ov atel

xdrw

Eat pmoriprov

vnâs,

adzâtit. : Vedi mai sus nota No. 5,

Acest sanctuar pare a fi fost un cript saiuă boltă

5 As, Se înțelege Br)ov, fără îndoială, Pentru tendința ce o
aveai Elinii
de a da deilor străini numele. deilor lor :vedi mai sus nota 4, pag.
233.
6 Bdbpoy. Sa discutat mult ce se înţelege prin acest cuvânt. Liddell şi
Scott, în dicţionarul lor, Ja articolul fifpov, se referă la pasagiul
acesta şi spun
că aci se înțelege trepta sai basa pa. care se ridici statua, deosebit
de pedestal:
în alte cuvinte, placa imediat snb statue, “Rawlinson se unesce cu
părerea lui
Liddell

şi Scott şi traduce »the base on which 'the throne îs placede. . Prefer

părerea acesta opinici emise de Curţiu şi sprijinite de Kreutzer care
traduce prin
»scubellume adică >scăunaşul de subt piciorea;: cred chiar că pronumele
posesiv
di se opune acestei interpretări de ore ce e clar că el se raportă la
&ya)ua, adică
la statua

întregă şi nică cum la un simplu scăunaş sub picidrele figurii.

1 caddurwy dutaxzosiwv.
E clar că acâstă: măsură. fiind estimaţia Cal- deilor, se referă la talental babilonian şi nu la cel elinese.
Talentul elinese căntăria 6000

drachme d'ale lui Solon, pe când talentul babilonian era egal cu -10,000

din aceste drachme; astfel încâţ S0 de: tale
babiloni
nţian represintaii
drachme.
Larcher a calculat că uii asemenea cuantitato de aur ar. valora 800,000
astădi
56,160,000 franci; dar cred evaluarea acâstă exagerată tocmai pentru
că el dă uă
“prea mare importanţă talentului babilonian. Val6rea în monedă de astăqi
ar fi ca
de 3,000,000 lei, socotinduse drachma, după calculul lui Tillet, drept
974 centime.
8. dzop.. Dietsch, Werfer şi Bredoviu propun ase restitui aci forma
ionică

dxo> precum propun mai jos, la finele Capitolului 188, a se ceti dur, în loc
de
dzrj: Baehr
1.

&nsă se opune la aceste emendaţii şi le consideră arbitrare.

22
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183.

"Ext

aur... Mai este si un.alt altar
mare, unde se sacrifică vitele
deplin crescute. : Pe altarul Ensă
de aur. nu se pot sacrifica decât
numai (vite) neînţercate. . Pe al-

“ăp ăp 205: xpuotov fwouoă od Eteoz
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tarul cel mai mare Caldeii mai

Ia

'70

oferă în fie care an, tămâe pentru
uă 'valâre. de uă mie de talenti,
atunci :când -ei

s

uâv ptw 'o0dx etâov:

3 MEyeza 5nd Xahâaluy, rada
>
4

uăv 6“ Yordozzoc Emfnvhsboas, odx

z6humoz hafsive: Zeptme dă:6 An.
pstov Ehafe, ai .zăv îpla dmtarewa 6
1 ză athea zâv npofdzwv.

lipsesce. nimic,

celebreză

sărbă-

târea acestui. deit.. Mai exista,
âncă .pe timpul acela în, acest
templu. şi uă stătue:
de: om (înaltă) “de două-spre-dece coți;.
întregă de aur. . Et unul nu ani
vădut-o: repet numai acele ce le
afirmă Caldeii. -. Dariu, fiul lui

Vitele desvoltate prin 'crescere; căror nu le

ca. opus la yadalizvă. . Mai

zpogdzwve vedi nota 1 pe pag. 239.

sus la Cap. 133

”

:
2 vadabmvă.
Vite cară sug încă. Cuvântul
Odisea, Cartea IV, v.336.:
:.:
|
3 xasayitovai, dela zaraţitw, forma ionică

sait dedica unei divinități. ' Acest verb

e

avem

»ză )enză <âv

se găsesce şi în Omer, vedi

pi
a verbului

.
uafaţilw,

a oferi

se întrebuințăză și mai sus la. Cap. 36

"4 idea sdhayea,: Iar e vorbă, se înțelege, de talentul babilonian. Valdrea,
în monedă de astădi ar fi de 9,500,000 lei, conform calculului făcut mai sus la
nota,7, pag. 837.
.
,
N
|
„5 "lv 82 2 < ceutvei zobzu Eze zâv ppdnw duetvov, - Blakesley

găsesce ci cuvintele acestea presintă dificultăţi daca ele ai fost în adevîr scrise

de autorul nostru, și e dipus a considera întregul pasagiu, începând cu cuvintele
acestea şi până la, »zdy dvâprăvea« ca uă interealare, iar »tzi dv -pivov Euetuov« ca
uă parentesă explicativă însemnând, la, acea epoci de care 'ne vorbesce Erodot.
Mărturisese că nu înțeleg dificultatea. . Timpul present întrebuințat de autor în
pasagiurile ce precedi se referă la nisce monumente: şi la nisce moravuri ale
Caldeilor, existente ânciă pe timpul lui, de vreme ce aci g vorbi de un monument

care, -deși
present,

existase

“pe timpul

lui Ciru de care-ne ocupăm,

totuşi în timpul

(adică pe timpul lui Erodot), dispăruse, fiind-că fusese ridicat de acolo de

Xerxe: așa dar presentul în frasele precedente e natural, iar în frasa acesta îiv se

impune de sine.
a.
ERE
5 Ztpens 5 6 Aapelov EaBe, za zâv ipta dituzetve,
Arian (in
exped. Alex VI, 17) & Diodor din Sicilia (Îl. 9), ne spun că Xerxe distruse acest

templu îndată dupi reîntârcerea lui din expediţia desastrâsă întreprinsă în contra

FElinilor.
Scim că Babilonienii, profitând de plecarea lui Xerxe in Grecia, şi
încurajați prin scirile desastrelor ce a suferit acolo, s'aiă revoltat pentru a fi din
noii supuşi la, reîntârcerea lui.- Râsbunarea lui Xerxe astă dată fu teribilă şi

în furia lui distruse multe templuri şi imagine ale unui cult care pentru el era

idolatric, ucidând pe preoți; cu acea ocasie statua despre care e vorbă în text,
fiind de aur, a aţiţat atât spiritul ui de răsbunare cât şi cupiditatea lui. Arian,
descriind sacul Babilonei de Xerxe, se servi de cuvântul »xaztaxaive care ar
indica uă derimare -completă a cetăţii, :' Acâsta, de sigur e uă exagerație, Strabon
e mai veridic când, -relatâna aceeaşi istorie, dice -vzaztozaseve. În tote casurile cetatea suferi mult de: pe urma, furiei și a mânici lui Xerze. .
in:
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Istaspe;:: avea: intenţii

Da.

asupra

acestei. statui, dar. ni îndrăzni
să pue .mâna -(pe ea); “Xerxe
însă, fiul lui Dariu, o luă, și
ucise pe preotul care €l popria

y

„ca nu

cumva

să misce. statua

din loc.. Astfel: fuse ' împodobit
i

Pe

Eta

p*

acest “templu. “Mai -eraii âncă
(acolo) şi multe daruri. oferite de .

miti

particolari.
.
.
» :184,: Peste . Babilona.. acesta

184. Tis. 62: Bafivhâvos zad215%. mol ut 'xov sal dot
îytvovzo' Baates, 'zâvy 2v <otot

alt domnit mulți şi diferiți su-

„verani. despre -cari- voii da, se-
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Una,

“al. cârii nume” fu: Semiramis,
domnit: cea, d'ântâia,

Adzn pâv dazăttazo yhuaza

pe tron cu cinci:

a

suindu-se

generaţii în-

! dzavopedovza pi) xivtety, Când un verb exprimând împedicarea sati
prevenirea unei acţiuni este urmat cu ui)și cu un infinitiv, atuncă ui) se traduce
prin »ea nu cumvas,

în latinesce prin »ne«,

Avem

exemple mai 'sus la Cap. 158

»Eg/e pă motan zadrac și la Cap. 155 vinete pi) dxcisbaa,
-:
i
3 "16 piv'âi) ipbv zodzo oz xezdaunzo. Rawlinson dice că acest mare

temple dela Babilona, pe. care Vaii descris mulţi autori elini afară de Erodot, este
fără îndoi6lă marele templu dela Babil, :al căror ruine au format dealul dela,
Mujeli
(vedibeh
planul 1* la Cap. 181). În descrierea ânsii a edificiului acestuia
autorul nostru pare a fi confundat două templuri deosibite. : Astfel, măsurile 'date,
precum și 'descrierea diferitelor altare, corespund cu dimensiile ruinelor dela,

Mujelibeh, de altă parte. însă caracteristicul celor ştpte 'caturi superpuse este
specialitatea faimosului templu dela Borsipa dedicat celor ştpte corpuri cerescă şi al

'câror ruine se află la Birs-Nimrud, (vedi planul2* la Cap. 181). — În loc de
xtzdsurico multe manuscrise ati presentul zexdouneat, Forma xexdaur,z0. e Ensă preferibilă, de ore ce ca se aplică mai potrivit unei stără de lucruri trecute; câcă în dilele .
de cari vorbim, templul dela Babilona perduse mult din splendrea ni primitivă.
3 Tâje di Badvhâvos zarrs.
Manuserisele lui Sancroft, lui
Weseling şi
cele două colecţionate şi colaționate de Schweighăuser despre cari 'e vorbă mai

sus la .nota No,4, pag.330,. pun cuvintele acestea imediat după “pasagiul din
Cap. 151. terminând cu »ob mc) zâwp dafievtozepov 705 tcipod melyeos, Gretvbzepov

îte,

(Ved
acea notă).
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aaa

A

uvfunv zotfsonat, -Vedi mai: sus

nota No. 3 pe pagina 190.unde am tratat pe:larg cestiunea scrierii unei asemenea
istorii a Asiriei de autorul nostru,
ÎN
aaa
5 izîje bozepov yevefat ztvze mpizepov Yevontvn, zi odvoţia îv Xepl-

"

papue.. Nu pâte fi îndoielă că aii existat cel puţin două, daca! nu: mai 'multe,
regine asiria
“cu: ne
numele »Samuramit« saii Semiramis, și ori ce încercare de a
le contopi -pe tote într'uă singură personalitate, mai mult sai mai puţia legen„dară,
nu: pote conduce la nică un resultat, : Otesias, care a scris mai mult decât
.
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îvă.. mb medlov. 26yra :dtiodEnza”. | aintea aceleia care a domnit pe
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185.

nisce terasmente „cari merită a fi

văqute; câcă înaintea (acestor
ueră) rtul avea obicelă a în-

"+!

unda întrega, câmpie.

H-88 i) 'debrepov pewo-"|

185.

Aceen ânsă care deveni

utvg' zabens Baofheta, zij oăvouz | regină în al doilea rând, al cârui
îi Ntzonpts?, (adm 38 Guvezwztp | nume fu Nitocris, (şi ea fu âucă
ori cine despre Semiramis;"
dice 'că 'ea a fost asiriană, și.în adev&r Erodot; este

singurul .care o face babiloniană. După Ctesias ea fu soția :lui Ninu
şi zidi
Babilona, egea ce o pune la ui epocă mult anterisră datei la care o pune
Erodot,

câci Nitocris a trăit mult mai târdiă, ea a fost muma lui Labinet, ultimul

'rege
al Babilonei, carele a început a domni la anul 555 înainte de Christos.
Erodot calculeză 3 generaţii de secol, astfel încât 5 generaţii înaintea lui Nitoeris
fixeză

data Semiramidei lui Erodot-cam.
pe la anui 730 înainte de era năstră,: Spre

a
concilia aceste diferinţe, în loc de ztse, Ioan Scaliger propune a citi
zevrizovra
şi Vitringa adexantyaze, E cu totul inutil să cerciim a concilia acestă
dificultate

şi nică una nici alta din aceste emendaţii nu ne aduc'la uă dată
care scim
positiv că una din Semiramide ar fi domnit în Babilona; Prin urmarela ele
nu pot
fi admise nică

una nici alta. E clar că aci nu e vorbă despre Semiramis,
lui Ninu, câreia multe tradiţii antice atribu ridicarea zidurilor Babilonei, soţia
câci
indicaţia de 5 generaţii înaintea Nitocridei“e departe.de 'a represinta
data acelei
Semiramide

,

Pe de altă parte acestă indicație de 5 generaţii înaintea Nitocridei

ne
aduce aproximativ la uă epocă în care s'a constatat prin inscripţii
că ar fi domnit
în adever uă Semiramidă, nu în Babilonace
, a drept, ci în Asiria; acâstă Semiramis a fost, se vede, cea, mai celebră: din cele. Data ce o fixeză Erodot
aci este,
cum am qis mai sus, aproximativ anul 730 înaintea lui Christos:
şi în adevfr, la
anul 810 s'a suit pe tronul Asiriei regele Vulaș III carele a domnit 39
de ani. Dela
acesta ne aii rămas două inscripţii celebre; una. din ele e săpată
pe piedestalul
statuei doului Nebo şi menţionăză, pe Vuluș III şi pe soţia lui
»Semiramute ca asociata lui în domnie... Astfel dar Semiramis acâsta domnia ânci
pe la
Christos, ceea ce ne apropie cu 9 ani de data Semiramidei lui Erodot 741 în: de
dispus de aceea'a o identifica. Cât pentru confusia. ce o face autorul cu care sant
nostru între
Asiria şi Babilonia, ea e forte naturală de ore co aceste două imperii
ait fost continuu

îa contact unul cu altul în tot cursul istoriei. lor.

Un fapt care confirmă. piirerea
nostră că nu e. vorbă aci de Semiramis soția Ini Ninu, e că
Strabon
spune despre uă Semiramidă asiriană care ar fi înfrumusețat (nu fandat)(XVI, 1) ne
Babilona,
şi care, afară de lucrările că în Babilona a săvărşit alte lucrără mari în
diferite părți
ale imperiului: vodă. za ha xază mâzay, ii Get, 6ar, mis djzeipo»
cadere
(adică,
Asia), dozl* sd e yuaza
îi uadoda Sewepdptdos, al zeii; 200 Epoudzw
xazagzeval, zal Gypipyuv ztiv € aărots, al Vâpriww za xrudzey
dal îttop:piy îv
zozaucis al.
Îluvats,
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- Fluperiodic în fie care primăvară când se
topesc zăpedile de pe munţii Armeniei. —
Verbul zedațitew, ca să-i se dea sensul
lui adevărat, dela zzinyos 2maree, ar trebui sii fio tradus
prin perifrasa »înfătişa
peste 'tot aspectul. unei mâric, Baehr traduce »ut maris
ferme speciem. campus
przberete.
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viul. Eufrat și astăqi se revarsă pe câmp
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îi obyoua

îiv Nizwapts. : Aatoral nostru, mai jos (Cap;:188), face pe
În tâte
casurile Erodot -este. singurul scriitor
care o. menţioneză şi nică urmă de existența
A,

Nitoeris muma, lui Labinetal Tfe., adică a ultimului rege-al
Babilonei.

ei-nu să, găsit: pe inscripţii, .:Ensuşi Erodot, nu e elar asupra
identităţii ncesteă regine;i câci,: pe. când. de;:uă parte'o consideră:
ca. soția lui Labineţ II, (Nabu-..:
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mai înţeleaptă- decât. aceca..care

domni! ântâiă,). pede

uă :parte'

lăsă. în urma. ei - nisce: amintiri

-=e

despre. cari ! voii: da.: (mai jos)
seamă,pe :d6 altă -parte, ob-
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ze dpaprutva dosea :abzotat,.;&
servând;: puterea * crescândă a
că. â%, axat zi Niv, zpostpviMedilor (şi vădend modul: cum)
cazo Goa 2âbyazo uoihoza. Ilpâza
se „agita,
şi „cum
.răpiseră
păv zăv Edopizri zozapdy, ftovza
mai multe cetăţi, : între . cară - și
apOzepovilby,
.6s omt-dtă zis z6- „Niniva,, “luâ - cât -putu> mai: bine, 3 7năzov:: Guoozv?
măsuri. de: apărare; -+: Mai: ânâbpuxas dpitaca. năzw în si tâii, ? -prin săpăturile ce facu
emolgos.: ganhăv, Gore îi, zpis îs. în, partea (lui), superioră,. sili
zăv îvă zupâwy zây dv” zii 'Acov-: pe, fluviul Eufrat, — care curge
Peiiiii
Pi
fa
ge
ii
us:
gti,
pia. dztavEezat Biovt „Ti 8%. „prin. centrul ; orașului, şi. care

.
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1

o

bi

r

codonozore?), pe de, alta parte dice

că ea fu muma

lui Labinet.II (Nabunit).

E

puțin admieibil ca, ea să fi fost şi una şi alta, câci Labinet I, sai Nabucodonozore,
sa urcat pe tronul Babilonei Ja anul 605 înaintede Christos, pe când Labinet II,
saii Nabonit,

nu s'a. urcat

pe acel''tron decât la anul 555.

Presupuind

chiar că

autorul nostru nu se: îns€lă asupra mumei lui Labinet IL, e evident cii există

în mintea lui uă confusie între muma lui Labinet1] şi soţia lui Labinet |.
„Muma, lui Labinet | nu a domnit ca regentă, pe când din contra, soţia lui Labinet I,
(cunoscut în Biblie sub numele Nabucodonozore):a avut uă periodă. de regență în
timpul nebuniei soţului ci: pe de altă parte scim bine ce' lucrări 'imense, de artă
s'au făcut sub Nabucodonozore, ca de exeraplu 'mărețul: palat al cărui ruine se

ridică pe movila dela Kasr de pe malul Eufratului şi unde fie care cărămidă portă
marea acestui rege, zidurile lui, reservoirele, de apă şi.alte Incrări. E posibil
dar ca Erodot să atribue acestei Nitoeride,

soției lui Nabucodonozore, „lucrările,

facute de bărbatul ei, şi astfel s'o, confunde,cu cea d'a doua Nitocris,: muma
ultimului suveran al Babilonci. — Erodot mai vorbesce în Cartea II, Cap. 100,. de
uă Nitocris egipteană cu care nu trebue să confundăm po acesta. .
1 <05zo îi. Să observăm aci sensul lui z05z, sv! urmat de zoă<o î2.»pe
de uă parte«:— »pe de altă parter,
:
E
m
? obu dâzpepitovsay. Verbul, dzvepiter
mai este
y întrebuințat în. sensul
acesta la, Cap. 190 mai jos, în Cartea VII,: Cap, 15, -şi în Cartea VIII, .Cap. 68,
Cu negativul el exprimă spiritul agitator, al unei naţiuni care se frământă pentru
a face cuceriri,
Aa
i
|
3 ad. Multe ediţiă suprimă acest cuvânt ca inutil şi ca sunând râă înaintea

“Imi da,

dar

cred

că el trebue „menţinat

ca accentuând

bine

desvoltarea

sen-

sului cuvintelor 654 dzpeuitpo3z maă ales că suprimarea lui nu se acordă cu aici
un text manuscris,
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Acâstă' luare a Ninivei de câtre Meci a avut

-loe spre finele domniei uă Ciaxare (vedi mai sus Cap. 106). Niniva a fost atacată
„„de două ori de Medi subt Ciaxare, ântâiăla anul 634 înainte de Christos si pe
urmă: la anul 610 când Ciaxare, aliat cu regele Babilonei, Nabopolasar, a reuşit
să distrugă acestă. vechie capitală a Asiriei după doi ani de asedii. — Greşit
„seriă aci câți-va -editori »tv îi în al si "lva« referindu-se la cetatea despre
"care se face:menţiune la Cap. 179 de mai sus.
!
e
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Me
"5 ăuwljev, adică »wfizv x7s Bafuhivos bose, -.!

& doze îi) spies îc zâv zivă rwpiwy sv dv zi Acovply dztavtezat
îtwv, Pentru mine sensul pasagiului e clar şi însemneză că cursul luviului, care
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rea.ndstră 'spre Babilona,. scobo-

rând cursul Eufratului
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tesc: de trei :ori împrejiurul chiar
a acestui sat, și acesta:în timp
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Auviul Eufrat: este: Arderica; şi
astăqi acei cari călătoresc din ina-
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Numele satului de tare se apropie
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1dpjy ! zapayivovza: ial
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Ebpprijzry : nora-

i

înainte era drept şi la epoca orescerii: apelor venia
repede şi inunda, oraşul, a, fost
"aşa modificat încât Eufratul, :silit să, facă. douii “mari,
trecea de trei. ori
aprope. de acelaș punct., Niciy ui. urmă nu mai rămâne cotitură,
acestă colosală lucrare
de inginerie şi autorul nostru: este singurul care o merţiondeeză.
Rawlinson susține
că ea nu a existat nici uă dată şi că Erodot se
în descrierea acâsta. E
posibil să se fi, construit. nisce zăgazuri menite să înşelă
spargă puterea apei mai sus
de Babilona, saă pâte chiar un' şanţ cum avem no.
e Dimboviţa. în 'sus 'de
Bucuresci, aprâpe de Colint
.

v
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ina,
dar şi acâsta e un ce fârte problematic.
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- 1 Apătpraza..
:
Numele pare a fi fo st comun în acestă parte de loc şi
trebue
să fi avut uă însemnare în limba Caldee nilor,
Să nu confundăm Arderica acestă
cu. cea laltă Arderica menţionată de. Erodot
în Cartea VI, Cap. 119, sitaată lângă
Susa, unde:Daria Istâspe a, internat pe Eretrieniă
robiţi la începutul resbelului
cu. Elinii. Arderica care ne procupă aci, era,. după : Heeren,
satului modern “Akerkuf lângă Bagdad:

numit Nabr, Malcha

sai :Fluviul Regal.

pe acolo trecea vechiul

'vechial nume al
canal de irigație

02 “aopitovrar,
Verbul. xouttesfa se aplică atât la călătorii pe uscat
cât şi
la celo pe apă; de exemplu, în Cartea II, Cap. 60,
autorul nostru €l întrebuinţâză
„pentru călătorie pe 'mare, iar în: Cartea V, Cap.
98, şi în Cartea VII, Cap. 182,
- €l aplică la călătorie pe uscat. 'Aci e vorbă de
amendouă, precum vom arăta în
'mota următâre,
!
n
3 and zîiode 7îjs Bahdaons îc Bagvyhova,
1azazhtovzes îc zâv
Edopizny mozaudy.
Câţă-va comentato ri, pornind
cuvântul xoultew, neurmat de met, (cu m €l vedem dintr'un princip eronat ci
în „Cartea VI, Cap. 16, şi
în Cartea VIII, Cap. 107), însemnâză a călători
pe apă, cred că autorul înțelege

un- voiaj din Golful Persic până la Babilona,
arcând
fluviului Eufrat
dela gura lui. Nu trebue mult pentru a combate uă cursul
asemenea teorie. ' Mai
ântâiu zouiţer se aplică la ori ce fel de ciilătorie, fie
apă fie pa uscat, precum
e clar dovedit prin pasagiurile din Cartea V, Cap. 98, peşi din
Cartea VII, Cap. 182,
unde autorul nostru întrebnințăză acelas verb. Al
doilea, »zisie zijs ladissnsa

nu pote indica decât Marea, Mediterană pe care,
Erodot o numesce continuu »ijăe
î, Ohaosaa adica »Marea acâsta, a nâstrăe,
aplica unci mâri depărtate cum ar fi Golful Perste,În nică un cas fă: nu s'ar putea
Cel d'al treilea şi mai puternic ..
argument este că mai sus autorul a spus clar că
Arderica acâsta, lângă care fiicea
“noul canal al Eufratului trei cotituri, se afla
în sus de Babilona, prin urmare,
daca aci ar fi fost vorbă despre uă călători
sus până la Babilona, călătorul nu: ar trece epe dinla Golful. Persic pe Eufrat în
Arderica. " Aşa dar autorul
“înţelege cu totul un alt drum, şi descrie aci
un itinerar plecând din Mediterană,
trecând pe uscat pe costa Ciliciei, răsbind în interior
coborându-l până la Babilona, „Prin Arderica. . Probabil până la, fluviul Eufrat, gi
.că exista chiar un astfel
de itinerar pentru caravane, — In loe de xazazht
oveş vedem în unele. ediții xaza
Tbovteş,
in

ae
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lucrarea acesta. (Ea) mai ridică
pe ambele” maluri ale: fluviului .
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Mai: săpă,

și

la uă mică distanţă de fluvii,
un
reservorii pentru cleşte,
drept adâncime, săpând continuu
până dete de apă, iar drept lățime, -facu aşa încât perimetrul
lui să măsâre patru sute douădeci de stadii; pământul extras
din aceste săpături 6l întrebuinţă
turnându-l d'a lungul malurilor
| fluviului. . După ce-l săpă, puse

apmztda6 ua) ep adrky Thaoe.
,
>: augârepa ! <măraș::m6v
e.
v
.
ze zozaudy: Garihty . 40: sd pura
o
ve
4
Răv 'hos, î05 0. se notapbs: ApaGbrepos sii, mept uauzas modus
dvvăpevos, ua oi. zhâot îwat Gun-:
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înalte.

mult: mai «sus “de :Babilona
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- Bafvhvos pvăce Zhurpov hiuyg2,
dhijov a: mapuretvovoa
dzd 705
motaună,. Badoc. uăv: îs ză 0duwp
2 âobocouan?. săpa i ză zel
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Frasa. nu. este

e.

eliptică

Ia

cred, ci se.

complecteză prin sine, aşa încât 'mi pare inutil a face adaosul ce-l propune Baehr
traducend în latinesce: »tantze est illud opus magnitudinis
vix quidquam aliud inveniture.
,
A
Pa

2 Ehorpov

him.

cet altitudinis,
E

„Cuventul Eiwzpov însemnâză un reservoriii,

quanta

Aci dar un

reservorii pentru un lac. În Cartea 1V, Cap. 173, avem »Euzpa bădruve reservoriură
„pentra apă...
NE
!
,
„3
Es-z6 dâwp del opdosovsa;' »Săpând până dete de
apă. Nu apă stagnantă ci isvore din pământ.
Trebuc să observăm că autorul nostru, când între-

buinţeză cuvântul Jâwp, înţelege, cum
de băut.

„4

!

mapaytovaa

observă Blakesley,-apă

de isvor, buni

ea

»turnându-l«, . Piimântul

scos din săpături,

era cărat în

tărăbonțe, dus la malul Eufratului,. şi acolo turnat spre'a 'se înălța acel mal ca
garanţie în contra inundaţiilor.
|
i
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5 dpvazo. Rei scris în unele ediţii dpuopuzzo. Se mai găsesce acestă formă
"la Cap. următor,
Ia
!
„i .6 zpmjatâa, - 4prsis era un fel:de cheii de piatră pentru protecţia talusului,
pote servind chiar de abordagiii "vaselor ce aduceait provisii şi staţionaii în
basin. Nu se pâte să nu fi existat uă comunicaţie 6re care între acest basin şi
fluviul

principal.

,

|

7 dg 6 me mozanăs fipadizepos elr. Autorul
cipal al acestor lucrări ale Sicooridei era ca fluviul
lui prin cotiturile acestea, astfel încât să devie mai
esențiale pentru navigabilitate. Se mai indică -cum că

.

arată aci că scopul prinsă fie întărdiat în cursul
regulat şi egal, condiţii
şi săpătura reservoriului

saii al-basinului avea de scop regularisarea cursului fluviului; de aceca cred că
acel basin comunica, direct cu fluviul şi primia uii mare parte din, apele lui din
Eufrat. — Să notăm usul optativului ein pe când avem imediat pe urmă sub- .
jonctivul Ewot; cuvântul acestei schimbiri de mod e că aci e vorbă de un resultat
care era sperat dar nu tocmai sigur, adică de regularisarea cursului fluviului, de

vreme ce mai jos se vorbesce de un fapt positiv, adici despre cotiturile ce erai
nevoite navele sii facă ca să ajungă până la Babilona. M'am încercat să traduc.
„acestă nuanță introducând în frasa optativă pe »doar«, care la noi exprimă un dubiu.
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Mol âc'ziy BăBuhâya,Eu :ze ză
zhowy 2xdtmcat. nepioâns zic Ape

de aduse pietre şi.cu: ele îmibrăcă talusul de jiur împrejiarul-

Cero Tis. xbpns. ri af:za '203ndai?2

lucrări, atât fluviul cotitor; cât
Și săpătura pentru primirea tutulor “apelor, cu- scop da cursul

vnis paupij 1 Kară zoăzs 38 elpydîioav und "mă obvropairăic 2x: Mwi 6305, fa pă Eztptoâuevot

oi Mă
apara

Zapovbrivo
i tey
acdrăs ză
iu

lui.

Ea ::făcu - ambele

aceste

fluviului să fie întârdiat trecând

prin” atâtea : cotitură,şi ca: navigatorii să fie siliți. să, ocolâscă, ca
să mergă la Babilona, (prin faptul) că, terminând cu navigaţia(pe
fluviu), se: necesita un ocol inare
împrejiurul - reservoriului. . Ea
făcu aceste lucrări. în acea parte
a -țării în care se aflati (căile de)

1 Ex ze: râv midwy dnătxmrat meplodos
hiuyms pazpi.. "Mulţi
comentatori, neputând explica în mod satisficător 375
acăst pasagiu și credând că
autorul a voit sa, spue că pentru a ajunge la Babilon
să facă cu nava lui tot circuitul lacului, ai propus a călătorul pe apă era silit
uiă- serie de' emendiiri mai
"mult saii mai puţin nemerite. Pentru mine nu
face nici uă îndoicli că prin
»îa zâv zhâwva Erodot înțelege: »termin ând. navigaț
ia pe Eufrate, ceea ce ar
implica că navigația dela
punctul

aces ta, era intreruptă prin: zagăzuri, sa
“prin alte obstacole aşa încât restul
călătoriei trebuia să se faci po uscat,
şi acesta âncă în mod cotitor pentru
că trebuia să se ocolescă reservoriul,
Am indicat 'în schița alăturată cum

înțeleg descrierea lacririlor de ingi-

nerie a Nitocridei conform textului
nostru, arătând cotiturile cară aduceaii

- fluviul Eufrat de. trei ori lângă satul
"Arderica, posiţia reservoriului pe malul
opus al duviului şi ocolul cel mare ce

trebuia să-l facă cineva ca. să mârgă.

dela Arderica la Babilona. “Aceste
lucrări aveaii un scop indoit: mai ân-

tâiti apăra

oraşul de inundaţii şi pe

urmă impiedicau uă invasie venind
dela nord.
Numai, dintracolo putea

veni pericol serios.

Într'acolo în ade-

Dy ma

vâr se aflaii Asirienii, Medii şi alte
-popore cari din când în când atacaă
abilona
vechia capitală a Caldeenilor.- Uă astfel
o.
Schiţă de hartă indicând lucrările
de invasie ar urma firesce cursul EufraNitocrideipe Eufrat în sus de
tului până la punctul Arderica: acolo
Babiiona, .
Sar gasi impedicată de a mai înainta pe apă'şi ar fi silită. să facă un ocol
pe uscat dând astfel oraşului ameninţat
tot timpul de a concentra forţele sale
şi de a opune uă resistenţă seriosă, înlătu
rând astfel mult primijdia unei surprinderi.
1.

? 2ofioda! latinesce »faucese trecătorile de munte
iintre Media: și Asiria.

Clio 1, 185. 186.
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cșire şi drumurile cele mai: di-

recte: din Media; cu scop ca nu
cumva “Medii, - intrând : (prea
mult) în relaţie (cu Babilonienii),
i)

:

ip

să afle: dela: (dânşii) prea mult
“despre afacerile
ei. - .: ..-.:

.

186.
'Taăraai iipiv 6% E 24 Britens!
ă
mepizâdhez, 7otvâs di 2 abzây 2
zapevOrary
Ezartoazi. Tis z6hos
ț
5
D5G7s
'âdo wapstuy, 705 d8 morapod iutonv Eyovsos, Exli'zâv np6zpovî. Basdtoy, Gus zis Ein
în, 700 Stfpov wipozos '2s înărepav
dtafăivai
“0
zholo
PIVaL, pr
TOD “dvafatevye +
zal! îm &s Ey înutu; dyArpbv
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z0570.' Adzm 3 nai zoo mpnetăs*
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1 24 Bdhizog,
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ehfmeze 5.
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"Ead-

“186.-Ea

se înconjurâ ;dar'cu

aceste (lucrări de apărare) săpate
din pământ, și făcu după aceca
uă altă lucrare în: afară de'ccle

lalte.:. De:6re- te orașul era: vivisat în: două pârți -și. fluviul

trecea: 'prin mijloc, : pe timpul
regilor: cari ai: domnit înainte,
când voia cineva: să: trecă dintruă parte la cea laltă, era nevoit să trecă în luntre; şi 'acâstu,

mi separe mie, trebue să fi fost
putin comod: Ea” prevădu şi

Expresie forte curiâsă care pare a însemna săpiitura: din fund,

€£ az,
Preposiţia 2+: este aci luată, mi se pare; : în acelaş sens :de
eşire sai terminare, pe care lam semnalat mai sus la Cap. 185.» ze zâv zhtuve,
vei nota |, pag. 344, adică '»după terminarea lore (a lucrărilor 'descrise).!:

Tis adhtos Eo0dogs îd0 papstwy.
Trebue să evitim a lua pe zîc
zohos-ca gapstuv şi a traduce: »Fiind două pârți ale oraşului“, . Din coutra,

frasa întregă constitue un fel.de genitiv absolut având particularitatea acesta
asupra genitivului absolut în genere, că nu indici uii acţiune terminată: departe
de acesta, , verbul, fiind auxiliar şi. nu activ, indică uă stare''existontă de
lucruri.
In Sofocle găsim destule exemple de 'astfel, de. genitivuri absolute:
vedi Aiax, vers 1004 şi Oedip la Colona, vers 144.
A
4 zpfaepov. “Textul aldin are zporipwv acordânduse cu Baotiwvy; dar acestă

variantă nu se întiilnesce în cele 'mai bune ediții.

ai

s pwnuâGvvov'z6âz di)o dzd
205 abz05 ipyow' Edlzeze.
Sunt trei
moduri
de a traduce acâstii frasi: putem ântâiu lua dad 705 23205 Epyou ca un

simplu genitiv dependinte de uvnuds»vov şi traduce »a lisat acest alt monument

al acelei lucrări«, (adică a lacului în susul Babilonei); putem iar da preposiţi-!
unei ză toti puterea ci, în așa cas traducem: »scoțând. chiar din acâstă lucrare
“un alt monument
n
(adică al regnului ci)«.. Mărturisesc că primul mod de a'tra“duce 'mi pare puţin satisfăc:ător
pentru că nu vid cum lucrarea pe care-o va
descrie autorul ca fiicută spre a remedia inconvenientului lipsei de comunicaţie
pe

uscat între ambele pârți ale oraşului, tăiat în două de fluvii,
ca comemorând crearea lacului descris în capitolul precedent. ,
deşi mai puţin clară, e rai logici, căci putem înțelege cum
de întâia lucrare prin care se domolia furia, apelor Eufratului
lor în oraş, pentru

numele ei.

a facilita execuţia celei d'a doua

lucrări,

putea fi consideratii
Traducerea a două.
Nitocris a protitat
înainte de intrarea
care a imortalizat

Creutzer în fine propune a se traduce vii =03 a5=05 tpyove prin

»ex simili opera«

dar uă' aşa, interpretare mi se pare prea imaginativă'şi produce âncă mai multă obscuritate.
aca Creutzer înţelege prin traducerea lui că

lucrarea podului era 'de aceeași categorie de lucrări ca şi facerea lacului, mărturisesc că nu vâd destulă analogie între aceste donă lucriiri de inginerie pentru

a admite teoria lui.

2 Clio 1; 186. -.
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2

acesta: căci, pe când săpa reservoriul pentru eleşteii, (profitâ) de
chiar acea lucrare pentru a mai
lăsa un alt monument (în urma
ei). Puse de ciopli nisce pietre
mari; îndată ce petrele fură
“gata. şi. basinul..săpat, deturnă
tote apele fluviului în acest basin
ce-l săpase; pe. când. se umplea acela, în (intervalul) pe când
seca matca vechie,. ea. căptuși

3:

ATEET,pOOpzvov

od: dpyainu .pstfipov, zoăzo.păv ză
-

3

po

.

d

2

=

+

“paza and: mozauoă.:
ază ri m6hw
„Mal
-.xâs- uarafidatds, . măs.:2a zây
zuhiâwy î :25 zdy:mozauby 'pepoboas,
avotroăginae : zhivlotat. dzcțiat. xară
dy :aorăv ov zu imatyei: z0ăzo
âă sxază ptony 'iiov „pidhora -:riy
T6hiV, izotat.. AiVotat- obs cpbtazo,
nixoă6uee jâgupav, . dtovoa ! obs
AiBovs + otâviprp „ze za pohtBâu5.
"Emtreteoue î3 îm adriv,. dus
ut Tutpn “Evotro, Ebha zezpdjovya
7: dv ri dudfaaw. 2anteăvin al6
BaBvhoviore zăs îi vbuzas ză Eh
zadra dzaipsozav? inids stexa,
îva pi) dtaporrinyreă: zăs voxras
2

7

-

+

pe de uă parte cu cărămidi arse,
de: felul. (acelor întrebuințate la
construcţia) zidului, cheurile flu-

viului” din „interiorul : oraşului,
precum „şi - şchelele..ce conduCeai dela . porţile. uliţelor. până
la fluviu; pe de. altă parte,..cu
pietrele cele preparase, 'ea construi,
pe cât se putea mai mult

mn

2

9

. 1 "Ezduvero

Aldous

în centrul oraşului, un pod, le“gând pietrele (împreună) cu fer

TEptuiteas.

Cariere

de "piatră

nu

se găsiaii în

imediata vecinătate a orașului, căci, precum scim, Babilona se afla sitaată
po un
teren de aluvion. Pietrele eraii aduse dela munta pe plate (vedi mai sus nota 4,
pag. 325).
Principala carieră se giisia ceva mai. sus de satul Is, menţionat la

Cap. 179, unde erat şi puţurile de bitam.

-

„2
2v 4. : În ediţia lui Blakesley, şi chiar în unele manuscrise, avem 2îv 2%,
dar cele mai bune texturi>aă 2 4,- ceea ce e conform şi: cu forma, 2
care
o găsim menținută aprâpe unanim la Cap. 164 de mai sus. Lucru4 pecurios,

“ Blakesley, care în pasagiul la care mă refer din Cap. 164 adoptă 2v 4, aci scrie
îvrg.

3

dretnpasutvov.

. Două

manuscrise

şi mai

cuvânt cii forma dreirjpautuo» este. mai ionică.

o obicinuesce Erodot.

multe

ediţii omit pe a subt

Ea €nsi e uă formă pe care nu

:Vedi un exemplu analog mai sus la Cap. 130 unde în loc
de xareorpipyaav unele ediții şi manuscrise ai vazeszpiyma; adăogând
un B;
(nota 2, pag. 231)..
:
4 mvitâuv, Prin acestea autorul în țelege porţile cari protejaii ulițele
principale, conducând la malul fluviului. E probabil că aceste porţi se
închideaă
noptea spre mai marea siguranţă a oraşului,

5

wohtBâw.

Scris în unele ediţii și manuscrise p0d3âtp.

„6 .oî,. În unele

ediţii gisim

vre unui text autorisat,

o!

în Joc de ci,

dar: acesta, fără

sancţiunea

"7 dzaipeozov, Blakesleş, Weseling, şi alţii citese dratpteszov ca
mai potrivit
dialectului lui .Erodot.- Manuscrisele 6nsă nu justifică acestă
variantă şi âncă |
mai

puţin forma îzuelgeszo+ propusă de Bredoviu.

-

Clio 1, 186.187,
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el

nea. peste acest (pod nisce scân- Babilonienii. 'efectuiaii

trecerea;

în. timpul nopţii aceste scânduri
se ridicai, și acesta câ'nu cumva,
(locuitorii), trecând (podul) nsptea,:să fure unii dela alţii.. Îndată ce săpătura deveni un lac
plin .cu, apele fluviului, “şi: (în-

dată ce) tâte (lucrările) privitâre
la pod fură complecte,ea readuse
fluviul Eufrat -din lac în matca
lui cea vechie; şi în modul acesta
săpătura, transformată: în: lac,

paru a servi la scopul spre care
era destinată, şi tot uă dată un
pod fu construit pentru cetăţeni. :
ă 187. *H auzi ar Bactziu
0 dzăzrv zowivdz awă Zona;

187.
Ensuşi acestă regină fu
aceea care imaginâ frauda urmă-

Gan, “Vip zây peihoza Aswp6-

tore.' Pe d'asupra uneia din porţile cele mai frecuentate ale: ce- |

pwy 6 muhtuy

705

dozsos

ztipoy

EwvTij AaTeOxsvĂdat0 peziwpov Ent-

"Evemoabe 38: îs zăv sdpoy pipuaza!
mnhăs abrewy

zăy mvhtuy,

MEovza zăds*

»TAN

-

>

7

-

7

TIS EMEY

tâții ea: 6şi construi: mormântul
ridicat în înalțime mult mai
sus decât Ensușă pârta. Ea săpă
pe : morinânt (misce). litere în

1 Tva ui âtapotstovzec râs vhuzac xhEztoiev zap' dif wy. Se vede
„că siguranţa pablică nu cra mare în Babilona. Acesta mă confirmă în traducerea
„envântului zvlâwv de mai sus, care, precum am indicat în nota, 4, pag. precedentă,
trebue să fi indicat nisce porți ce se închideaii noptea sprea împedica accesul

uliţelor ce conduceaii din interiorul oraşului spre marginea fluviului,
„ă Aluvm zidpns Pauwiu propune îlpvy” zhipes. Bachr nsă

acestă rectificare ca contrarie

manuscriselor

este »os â ză 6puybiv îyeyovee Aluvm zhiprse.
3

2Efvaye.

condamnă

și ca iuutilă, de 6re ce construcţia

.

IE

Unele ediţii, pe basa textului aldin, au îzdyaye,

o

*

„4 6 ătov, - Expresie destul de frecuentă în Erodot pentru a indica scopul
propus. Vedi mai sus Cap, 32 şi 119.
|

5
YEpupa.: Podul acesta n'a lăsat nici uă urmi,
ne spune că avea uă lungime de cinci stadii.

Diodor din Sicilia (II, 8)

$ hewodpwv,: »prin care trece lumea saii poporule. Aşa dar locuţiunea
»udsra )ewgdpwve se traduce bine prin »cea mai frecuentatăa: găsim acest cuvânt

întrebuințat tot în sensul acesta în Platon, (despre
1

legi, VI). -

vpăupwaza, bine înțeles, caractere cuneiforme,

:
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YZTEPON -TINOMENON BABIARNOX BASIAEON,i:EN SHANISHIr XPHMATEN:, ANOIZAS
TON TAWON, AABETO OKOSA
BOYAETAI - XPHMATA.. '-MH
MENTOI TE,: MH SIIANISAS
TE, AAAQS ANOIZHI?+ OY TAP
AMEINON?, : 0ăzos diizdons îy
dmtrzos. păjpi+ ob îs: Aapstoy,zepriAde* 1, Bastimtr. - Aapet 6:88
aa Getydv Zâdzes ela, cijat m5hnaL
Sera prjdăv
ușă ppteatia
feat: ?, ua
ucă zpyj0)
rabryat
udzwy : xetptvov,:.
ua adry. =
Xpnudzoov$ Ezwradeouivoy, ji, 08%
"1

XPHAMATON. - Sunt ediții “cari,

transitiv, serii XPHMATA:

coprindere

iurmătâre : -:: »DIN

ACEI CARI;IN: URMA MEA
AR DEVENI

-REGI. Al BA-

BILONEI, DACA VREUNUL
SAR AFLA «IN LIPSA DE
BANI, SA DESCHIDA MORMENTUL SI. SA -1E.-BANI.
CAT. VA ' SOCOTI. ::ENSA

ACEASTA ;NUMAL IN- CAS

DE S'AR AFLA IN LIPSA,
ALTFEL SA NU DESCHIDA: CACI NU AR FI SPRE
BINE«. Acest mormânt rămase

respectat până ce imperiul trecu
subt cuvânt

că

verbul ozavitev: este

dar acestă suposiţie e în sine cu totul arbitrară,

2 MH MENTOL
TE, MH. SNANIXA

AAAQS ANOIZHI.
Pentru 'a facilita analisa frasei, am' urmat punctuaţia TE,
lui Creuizer care pune virgule după cele două TE cu: tâte că în realitate frasa
e una singură având un

singur. verb transitiv ANOIZHI,. câruia se raportă. negativul MII.
Particulels TE
ait uă semnificație pur negativii.
"3 OY TAP AMEINON.
Sunt cunvins că aceste cuvinte nu cualifică numaj
fapta deschiderii mormântului fiiră imperiosă necesita
te, dar conțin.şi uă amenințare la adresa violatorului. Star putea! chiar traduce
»NU AR FI SPRE
BINELE LUlIe. *
11004 uE7pt,
topul

le ediții
unele
ediții aiiau urs,
uzruz, dar forma 'ce o" preferă Erodnt tot d'auna,
Vedi mai sus, Cap. ISI.
„5. apti),
zeptehfizt, ca şi zepritvar, exprimă transmit
dela un monarehla succesorul lui. Vedi mai sus Capitolel erea puterii suverane
e 7, 96, 120; Cartea II,
Capitolul 120; Cartea

este uspt.

III, Capitolele 65 şi 140 şi nota 6 pe pagina 213.
€ Aapeiu, Vădând că acâstă episodă în- viaţa regelui Dariu nu
tată de nici un alt autor afară de Erodot, comentatorii
veracitatea autorului nostru cu privire la acest incident. moderni puu
Ctesia: spune

:

este rela-

în îndoflii

că Xerxe
deschise mormântul lui Belue, car6 era considerat ca
sacru, şi că »ercâ să-l umple”
cu unt-de-lema.
Elian (Var. Hist, XIII, 3), confirmând spusele lui Ctesias,
mai
adaogă ci sarcofagul
era de sticlă, lucru care pote fi adevărat căci sai găsit
asemenea sarcofaguri în siipăturile dela'Niniva. Strabon
(AVI, 1) meritionând
deschiderea mormântului lui Belus de câtre Xerxe, face
»precum se dicec.
Despre mormântul lui Nitocris şi deschiderea lui de reserva
câtre Dariu'nu vorbesce
decât Erodot; chiar expediţia acestni monareh în contra
Babilonei e uă cestiune
forte problematică care cere confirmaţie din alte surse.
.
„i
7 Xptesfia
t. “Forma atică -păatiau, adoptată în unele ediţii, trebue
respinsă
ca negăsinduse în nici un manascris, cu tote că msi
jos avem imediat dypăzo.
8
7 0rudewu, Repetire 'care de nnii se considerii inutilă de
âre co s'a
specificat banii în linia precedentă, De aceea Blakesloy
e de părere că cuvinte'e
au fost intercalate pentru a explica pe 25 6 și el
le pune în parentesă; de dre ce-6nsă. ele se găsesc în texturile manuscrise trebue să
le reținem; mai mult decât acâsta: le am reprudus

și în traducere dând un sens emfatie frasei. |.
9 pi) ov, repetire a negaţiunei destal de frecuentă în 'stilul lui
Erodot.

Clio 1,1187; 188.
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MaBetv abră.:. Tija îi zbhpat: rad-: în (mânele lui) Dariu: Lui Dariu
-amjov odâăv Eypăzo <ndăe efvexa, da
ensă €i:se:păru un lucru grozav
Umăp ueonhis ol 2ybez! 6 vexpăs
ca să nu se serve de acâstă porti,
Grefehabvovat, Avoltas 08 zây md. „şi tot uă dată, banii fiind acolo
90v ebps Xpriuaza uăv ou; să â
şi acesti bani 'invitându-l: (a le
vexpâv?, al pduuara dfnpevza, lua), să .nu pue mâna pe ci! EI
zdâs* »EI" MH AIMAHSTOS TE "mu se servia de porta acâsta de dre
EAZ?, XPAMATON KAL AISce mortul era pe asupra. capuXPOKEPAHS,OYK AN NEK PON: “lui: lui daca cumva treceă (prina

KA

OHKAS ANEQITEZ4.. A5zn pt

"trensa). " Deschidând

&nsă. mor-

vov' 1) Bacthea întabsr) zis: hEnţezat. «mentul, nu găsi bani, ci câdavrul,
vio,
n,
[şi uă inscripţie qicend: »DACA'

NU ERAI

4

INȘATIABIL DE.

BANI SI AVID

DE CASTIG;

NU. DESCHIDEAI RECEP“TACOLUL
Astfel dar

188.

acâstă regină.
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MORTILOR«.
se dice

:

că

a. fost

a

„188. . Ciru dar.&şă îndreptă,
armele! în contra fiului acestei

femei, . purtând acelaş nume de

.

Labinet

.

ca'şi tatăl săi şi exer-

"1 t ăyliezo,
Se piisese ediţii cu ytyezo;: dar varianta nu e destal de bine
susținută pentru a fi admisă. Să observăm aci lipsa lui î-ceea co indică un fapt
positiv în sine; de accea nu :pot traduce-pe Zytezo prin conjunctivulci printr'un
.
.
.
..
Pi
,
.
'
.
. EI
timp indicativ. ! -

"2.

ch

Bă vezpiu,:

Unele ediţii ai zi 'vezpiv 22, cea ce pote e mai bine

ca accentuând asupra găsirii numai a cadavrului, dar manuscrisele nu sancţioneză
adeptarea acestei 'rectificiră.: ati dece nu am intercalat în traducere 'cuvântul
»numai« cam

"3 FAS.

fac

mulţi alți traducători.

.

|

:

Cele msi bune ediţii şi manuscrisele cele măi autorisate a tac,
altele Ensă. aii tes, şi chiar Ers. Totuși nu trebue sii uitiim că forma imperfee„tului Za este mai antică şi mai usitati de Erodot şi de Omer şi mai jos chiar, în
Cartea II, Cap. 19, acea formă nu, e disputa ii de „nici un :comentator serios.
+ ANEOQITEX. Bredoviu preferă dytoryes.. Obiceiul.de a ascunde tesaure
în morminte era comun la poporele asiatice. : Mormântul lui Belus. deschis 'de
Xerxe

conţinea

te-aure

(Aelian şi Otesias).

“Josif (Ant: Jud. VII, 5,:şi XIII, 8) ne

spune că . regele. Salomon ascunse şi el tesaure. în: mormântul tatălui stă David.
"5 Eovră'ne od nazpis 705 8wy705 zo5vopa Aafvvizov. La prima
vedere pare după Erodoţ cii acest Labinet,'pe care-l vom nume de:uă cum dată:
Labinet II, a fost fiul lui Labinet I, men ționat mai sus la Cap. 74, şi că era identic

cu Labinet, altimul rege al- Babilonei, menţionat la Cap. 17. Acesta s'a explicat
mai .sus Ja nota 2 de pe pagina 129 unde am expus dificultăţile ce ne impedică
de a recisa pe cine a voit să: desemne autorul rostru prin acesti 'doi Labineţi,
Teoriile asupra! acestui punct sunt varie, Unii sunt de părere că prin Labinet[
se înțelege regele Nabucodonozor: părerea acâsta este fundată pe. faptul că
lucrările atribuite Nitocridei de câtre Erodot ai fost, după descoperirile ce sai

"350
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Clio '1,'188..;:")

“Adovpluv: dpyi.
(Spareberar!
citând puterea suverană a Asiri-,
că :h Bacthsbs 6 ptyas? vai auzi- | enilor.—— Marele Rege; (când)
făcut,: în' 'mâre' parte lucrări

d'ale lui Nabucodonozor a: cârui, soţie putea

prea
bine.
să ;fi fost .Egipteancă, de ore ce el:-a cucerit; Egiptul. În contra
teorii „€nsă sunt două argumente puternice: cel d'ântâiă, că nu scim 'de loc- acestei,
dazai
Nitocris a' fost soţia lui, pe 'urmă că din paragraful "care “re preocupă
. reâse'
că Nitoeris era, soţia lui :Labinet I şi muma lui Labinet II, po, carele autorul nostru

îl numesce »ultimul rege« al Babilonei. Acum între Nabucodonozor şi nltimul
al Babilonei ai mai domnit, Evil Merodae (562), Neriglisar (560), Laborosoa rege
reade
(556) şi Nabonidii. (556). Nabucodonozor a domnit dela anul 605 :până
la 562
înainte de Christos... Aşa fiind, şi presupuind chiar ca prin ultimul.reg
e Nabonidiă .
se înțelege Labinct II, e grei a admite cum soția 'lui Nabucodonozor
putea fi tot
uă datăşi muma acestui din urmă rege,. mai ales când scim 'că Nabonidiii
era tănăr.

când „s'a, urcat pe tron: la-anul 556. .În favârea teoriei 'că Labinet | este identice
cu Nabucodonozor
'âvem autorităţi mară ca Clinton, Niebuhrşi Heeren.
altă
opinie .care “mi 'se 'păre mai probabilă este că prin primul s&ă Labinet : Uăautorul
„indicăpe tatăl lui Nabu-nabit sai Nabonadiă. Acesta în realitate nu a domnit,.
căcă suirea pe tron al ultimului rege: al Babilonei, Nabunit, a fost resultatul
unei
revoluții care a .resturnat pe Laborosoareade, fiul lui Neriglisar, aşa încât
Nabunit
nu era decât:un, usurpator; dar pe de altă parte se pote forte bine
ca tatăl lui
Labinet

II

să

nu fi fost decât

un

general,

căci nu

reese

clar din

lui .Erodot că acest tati este unul şi acelas cu Labinet, | menţionat

“deși tâte-probabilităţile sunt în favorea acelei teorii.
al tatălui ultimului rege
titlu decât un nume.: Ori
este identic cu 'Labinet II
lui Ravwlinson, deşi acesta

textul

la „Cap. 74,

În aşa cas numele Labinet

al Babilonei, adică al lui Nabunit, era mai mult un
şi cum, teoria că Nabunit; “ultimul rege al Babilonei,
al lui Erodot, este cea mai susţinută; ea este şi opinia
nu se pronunță absolut asupra identității lui Labinet,

tatăl lui Labinet il. Ei, pe de altă parte, âmi permit a supune
uă a
treia, ipotesă, care este cea, următâre: nu am cea mai mică îndoislă căcriticii
numele de
Nabunit sai Nabu-nahit este identie cu numele Labinet,: prin urmare
Babilonei, Nabunit, era şi el an Labinet. Scim că pe timpul acestui Nabunitregele
s'a

făcut lucrări de apirare în Babilona,

lucrări motivate

prin

uă așteptată

forte posibil ca Nitocris să fi fost soția acestui. Nabunit șiinvasie
să fi
supraveghiat acele lucrări atribuite de Erodot ânsuşi reginei.
În atare cas acest
a Perşilor, E

|
Nabunit ar fi Labinet 1 al lui Erodot. Acum scim de altă parte
că Ciru, intrând în
Babilonia, a înfrânt pe Nabunit întruă singura bătălie (Cap. 190
mai jos), Atuncă
a fugit monarchul babilonian din capitala luişi s'a închis în
Borsipa (vedi Josif
contra!

Ap. |, 21): »Napdwwmâos, îpeufieis «ii uim»
ele zii Bopstr" zrivâv zh, lăsând în Babilonz pe fiul sei Bil-gar-uzaawvexhalatm
r, care nu este altul decât
Baltazar al Sfintei
Scripturi, şi investindu-l cu tâte atributele puterii suverane.
Dece nu am considera pe acest Baltazar, fiul lui Nabunit, ca
identie cu Labinet II,

mai ales că acesta, mai mult decât Nabunit,

pote fi considerat ca.ultimul

rege
al Babilonei, de re ce tatiil săi păriisise capitala lui şi se retrăsese,
pentru cuvinte
cari rămin âncă un mister în istorie, întriuă fortereţă mai
puţin capabili de a
resista
decât Babilona.

Sciii

că admitând

acâstă teorie

cum că

Nabunit este
Labinet I, ne lovim 'de ui dificultate cronologică, căci atunci
trebue si credem
că Nabunit (find Labinetul din Cap. 74) s'a aliat cu Ciaxare
in contra lui Cresu,

ceea ce e imposibil, căci alianța cu Ciaxare

a fost ficutii sub 'Nabopolasar, : De

aceea, daca se admite teoria ce propun, adică că tatăl şi fiul
purtând
Labinet, menţionaţi aci, sunt Nabunabit şi Baltazar, atunci
merg mai:
propun trei Labineţi, adicii Labinet I cel din Cap. 74 aliatul
lui Ciaxare
polasar, Labinet II =, Nabunabit, şi Labipet INI =: Baltazar,
:

„1

Xe

aredezat,

Pasagiul' începând

cu cuvintele

acestea

numele de
departe şi
= Nabo:
.
,

până la finele
capitolului sunt curat parentetice:. Blakesley &l pune chiar între șiparentese
,
„2 Bagreds 5 ueyac. Titlu prin care Elinii desemnaii tot d'aana
pe:
regele
Perşilor,
pi.
ÎN
a
Ia
i

Clio 1, 188. .
atat 'eă Zoxavautvotat!
ua mpopăzota?* uai n

dad 200: Nodozzw

351:

E: oikov | pornesce. în expediţie, (plecă):cu
um

Sâwp | provisii bine'iggătite: da

zotaudă : ua | cu vite

(d'ale lui

casă Şi

proprie); el

ăyerai? z0d mapă Snăsat .ptovsos, | mail ia cu dânsul
și apă din rîul

203 pinbvov bet pacebs zai:ăhind | Coaspe, .car6 curge:lângă Sus,
nbăevbs mozauvă, ' Tobzov 3E. <0ă
Xudiozew :10ă 'Bdazos drewuzvov$.
mon. xdpra unt. xezpăzvahot
Tiovetat€ xopilovaat 2v: dyyetaat
dpyuptorai! Ezovzat îmm.8 dv 2habvi?" Exdotnzz,)

"1

Egxevaautvotgt.

|
|
|
|
|

singură; din: care. bea.:Regele. și
nici 'cuim (din apa) vre. unui alt
rii. : Uă mulţime:
mare de:cară
cu: patru 'rote, trase.de catiri,-€l
urmeză ori, unde merge (încărcate) cu apă din! acest „rii Coaspe, fiartăşi (conținută) în. urci6re, de argint.: _-

Textul lui Creutzer, precum şi ui mulțime de ediţii

din cele mai antorisate, aii, aci Zzevasutyus,: propus de Schweighâuser şi referi
astfel acest participii, nu provisiilor ci subiectului, adică marelui rege. Nu am
adoptat acâstă "variantă deşi e aşa do bine susținutii şi. deşi e mai corecță pote ca

stil şi ca logică, pentru că manuscrisele aiă 16te dativul.

Cu 2sxewzoulvoc, pasagiul

sar traduce: »marele rege pleca în expediţie
.bine' pregătit (sai aprovisionat). de
acasă cu provisii de grâne şi cu vite«. - Acesta ar da și sensul adevărat al cuvân-

tmlui arzlotat care însemnezi numai grâii sei grâne iar nu provisii în genere; dar

âncă uă dată, nu consider acesta un argument suficient pentru a justificană recti-

ficare a textului astfel, cum
2

mpofdzotst.

ni Vaii transmis manuscrisele în mod unanim.

În general

ori ce vite bune

de mâncare, prin

urmare nu

numai oi şi capre dar şi boi. Vegi nota 1 dela pagina 239.
.
DI
3 Jâwp dră 705 Xodarew'zorauod dun dyezat. Ui mare importanță

se atașa ca igienii de asiatici 'cualităţii apei de băut. Și aveaii 'mare dreptate,
căci de curăţenia apei. potabile depinde de multe ori „sănătatea: scim de ex-:
emplu ci belele cele mai primejdisse cum sunt frigurile tifoide, cholera și alte des-

ordine grave intestinale provin în general din usul apei infectate. Riul Coaspe avea
reputaţia de a, fi apa cea mai sănătosă de băut, în partea acâsta:a Asică: ea era cea

- maj căutată, și acesta o confirmă Ctesias și Hammer. Asemenea era bunăși apa
rialui Eulei care, s'a confundat cu rial Coaspe pentru că amândouă sunt aprope
unul de altul. În adever amendoui treceaii prin Susa, aprspe de care se uniai,
aşa încât apa era .mai aceeaşi. * Pliniii ne spune ci regii Parţilor, întocmai ca
regii Perşilor, se serviait de apele acestor riuri: »Parthorum reges ex Choaspe:

et Eulzo tantum bibunt et eze quamvis în longinqua comitantur illose, '(Hist.
Nat. XXI, 3.) Coaspele se numesee astăqi Kara-su (apă negri) sait Kerkah, iar
Euleul, Kuran.
1, Xo5sa.

nota respectivă.

o
E
Posiţia acestui oraş este descrisă

MD

dzevrptvow.

în

ÎN

Apa se ferbea pentru mai buna

.
E:
Cartea III, ;Cap. 70; vedi
lui conservare,
ciică prin

ferbere se distrug microbii cari altereză puritatea apei,
.
pat
6 fiwrbvetat. Dindori şi Dietseh aă fpudueat
„pe temeiul a doi manuscrise
cari adoptă forma acesta,
-1 dyyetotat îproptorst,

Dr
Ordinul

în unele ediţii, în altele găsim dyyriora.

i
acestor

:

două

cuvinte

-

|
se află intervertit

:

„8. Gay). * Vei mai sus nota No,8, pag. 337, unde se refută varianta Zar,
Ancă mai puţin recomendabili e varianta îzu ce s'a strecurat în unele ediţii,. -

9 thabvy.

Forma poetică faima

e preferiti de Blakesley.

-Deşi acesta

există în unele manuscrise, totuşi marea majoritate ai forma adoptată de noi. —

În privinţa întregiă acesţii descrieri nu e fără interes să referim pe cititorii nostri

359.

Clio 1,1189.

1189, :"'Emet.ze & d'Kâpos. zo- | . 189. :Ciru, pornind spre Babipevâusvos îmi Ti. „Baguhăva'
Ba
âyi- | lona, ajunse la rîul Ginde, ale

yezn'2ai L'ovâg aozauș 1; n

ai ud | cârui

îmital. 2 Mastnvoiai? văpzar, pia

isvore

se. află în munţii

Matienilor, (el) curge priv pâr-

dă vă Anpânvtwy%, Zuâtdot.âi
25 | ţile Dardanienilor:
(şi). se varsă
fcspov zosapăv Tiypwv* 5 8..mapă | într'alt rîit; Tigrul;. acest din
"Smww 'm6hw Btoov Es "zip ?Epv0pty
urmă, după ce trece prin orașul
Odhaoaav Zudtânti, - Toăzay di ză»
Opis,.'se varsă în marea Eritree.
Tâvâny zozaudy ds ctafaivary ze: | Când Ciru se pregătia să:
trecă
la descrierea călătoriei lui Mount Stuart Elphinstone,
trimis în misiune 'de
guvernul britanic la Cabul.. Acest diplomat englez ne
spune acolo: cum: Bahawul
Khan. a trimis'ca să-l întâmpine în pustietate cu patru
vase de aramă sigilate cu
propria lui pecete şi conţinând apă din rîul Ifas (Caubul,
pag. 15).
”

! Ezi
Îbvân zozaui. S'a făcut multă vorbi în
stabilirii exacte .
a identițăţii acestui rii. Erodot mai face mențiune de privinţa
el la Capitolul 52 din
Cartea V unde dice că

el este cel d'al lea rii pa care €l trece cineva mergând
dela Efes la Susa. ,Cred cu Rennelcă Erodot a confund
at două rîuri, căci alta
ar fi direcţia din. spre care ar sosi cilitorul dela Efes
la Susa şi alta direcţia
aceluia care ar reni, cum venia Ciu, dela Egbatana spre Babilona
. Venind din spre
direcția Efesului, Gindul sar patea identifica cu rîul
Mendeli care este în adevâr
a patra apă importantă ce se trece; aci însă din direcţia
nordului, riul Gindu nu
pote fi altul decât apa numită astidi, Dijalah, apă
care se varsă „în. Tigru pe
malul sting al acestui fluvii, ceva mai sus de oraşul Bagdad.
E
-2 Mauinvoiat.
Mai sus, la Capitolul 72, autorul nostra descriepo Matieni
ca un popor locuind pe malul drept al riului Alis, lucru
care pâte confunda mult
pe cititorul acestui pasagiiă, căci riul Alis nu pâte avea
nimic comun cu un alt rîă
care ar eşi din munţii Mediei -lângă Egbatana şi s'ar
vărsa pe urmă în Tigru.
Trebue dar să admitem una din două ipotese,. sati că acesti
Matieni sunt cu totul un

alt

popor decât Matienii dela Cap. 72, pe cari 6 am comparat

cu Curdii de astădi,
Gredi nota Î, pag. 122) și că prin numele Matieni autorul
înţelege Medi, (litera, d din
cuvântul Mada (Med) schimbânduse în t ca în Sanro-ma
ta), saii de nu, trebue să
conchidem căi autorul a fiicut aci ui confusiune geografic
ă.
doua, mai ales că, precum am explicat în nota 3 de pe pagina Prefer ipotesa cea d'a
122, se para că Erodot
atribue riului Alis, în partea lui superiori, an curs
cu totul altul decât îl are în
realitate, (vedi harta anexatăla acea notă).
El. mai confunda continuu Marea

Caspie cn Marea de Aral. În oră ce cas e clarcă
Matieni alt undeva. decât pe Matienii dela Cap. 72. trebue isă localisăm pe acestă
3 dă Aapavtuy,
Aci iar întempinăm dificultăți seriose cu acest cuvânt.
Nu scim dela nică un alt autor să fi existat Dardanieni
în acestă parte a Asiei.
De aceea s'aii propus ui mulțime

de rectificără ale textului," de exemplu vâră
Aapatva — »8i 'Apuevicova — şi »âră Aapytwva.
E
din urmă rectificare e cea corecti, pentru că un manuscridestul de probabil ca. acestă
s se găsesce cu »ămpăavtuwve,
din care, cu singura dislocare a literii » obţinem
riul. Dijalah, în partea lui superidră. (lat. 33 10%, îti Aapituy, Si în adevâr,
long. 46" 30' 'meridianul de
Greenwich) trece printrun defileii numit Darneh,
care'a dat numele săă satului
modern Darneh situat pe piriul Zamacan, la ui
scurtă distanţă.de punctal unde
acestă apii se varsă în Dijalab. Cu tâtă posibilitatea
dreptăţii acestui argument
nu: pot modifica, textul şi am reținut pe Azpdaviwv.
Sir Henry Rawlioson dice
pe de altă parte că cuvântul

Aziz pote prea bine însemna în limba locală
»ocupatoriă defileurilore- epitet ce se aplică fărte potrivit
popârelor. cari locuese
în acele pârţi ale munților Armeniei.
Ea
„+ 6 îi napi "Om dh ftuv îş iv "Epolipijv
Sensul cuvintelor lui Erodot este că Tigral, după ce. primesceBdhassav tzătâot,
apele riuluă Ginda,
trece prin 'oraşul Opis și pe urm
se ă
varsă în mare, . Aşa dar trebue șă' căutăm

Clio 1, 199.
pâza & Năpos,
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2vra vmvorzipnzov!, | acest ri Gindu, care nu se trece

îvbaăză ni zâoy sis Îpâv any zâv

decât plutiș, unul

din caii cei

Asoxâiv? îmd Bfptos 2oBâs 2s- săy | albi sacri, de iute ce era, sări

=

zoeauby, dvafinivew Ezetpâzo”6 â€
ww obpipiicast bzofpăjuv clzdse + etpwy. Kdpza ze îi 2ahlTi vs
5 anap 6 Kăpos zor?
e
V

| în rîii şi cercâ să trecă dincolo;
| (rîul) făcându-l să dispară subt

| unde, 6l luă și îl înghiți.

Ciru

| fu forte mâniat în contra rîului

Bpioavz, at oi în zethmos6 o5zw | care fusese așa de -insolent cu

acest. oraş în jos de gara Dijalahului, presupuind că acela ar fi Gindul.

Strabon
numesce acest oraş un »emporiume, ceea ce ne ar face să credem că era
situat pe litoralul maritim, adică chiar la gura Tigruluă şi al Eufratulai; Xeno(XVI),

fon Ensă, (Anabasis II, 13, şi 1V, 25), ne arată că nu putea fi astfel. E probabil
ci orașul se afla la confluentul Gindului şi al Tigrului, Asupra posiției acestui
oraș Sir Henry Rawlinson are uă notă importantă din care o vom cita un pasagiu:
* »Daca, dice Sir Henry, ne aducem aminte ci zidul medic al lui Xenofon este

încinta Babilonei şi că Elinii aii trecut Tigrul la Sitace, situată pe drum între

Babilona şi Susa, trebue necesarmente
să identificim riul Dijalah cu Fiscul
lui Xenofon (Anab. II, 1V, 25), şi astfel giisim urmele orașului Opis în ruinele dela
Kafadji, aprupe de confiuentul ambelor cursuri de apă. Numele Fiscu derivă pote
dela Upuska, titlul de, pe inscripţiile ce s'aă găsit în districtul Sulimanie prin care
trece apa Dijalah.
În numele Opis avem terminația elină a nominativului, ca
în -]s, Ortografia cuneiformă a acestui nume este »Upija« şi cred chiar că Kafadji
nu este decât uă corupțiune a numelui original.e Tigrul se varsă în Golful persie
pe care Erodot îl considera ca formând parte din Marea Roşie.

vajustatprizow

vorbă ca adjectiv,
are vrjystztprizos,

PE
Ei

Gisim ediţii cu vrjsi meștsty, dar cele mai bune ali acestă

Creutzer pune accentul pe omicron deși mai departe la Cap. 193
|
E

Tâv tis lpâv Înnwv zâv debiiv, Acesti cai albi erai dedicați Sărelui,
găsim însoţind armata lui Xerxe (Cartea VII, Cap.55). Rawlinson nu crede ânsi

că Biru făcea, expediţii aşa de pompose cum ne. ar face s'0 credem presența, acestor
cai sacră, şi e de opinie cii legenda e de origină babiloniană şi nică cum persană.
3 ovpwicas, dela copdu, a sterge ori ce urmă, şi astfel, a face sii dispari.
Nu trebue să traducem »sleind puterile lui« cum propune Schwcighăuser, deşi .

în adever avem

un fel de repetire a aceleiaş idei în clywrze,

Pentru a evita

acestă repetire am tradus olywzze prin »âl înghiţie.
oipâxec. Avem acest cuvent în sens de a duce sait lua cu sine, la, finele

Cap. 127 din Cartea IV.
|
„5. m0d7o. Un manuscris are dativul caro pare mai logic.
”
"6
xat ot tamneline. Uă copilărie ca acâsta din partea lui Ciru ne sur- rinde; eii unul nu sunt dispus a o admite.
Erodot judecă pe Persi după
erșii lui Xerxe şi dupi copilărosul lor suveran. Faptul atribuit aci lui Ciru
aminteşte mult faptul lui Xerxe care puse de bitu Elespontul cu biciuri pentru

cuvântul că corentul distrusese podul plutitor. E posibil că Ciru, vădând apa
prea repede a iului şi temânduse ca nu cumva, să împiedice trecerea armatei lui,
a făcut ceea ce era natural în aşa casuri: a pus de a săpat mai multe cânaluri

în cară a lăsat să se împarță volumul cel mare al apelor Gindului, asigurându-i

astfel uă trecere mai facili.

Cu tote acestea, e ciudat ca Ciru să îi fost așa

puțin pregătit pentru a trece apele cele mari cari îi steteaii în cale: dela Egbatana
la Babilona şi să fi fost silit să perqiă, din causa Gindului, uă întreagă campanie de

vară, Daca era aşa puţin pregătit ca să trecă Gindul cum spera el să trecă Tigrul
care e mult mai mare? În tâte casurile anecdota e suspecti.
E curios ci
Grote (Ist. Greciei Vol. IV, pag. 284) pune crediimânt absolut pe disclo lui Erodot
şi nu face nici un comentar asupra incidentului acestuia. Rawlinson 'emite idea
că pote Ciru a' voit: printr'aceste lucrări de inginerie pe uă api mai mici să
exersese pe soldații lui la lucrări mai importante ce trebuia să le facă mai târdiă,
pe Eufrat când ar ajunge sub zidurile Babilonei.
Erodot, 1.

ne

|

23
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Clio I, 189, 190.

Or, ww dolevea morisetw, (doze 205
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Meză 38 iv amet, perele
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4

Y

e

z

el, şi l ameninţă, că-l va reduce
la aşa neputinţă, încât pe viitor
Chiar femei £l vor trece lesne
fără ca să-și ude (nici) genuchiă. În urma acestei amenințări, renunțând de uă cam-

dată la expediţia în contra Babilonei, împărți armata (lui) în
două, şi după ce o împărţi, întinse nisce funii drepte indicând

(traseul a) uă sută opt-deci de
şanţuri îndreptate câtre ambele
maluri ale Gindului în tote direcţiile; pe urmă, aşedând trupele
în rând, le dete ordin să sape.
Graţie mulțimii de 6meni puși
la lucru, și termină lucrarea,:
&nsă, ocupați (cu acestă muncă),
petrecură vara întregă acolo chiar
pe loc.

190.

Îndată ce pedepsi

rîul

Gindu împărţindu-l- în trei-sute

ş6se-deci de canaluri, și îndată
ce se iviră primele dile ale verii

1 “05 Bpeoscas. Găsim ediţii cu pi, fpryobsas;
2 xartzetve Oyotvozevtas umodttaş dtopoyas.
Schweighâuser explici
pasagiul acesta prin redactarea. 2ymtâete îtdopuas vazazelvas ars Gyobvozeviase,

posibil ca acestă
“Anab. II, 4. 13).

lucrare să fi fost făcută şi cu scop de irigație (vedi Xenof,

3 mdvza'zpizoy. Ca mai jos la Cap. 199 vin veri care direcţier.
4 Oiz, Oloș, cta, otov e un pronume relativ, corelativul fiind zotos, zola, z:0tov,
”Aci 6nsi, ca mai sus la Cap. 66, el e pns pentru Gat.zoîos, cola, zoo, aşa încât
relativul echivalent zotos, indică cuvântul sait raţiunea de a fi a. faptului enunțat
şi se traduce prin »fiind că« sau »din causă că« sai, cum am tradus aci »graţie«

cu genitivul causei.
5 îjvez0, dela vew, forma archaică pentru der,

Câte-va ediţii, cari resping

formele vechi şi preferă cele obicinnite, ai aci Jpmvezo. Dar Erodot întrebuințeză
forma yeche, vedi Cartea VII, 20, şi Cartea VIII, 71.
6 aro ayer,
Erodot unesce des aceste două cuvinte pentru a exprima

idea »chiar în acel oce;

(vedi mai jos Cap. 210 şi 214, Cartea III, Cap. 25 şi

11, Cartea IV, Cap. 80, 84, 135 şi alte locură)..
1 îtahafiov. Verbul îvadafeiy este luat aci în

sensul

de a apuca

spre a

împărți în care €l vedem întrebuințat şi mai sus la Cap. 114 (vedi nota 4 pe
pagina 203).
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a doua, Ciru purcese înainte în
contra Babilonei.
Pe de altă
parte Babilonienii,
eşind cu

armata lor, Gl aşteptară.

Când

sosiră, năvălitorii lângă cetate,
Babilonienii ci angajară în luptă,
şi fiind învinși în bătae, se în-chiseră înapoi în cetăţuie. Fiind
ei âncă de mai nainte pe deplin
convinși că Ciru nu avea să
rămână liniştit, dar - vedându-l
(din contra) că ataca tâte naţiile
fără

distincţie,

că se, îndestula-

seră de mai nainte cu provisii:
pentru forte mulți ani. De aceea
ei nici nu făcură mare, cas de
asedii; dar și Ciru era în per-

! umthapme, luat în sens metaforic dela luminarea dilci, adicii începutul
dilei, astfel, începutul verii. Am tradus prin perifrasă pentru a exprima, idea în
mod mai efectiv. Acest verb are acelaş sens în Cartea VIII, Cap. 127.
2 âypo05 echiralâză cn 2yy5s ca în Cartea HI, Capitolele 78,
S5 şi 111.
3 vazeritiirioav îs 25 dozv, Avem identie aceeași expresie
mai sus la
Cap. 176 viazerjlitvseş 25 ză asa.
Despre acâstă biitălie a lui Ciru sub zidurile
Babilonei nu se giisesce altii menţiune decât în Berosiu,, (contr.
Apian 1, 20) unde
se relateză identice ceca ce autorul nostru descrie aci,
În inscripţii cuneiforme

nu s'a găsit până acum nimic relativ la Ciru.
4 oda
fi liniştite..
Cartea VIII,
forme. Aci

arpenltovza,
Verbul dzpeutw, ca şi verbul dpepiw, însemnâzii »a,
În general Erodot întrebuinţeză verbul 4<gzutw, dațentetu, ca
în
Cap. 2 și 68, unde cele mai bune manuscrise sunt în farârea acelei
ânsii tote manuscrisele ai forma dspepitw, aşa încât nu putem
adopta

varianta dzpemtovsa propusă de Cobet.

5 mpozaitavzo,
Unele ediţii, fări cuvânt aparent, a zpooisato dela poGrsset, a îndesa. Deşi autorul nostru se servii des de verbu
GaTTW
Sau 614354
.

»

2

şi de compușii lui îztsdasw (I, 194) apasdsaw (VI, 124), totuși
aci verbul zpoGițopua exprimă mai bine idea de a'și procura de
nainte, mai ales că
expresia zposiyestia fproszs este admisă pentru asemenea,mai casuri
unde e cestiune
de aprovisionare cu hrană, şi e des întrebuințată astfel
de Plutare. Bredoviă
- admite pe zpozaitavzo dar dice că vine dela mposdzaw
şi nu dela rposdyonat de ore ce e vorbă aci mai mult de grimiidire sai do indesare de provisii
în magazii,
cum

o şi în Cartea VIII, Cap. 20; nu cred însii acâstă opinie admisibilă
.

_5 daopiuat Evetpezo, Vedi iar acceaşi expresie în Cartea
VIII, Cap. 52,
în Cartea 1V, Cap. 131, şi în Cartea IX, Cap. 98, unde, în loc de î&y(a, avem
Epectiau.
0605
Asha,
3

ze

Eyyivoutvov.

În Cartea II, Cap. 124,

avem

pna

6 ya

«e, unele ediţii ai &e.

9 spozozroptvuwv.

Verbul mpoztazestiat e întrebuințat tot în acest

sens la
Cap. 56 din Cartea III. Tucidid iar se servi de el în acest sens
(IV, 60; VII, 56),
Acesta e şi. sensul modern al verbului de unde am luat noi cuventul
>procopsealăc..
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Clio1, 190. 191.

191.
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Tazd tepi,

plexitate, căci trecuse mult timp
şi lucrurile nu progresat de fel
mai departe.
|
191. Atunci, fie că altcineva
vădendu-l în perplexitate îi a
dat consiliit, fie că el singur a
priceput ce avea de făcut, procedâ precum urmeză.
Aședând
partea principală a armatei la intrarea fluviului, acolo unde pă-

trunde în oraş, și aşedând de altă
parte restul în dosul orașului,
acolo unde fluviul părăsesce orașul, dete instrucții armatei ca îudată ce se va vedea că apa se pote
trece pe jos, să năvălească pe acolo

în oraș. Aședându-i astfel și dând

vi noise ua 6 Kăpos Sep
sotaăza
zotaăza 6,6. Toy “ţăpjăp zozauăv
zozauăv uiopu
Gbov-

aceste instrucţii, el se retrase
înapoi cu partea inutilă a armatei. Sosind la reservoriu, repetă
cu privire la fluviu şi cu privire la
reservoriu, întocmai (lucrările)

foaţavâv! îs zi4 hiuwny
Eoăsay
Wu
îns, ză dp e aibv pteipov Grafos

Babilonienilor.

Bafvhovioy facista5 Ezoinae xasd

ze zây zozauăv
2

7

za za
1

.

Pa

zhv hip
o

ce

le

făcuse

(înainte)
Căci,

regina
aducând

1 dazacav; nu în sensul literal de »întregă« ci de »cea mai mare partee.
> ete, Vedi nota 2 pe pagina II.
ÎN
,
& nosapâs. Ediţia lui Creutzer pune aci un punct: de sigur din erore,
pentru că astfel frasa nu ar poseda nici un verb finit.
* dypmîw. »Partea cea inutiliie, adicii partea mai prâstă a armatei copria-

(end selari, eununci, intendenți, s. c.|. Avem aceeaşi expresie mai jos la Cap. 211;
la Cap. 207 avem »zîjs ozpaziis ză pavhizazpva care este un alt mod de a exprima,
mai acelas lucra. Deosebirea este că prin gavhdzaznv se înțelege partea armatei
care ca disciplină nu valora mult, dar cara tot putea lua parte la luptă, şi prin
„dypetos so înţelege urmaşul, absolut inutil ca soldat,

5 Bapyohuvtuv Bacthera, adică Nitoeris,
6 Ecepa sotadza valte asemenea. Vedi nota 3 pe pagina 214 relativ la
acestă expresie pe care o avem mai sus la finele Capitolului 120. „ Traducţia francesă

a lui Giguet »mais dans un but opposta e cu totul nenemerită, — În frasa acâstazz TEp
este acusativul după verbul îzoiee,
1 îcaţayâv.
Se
găsese ediții cu clsayayâv,
ȚaYwY, dar în manuscrise îsayayâvy
TAŢ
nu vari€zii.

3 îs iv

Aluvijv Zoocav

Eos.

Din descripţia lui Erodot reese că Ciru

a întrebuințaţ pentru lucrarea sa chiar reservoriul săpat de Nitocris, care, se
vede, secase şi devenise ui mlaștini, fiind părăsit după ce €şi îndeplinise scopul.
(Vedi mai sus Cap. 185 şi 186.)
Grote însi (vol. IV, pag. 285), susţine că Ciru

-

Clio |, 191.
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|
|
|
|
|
|
|
|
|

fluviul în reservoriul transformat
în mlaştină, făcu ca vechia matcă
să devie lesne de trecut pe jos
prin scăderea fluviului.
Terminându-se astfel acestă (lucrare), Perșii aşedați spre acest
scop pe lângă cursul fluviului
Eufrat, care scăduse (întratât)
încât ajungea) cel mult până la
crăcile unui om, pătrunseră chiar

|
|
|
|
|

fi bănuit
daca ar
Ciru, ei
să intre
prăpădit

3 meptidăyzest <nbs [lfpoas 2os)- | pe acolo în Babilona.

Vai Es ziw m6hr, ârtelietpav adz0za* uacaxhrjtonvzes ăp dv xdsas
zăs îs my mozapby mudas 205cas5, ua adio îxi zâs aiunoist
dvafidvzes zăs mapă ză-ethea z0d

sozauaă

Ehmhautvas,

Sans os

£v zprrj?.

Eafoy

Daca ar

numai Babilonienii, sait
fi aflat ceea ce făcea
nu ar fi lăsat pe Perşi
în oraş, (ci) &i ar f
răă: căci, închidând în

dv | casul acela bine tâte porțile cară

Nov 03 2£ | conduceaii la fluvii și suinduse

a săpat un alt canal. Cred ci Erodot e mai aprâpe de adevir, pentru că Ciru
gisia deja uă lucrare gata de care putea să profite pentru realizarea scopului ce
urmăria, de vreme ce daca el se punea să sape alte șanțuri noi trebuia sii pierdă
ânci mult timp şi multi muncă inutili. — Diferinţa între pm şi Eos esta că

Aipm indici un eleşten saii un reservoriii prin care apa curge, pe când Eos este

X
|
uă baltă stagnantă.
1 dyâpi. Une ori giisim dvpelus, dar aceea e uii variantă cu totul neautori„sată po care o resping tote edițiile moderne cele mai bune.
xază oîizo toţecay îs zijv Bafviâva.
E probabil ci Perșii pătrunseră în, Babilona, cum dice Ritter, despre partea nordului, unde flaviul intri în

oraş.

Într'acolo erai întăririle şi palatul regal.

3 o5%âv.
Nu pot înţelege dece câți-va comentatori ai
aceste cuvinte, nnii în oo âv, alţii în ob uşy, alţii în fine în 6

voit sii schimbe
2. Sar putea,

până la ua punct admite cea de pe urmii propunere, ob î' î, pentru cii nu se violâză
prin

ea texturile

manuscrise,

neschimbânduse

de la începutul frasei nu are 3: corelativ,

nică uă

literă,

şi pentru

că pâv

Cât pentru cele lalte două modificări

"ele nu "mi pir justificate, mai ales că frasa e destul de corectă ca formă cum e:

la protasis el zpozzăfjovrvo, 7, Zuallo» ci Bafuhivuut ză mattopevav, răspunde apodosis

(0b5'ă zepitădvses zobs [ldpsas Eset) întefletpav, Daca ar fi necesar a primi. vre
ui emendaţie ncautorisată de manuscrise nu aş modifica pe 05ă'âv ci aș primi propunerea lui Burges de a scrie îtecfiipr,oav, în loe de deteflepav timp mult mai
logie în casul de faţii. Traducţia literală*a frasei ar suna atunci astfel. >Daca
ar fi bănuit numai Babilonienii, saii daca ar fi aflat lucrul ce se făcea de câtre

Ciru, că, nelisând pe Perșă să intre în oraș, îi ar fi prăpădit răă.e

mepti6vzes, dela zepicpăy va trece cu vederea peste un lucru«, prin urmare
a lăsa sau a permite.
.
,
5 -2zoboaşs. Luat absolut în acelaş sens ca %enoysas dela Cap. 180 de mai
sus, de »a conducee.: !
-

5 zăc aiunalas.

Vedi

mai sus la Cap..180,

zidurilo mici cară apăraii

malul și pe cari îi am desemnat ca »parapete,
x5p7m.. Un fel de năvod ficut cu bețe de salcie pentru prinderea pescilor,
Manuscrisul din Cambridge are zopzijp, care, dice Blakesley, trebue să fie un

compromis eronat a formelor x5prp şi x3prip,...

|
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Clio 1, 191.

dmpooânziav

oet

maptoznoay

ni

IlEpoar. ad 38 eydans râs a
Mosi, ds Mfyezar Sb zây zar
otimutvuv, râv zepl ză Eoyaza sis
mâhos Eahwx6zwy 2, obs 70 uzovy
olxtovras zây Bafuhwvicoy 08 pav2

?

A

Lă

7

0dvetv fahozdras?-

NA

(cope

“vdp opt 2odoay âprijy)! -ropeberw
ză zoăzoy zv 4pâvov unul 2v eăzaVega elvat, îs 6 îi, ua ză vripra

îmbdovro.

Kai Bafuhâv uiv 03w

7âre mpbtov dpaipnzo 5,

ei singuri pe parapeturile cari
mergeaii d'a lungul marginelor

fluviului, €i ar f prins ca întrun
năvod. Acum însă (aşa
Perşii năpustiră asupra
neașteptate. Din causa
întinderi a orașului —
se afirmă de câtre acei

cuiaii acolo
extremitatea

— când
oraşului

fiind),
lor pe
imensei
precum
ce lo-

cei dela
căduseră

pe mână inamicului, acei dintre
Babilonieni cară locuia în cen-

1 “Iad ît peydleos zijs z6hios, Nimie mai natural decât ca din causa
„ imensei întinderi a Babilonci, care, precu m am (is mai sus la nota?,
pag, 323,
şi a sărbărilor ce se celebra în partea centrali a oraşului, să nu
se fi sciut mult
"timp ceea ce se petrecea în pârțile mai retrase, Aristot
confirmă
„ aci, ba âncă merge mai departe şi dice »îi5 VE past tahozulas zpizrjv cele relatate
îutpav
04
alotcla 2 uipos zis mlhewse (Politie. III, 2). Acâsta, concordă
în mod extraordinar 'eu profeția ' distrugerii Babilonei rostite de proorocul!
Ieremia (Cap. LI,
vers 31) »Uă strejă va, alergala cca laltă,. un sol la cel lalt,
spre a spune regelui

Babilonei că cetatea s'a luat în capiitul cel lalt al eie,
2 Eadozdroy.

Aci și mai jos, unde avem

52)w46zas, se propune

de câtre
unii a se citi
fwozfewv şi fjiwadeas sub cuvânt cii aceea e forma usitată
.
i
de
,
Erodot, Forte
adevărat, dar trebue, eu tote aceste considerațiuni, să menţinem
*
forma din textul nostru

pentru că ea existii în tâte manuscrisele.
Verbul este
âNozouat şi însomneză a ciidea pe mână inamicului,
3 tadwz6rac.
Vedi nota precedenti. Pentru a evita în traducţie repetirea
verbului, am tradus prin »ceca ce se întâmplase.
,
1 (evyetv dp cet E055ay dpzîv),
Berosiu şi Ctesia spun că serbiitârea, pe care o celebrait Babilonienii cu acâsti, ocasie era cea
numită »a Saceilore
care dura 5 dile. Era, un fel de Saturnale. cară aveaii loe dela 16—21
al lunci
»Loie, ceea, ce în anul luării Babilonei, adică în anul 538 înainte
de Christos, corespundea cu dilele de 5, 6, 7,8și9 August. (Vedi Minter
»Die Religion der

„Babylonere.)

Sărbarea, acâsta este acecași care e deserisi în Cap. V al cărții
proorocului Daniil la care a presidat Baltazar, fiul lui
Nabunit, adieii a acelui
rege care se retrăsese la Borsipa în timpul acestui asedii,
.:
-

5 Ka! Bafvhâv uiv o5zw <dre a pâizov pa lprito.

Erodot,

se vede, nu
cunoscea bine istoria antici a Babilonci şi luptele Babi
onienilor cu Asirienii, ciici,
în cursul acestor lupte pentru supremație, Babilona a cădut
mai mult decât ui
dată în mâna Asirienilor: de exemplu, uă dată în timpul regelui Tiglat- PalasarI,
pe la anul 1120 înainte de Christos. In realitate, Babilona, nu-şi redobîndi
neatir.
narea decât după slăbirea repede a imperiului asirian,
când Nabopolasar, delegat
ca vice rege al Babilonci,
o la anul 610 înainte de Christos, de câtre

regele
Asiriei Aşur-ebel-ili, fiul lui Aşur-bani-pal (pe care îl numim
vulgar Sardanapal)

âși declară independinţa.
detaliuri

Pentru Erodot, care nn cunoscea, se vede, bine aceste

(cu tâte că promisiunea ce o di mai sus la Cap. 106
cii va seri. și istoria
Asirică ar fi în favoarea presupunerii ci trebuia, să le cunosci),
acâsta era considerată ca prima luare a Babilonei.. Tâte suposițiile şi calculele cronolopi
lor fac să

coincidă

acesti ciidere a Babilonei în mân a lui Ciru cu distrugere
Baltazar relatată în Scriptura Sacră (Cartea prooroenlui Daniil a Babilonei „subt
Cap. V). Între
naraţiune lui Erodot şi aceea

a
a Scripturei Sacre existi Gro cari
conciliarea căror întempiniim doui ditcultăți forte mari. "Acestea, divergințe pentru
uă dată aplanate,

359

Clio 1, 191, 192.

tru nu aflaseră ceea, ce:'se iîntemplase; nu numai atât dar —

întâmplânduse să fie la ei sărbătâre —— erait vîrâți în danţuri
şi în petreceri până ce aflară că
lucrul nu era decât prea: ade-

verat. Şi astfel atunci fu luată
Babilona pentru prima Oră. -"192.

"Liv 82 85vaut zâv Ba-

Budoviwy zodntat uăv ai dotat
îmhwow don zis oz, îv ît îi
ai Tepds.
Baorei z05 peyihm Es
4

“n

-.

-

„

popii aoz0ă "ze al mii orpurtis
+

--

-

-

192. . Voiii demonstra prin
multe şi alte exemple: cât ..de
mari fură resursele Babilonei,

între cari prin (exemplul) următor. (În interesul) marelui Rege,

ar resolvi una din problemele cele mai complicate ale istoriei antice. Iată în ce constai aceste diverginţe: 1*, faptul că Daniil afirmă că regele care domnia în Babilona
se numia Baltazar, pe când Erodot ne spune că ultimul rege fu Labinet. 2, Ver-

siunea sacră ne spune: (Daniel Cap. V, vers 30 și 31) ain nâptea aceea Baltazar,

regele Chaldeilor, fu ucis, şi Dariu medul se făcu stăpân pe impărăție, fiind atunci

de ani șeşe-deci şi, doie, pe când Erodot ne spune că Ciru fu acela care rsturnă imperiul Babilonei. Întru cât privesce dificultatea întâia, am tratat pe larg mai

sus, la nota 5, pag. 349, cestiunea identităţii lui Labinet cu Nabunit, tatăl lui Bilşar-uzur, şi am aritat că e forte posibil ca, Nabunit, care părăsise Babilona pentru
Borsipa, si fi asociat în domnie pe Bil-şar-uzur, saii Baltazar, şi si-l fi lăsat în

Babilona ca so apere: era, deci natural ca Ebreii si-l fi considerat pe el ca regele,

Venind la cestia a dona, dificultatea e mult mai seridsă. Unii comentatori cred
că căderea Babilonei, descrisă în Biblie, este acea pa care o numesce Erodotia,
dona luare şi pe care o descrie în capitolele finale din Cartea III, când Babild-

nieniă, profitând de desastrele lui Dariu Istaspe, se revoltară dar furi învinşi de
câtre acel monarch.
În contra acestei teorii se ridică dificultăţi şi istorice şi cronologice. Babilona, cu acea ocasie nu mai era un stat independinte ci ui simpli
satrapio persană în revoltii; ea nu- poseda un suveran, ci numai un cap de revoltă

care ambiţiona puterea suverani, Alţi comentatori cred că resolvă problema: cu
presupunerea, ca Ciru ar fi însărcinat pe Dariu ca să facă atacul final în contra Babi:
lonci; aci iar ne lovim de uă obiecţiune că în atare cas, presupuind chiar că Dariu
servia în armata lui Ciru, e! trebue să fi fost un om cu totul tântr, iar nu în
vârsta de 62 de ani, precum spune proorocul Daniil. Prin urmare şi acestii teorie:

e grea de admis.

Vin acum la teoria lui Sincelu care se confirmi de cârțile

apocrife alo scripturii sacre (Cartea Susanei. Cartea lui Bel şi Dragonul), teorie
discutată de Rawlinson (Vol. |, Essay 3, pag. 404 şi 405), cum că prin »Dariu

Medul< se înțelege nu Dariu Istaspe, succesorul lui Ciru, ci Astiage, regele Me:

dilor, carele, după ce â fost învins de Ciru, nepotul sti, a conservat ui formii de
suveranitate şi pote chiar să fi însoţit pe Ciru în acâstă expediţie.” Dar şi aci virsta,
de 62 de ani nu prea se potrivesce, căci daca Astiage avea 62 de ani la anul 538
înainte de Christos, data luirii Babilonci, atunci el trebue să se fi suit pe tronul
Medici la virsta de 7 ani, lucru care e în contradicere cu cele spuse de Erodot mai
sus Ja Cap. 74, că Astiage s'a însurat pe când trăia âncă tatăl sti. Aceste dificul-

tăți sunt aplanate în faţa ipotesei lui Josif (Antig. Jud. X, 11) care emite opinia
că Dariu Medul pote să fi fost un fiii al lui Astiage căruia Ciru, ca nepot, Gă ar fi
conservat titlul de rege şi cu mortea, căruia dispăru ultimul

a Medilor. Acesta e posibil dar e'ui pură conjectură.
nu avem destule probe pentru a, identifica pe »Dariu
Daniil cu vre

un Ponarch cunoscut în istoria profană.

rest de suveranitate

Rawlinson conchide că
Medule din Cartea lui

În tâte casurile,
din

tâtă

teoriile admise, consider pa aceea a lui Josif. ca cea mai probabilă şi chiar posibilă,
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Daca este cum dice
bininduse mult despre
cel dominant, precum
de regele Medilor şi

-

pentru hrana sa și a armatei
sale, în de afară de tributul
(ordinar), întrega ţără peste care

e el stăpân
zone).

este împarțită

Fiind

(în

două -spre-dece

luni în cursul anului, în timp

de patru luni €l hrănesce zona .
Babilonei, în timpul celor lalteopt luni (6 hrănesce) tot restul
Asiei.
În modul acesta, zona,

Josif, era natural ca proorocul Daniil, carele
Perşi şi carele fusese obicinuit a considera pe nu audise vorMedi ca poporul
şi era înaintea. lui Cira, să fi considerat
expediţia ca condusă
să credă că acel rege se numia Dariu, ca
tatăl săă Astiage;

căci e aprope constatat că Astiage se numia în
realitate Dariu, Astiage fiind numai un
titlu- sai uă poreclă însemnând »serpe
! le care
muşcăe.
ntrua expediție aşa de
importantă cum era, acesta, nimic

nu era mai natural decât ca Ciru să fi luat
cu dânsul
pe vasalul săi unchii, câruia, €i lăsase drept
consolație un simulacru de onoruri regale,
1 mdpet 705 gpov, adică »afară de tribut
ul
că obiectul princip a al, cuceririlor ce le făceaii mariiordinare, Nu trebue să uitim
căpitani ale hordelor barbare enm eraii Perii, Titarii și Turcii
cari năpustiaă asupra statelor mai civilizate dar cădate în moliciune, nu era atâ
t cucerirea lor politicii precât era striug
erea
de resurse bănesci şi de provisii. Ei nu
sârtei popârelor cucerite, şi administrați a se se preocupai de fel de îmbunătăţirea,
făcea,
numai
în
vedere
a stringerii birurilor şi a menținerii lor în supunere.
făcea pure cuceriri în sensul cel mai
barbar şi primitiv; chiar idea politică dC e iruasimil
are
a
popore
lor supuse, pe care o
putem considera ca indicând deja un stagii
de progres în viața unci naţii, nu exista,
âncă; poprele cucerite erai liisate cu
limba, cu tradițiile şi cu obiceiurile lor
intacte,
Scopul dar principal era tributul. Patem compa
ra în acestă privinţă istoria Perșilor,
la epoca de care ne ocupăm, cu istoria imp
eriului otoman la epoca invasi

ei şi a sta-

bilirii Tarcilor în Europa.

Administraţia | or urmăria acelaș scop şi că aveai
acelaş.
a percepe tributele în bani, în nat ură s,
tare, —
ntălnim zdpe? cu genitivul în acel aş sens c.]. dela poporele supuse sai tribu..
ca
aci,
mui
sus
la Cap. 93 »zapi?
705 Ex ro Tud)oy saTapepopivo» Wliruazosa,
sistem de,

? obs ztocepas uîvas peer
gt | Bafvhwovin pn,
dar 7Ov pnvâv î, dormi zăsa
îti
alin, Adică în timp de patru luni zode
fie care
„an regele Persiei se aprorisiona din B
abilona.
Aceste luni e probabil că eraă
tocmai acelea, în cari Ciru îşi avea
reşedi
nţa chiar la Babilona, adică lunile
iarnă, când clima Babilonei era mai
de
tolerabilă decât frigurile regiunilor mai
muntâse și situate întruă latitudii
înalte
mai nordică. Brisson spune ci Ciru
cele patru luni de iarnă la Babilona,
petrecea
lunile
: de primăvară la Susa și lunile de
vară la Ecbatana,

Vizu rprrnuoplm 7. Acavpln pn.

Varianta »0ăzw Tpirruotpin pipe
de autoritatea manuscriselor.
A
surprindii usul cuvân
ş, 'Asowphj când e vorba de teritoriul
Babilonei, pentru că nu numai i din tului
acesta, dar și din alte pasagiuri, reese
învederat că Erodot întrebuința, fir
mod
distincție numirile de Babilonia şi înAsiria
pentru a indica aceeaşi regiune.
(Vedi mai sus Cap. 178, mai jos
Cap. 193 şi
Cartea III, Cap. 92.
trebue

trebue

considerată

să ne

ca eronată

nefiind

susținută

,
duvdpet, nu îuvdut cum vedem scris
une ori. Aci, ca mai sus, cuvântul
intrebuinţat în sens mai mult de »resu
este
rsăe decât în sensul lut cel literal de
>puterec,
5 căv ot poat oarpazninv

ovgt, Unelo manuscrise aii Guzpaz
basându-mă însă pe faptul că în Cartea xadt
III, Cap. 89, forma Garparrjrjy este aceea tev;
care
unanim în tâte manuscrise

există în mod

le, am

menţinut'o şi aci.

Ceea ce elinii
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x
.
'Aprapălo
Ex Baothiws Znwst
| a restului eu
Asiei; și administ
rarea
numiaii satrap se pronunța în vechia limbii a Perşilor »kshahtrapac.

Satrapul

era
un guvernator al unei provincii pe care o administra în numele suveranulu
i săii. EI
era astfel depositar al prerogativei, suverane, exercitând puteri discreţion
are asupra vieţii și averii supușilor să.

erau grele şi controlul central
puteri enorme de cari adese

În timpurile acelea, când mijlâcelo de comunicaţie

aprope imposibil, se înţelege cii un satrap avea,
ori profita, întrun mod abusiv, desfidend pe

suveranul săi şi sustragenduse de la oră ce control.
unul de cea mai mare încredere şi în general

De aceea şi- postul era

satrapiile cele mai importante eraii

date rudelor de aprâpe al regului saii unui favorit care se bucura de
deplina

lui încredere; astfel,
bise (vedi Cartea III,
sub regele Dariu, fiul
vitreg al lui Dariu,
25); Achemene, fiul

tului (Cartea VII, 7).

Istaspe, de sânge regesc, fa satrap al Persiei sub
CamCap. 70), acelaş Istaspe deveni pe urmă satrap al Partiei
stii, (vedi inscripţia Behistun, Col. 3, $16); Artaforne, frate
fu orînduit de acest monare satrap al Lidici (CarteaV,
lui Dariu, fu numit de frate: stii Xerxe satrap al Epip-

Am putea cita şi alte multe exemple trase din lucrarea,
Iui Rawlinson, dar acestea sunt suficiente pentru a stabili veracitate
a faptului,
Satrapul mai era însărcinat şi cu uă altă misiune delicatii. EI
trebuia să percspă
şi să stringă tributul şi acesta era pâte datoria lui cea mai ' importanti

față cu suveranul stii, căci tot de acolo îşi trăgea el veniturile
principale.
În general tributul era fix, dar în afară de acest tribut, satrapul
avea facultatea să perceapă dela, poporul supus administraţiei sale sumele
de cari el
avea personal nevoe.. În acâstii privință putem compara forte bine
starea satrapiilor imperiului persan cu condiţia în care se aflaă Prineipatele
nâstre în trista
epocă a regimului Fanarioţilor, când, afari de tributul regulat al
Porții, acesti
Domni mai storeeaii din eră tot ce puteai spre a se înavuţi atât
ci cât și creaturile
lor. Cu un astfel de sistem, se înțelege, uă bună administraţie era imposibilă.
Cu cât
satrapiile

eraii mai, depărtate de Persia proprie cu atât satrapii aveaii ui posiţie
În aşa condiţii făcea de multe ori chiar, resbel
consulta curtea, suverană, ba âncă şi resbele cu satrapii vecini. În urma fără-a
domniei lui
mai independinte.

Xerxe mulţi s'aii declarat independinți

şi e forte probabil cii micele
Asia Mică au avnt origina lor formânduse subt sceptrul ereditar al regate din
satrapilor
de neam achimenid,

revoltați în contra imperiului suveran
Astfel se
explica dismembrarea care începuse deja în Persia când a intreprins pote chiar
Alexandru
cel mare campania lui în contra acestui imperii precum și
facilitatea cu care a
găsit aliaţi în provinciile, cari, din simple satrapii persane,
deveniseră acum state
mici independinte. — Etimologia cuvântului satrap (kshahtrapa)
este :controvorsată.
In privința acâsta, iată teoria cea mai respandită şi admisă astădi:
Prima silabă .
este »kshahşa«, titlul suveranului în vechia limbi persană, titlu
pe care €l vedem
repetat continuu pe inscripţia dela Behistun şi care nu esta
altul decât titlul
suveranului

actual: al Persiei »Schah« saă »ischahe. Din titlul
s'a format
»Kschahtrame saii »imperiiie, Partea din urmă a cuvântului este Kschah
silaba »pa« caro
în limba sanscrita însemnâzi a protege saii a sustine, aşa încât traducerea
expresici
»Kschatrapac pare a fi »stilp al imperiului« (vedi” vocabularu
l limbei antico a
Perşilor de Col. Rawlinson, pag. 116—117).
xpaziosm. Nu tocmai »cca, mai bunăc, dar mai mult în sens .
de »coa:
mai căutată, şi acâsta pentru cuvintele enunțate în nota precedenti
cu atât maj avantagidsă pentru acela care avea fericirea, s'0 obţie ;cu satrapia era
cât poseda
resurse mai mari.
.
2 Tprravratyug 3 Aprafitov. Unele manuserise aii Tpzavat
zpq,
altelo
ati Tpizalypy. Am preferit forma Tptzavralyux, pentru că ea
"de odiţiini cele mai autorisate și pentru cuvântul că în Cartea VII,esteCap,cea adoptată
so vorbesce fără variante în manuscrise do Tptzavzal ks. 'Trebue totuşi 82 şi 121,
să observăm -că persona menţionatii la Cap. 82 'din Cartea
VII este desemnată, nu ca fiul
lui Artabaze, dar ca fiul lui Artabane, astfel încât e grei do precisat
daca perN
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205% mhetny xobtti pro! ? satxijat. | încât lui Trita
ntecme, fiului lui

“Imot â€ oi adzoă Toay lâta,. mdpst | Artabaze, carele ţinea
acestă pro7âv moleptormplov5, oi ptv dva- | vincie din mâna chiar
a regelui,

sâna indecată în textul nostru este saii nu identici cn
Tritantechmele din Cartea VII,
carele, ca fii al lui Artabane, trebuie

Istaspe.

Rawlinson

observă

să -fi fost tot ui dată şi nepotul lui Dariu
numele Tritantechme este interesant pentru că

ci

indică urme de tradiţii indo-zendice introduse din India
de Perși..
Numele în
limba sanscrită însemnâzi »Puternie ca Tritane şi
Tritan era numele prin care
se desemna Trinitatea indiană.
1 vouây

s0droy.

În genere Erodot

se servi

de cuvântul vounâs pentru a,
indica divisiile teritoriale din Egipt. ' Veqi pentru acesta
mai multe pasagiuri din
Cartea II.
|

? dpedfn

weszi.

”

Artaba era uă măsură

,

de capacita

te pentru cereale şi
difera cu totul de .»ardeba« egipteană cu care semăna
numai cu numele, Pentru
exemple de măsuri desemnate prin acelaș nume dar
având ui valore cu totul alta
nu uvem să căutim mai departe decât la noi, Astfel
ținea 214 litre' de vreme ce baniţa din. România conțineabaniţa din Moldova con333 litre până la adoptarea. sistemului decimal de măsuri, După calculel
e ce s'a făcut, proporţia între
art-aba
persană” şi ardeba egiptului se exprimă prin fracţia
75. Măsura elină
medimnul era aproximativ egali cu artaba, medimnul
conţinând 4$ chenice sai
6 modii latine pe când artabaoa conţinea 51 chenice.
Acâsti măsură, redusă la
echivalentul, ei la noi, represintă 50 ocale şi
47 dram: adică aproximativ
27 baniţe. În atare cas afirmarea autorului nostru
trebue să fie uă exageraţie,
căci va să dică că pe

fie care di satrapul acesta
socotim uă baniţă plină de monede de argint ca
150,000 leă!
LS
3 wedluvov Azztuod. Medimnul, miisura de

"

încasa 1,875,000 lei. daca
represintând uii valore de

capacita

te întrebuințată la
Atena pentru cereale, corespundea cu 6 modii latine,
adică cu 47 oca de griii aproximatiy, Multe ediţii și manuseriso într'acest pasagiu
fac cuvântul ufâruvos feminin
şi ati Aczuiis, dar fiind că existi ediţii şi manuscrise
cu forma. masculini am: pre-

-

ferit-o, mai ales cii în Cartea VII, Cap. 187, forma masculi
nă este necontestatii,
4 olt.
Chenicul era a 48 parte a medimnului, adicii represinta
aproxi-

mativ uă oca din România, sait în măsura decimali,
1,271 kilograme de griii. Acestă
cuantitate se considera ca porţiunea necesară unui
om pentru hrana lui dilnică. Ă
:
5 modeproznpluy,
În ediţia aldină precum şi în patru manuscrise importante avem noeproziuv, așa, încât părerile snnt, destul
de egal împarţite cu privire
.

=

.

A_.

“a

ET

.

»

.

av

.

la forma co trebue să figureze în textul nostru. Înţelesul cuvintel
or modepusti;s saă
zzodeptaziis şi zoheutaziiptos nu este tocmai acelaş:
zodeptozijs însemnâză luptător,
- resboinic, sai beligerant, adică exprimă un sens curat
activ, pe când zo)eptazij“ptos însemnâză »pentru, usul laptătorului sai al
soldatului beligerante, având
astfel un sens pasiv,.
-favărea variantei zoleuwztw (afară “de cele patru
manuscrise menţionate
mai sus) avem şi pasagiul cunoscut din Teoerit (ăV,31)
:
Dee eee e TO etodeptorai
i
»inzot 7 fagdzosa,
:
precum şi un pasagiii din Strabon unde, vorbind despre !
mare, €l numesce »dyaliis zodeptszi,se; în fine şi Diodor calul lui Alexandru cel
din Sicilia UI, 41) cualifică caii de resbel din India ca »mohepiszai îmmu«,
Cu tâte acestea, majoritatea
manuscriselor, Gaisford, Liddell and Scott, Creutzer ete,
. . ai aci rodepiozrpluy
şi. de .aceea:lam

reţinut deși forma cea, altă e şi-densa forte bine susținută,
.:

..
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Omhtas, răi seris în unele ediţii 6r)elas.

este cea admisi pentru gonitul iepelor.

persană, conţine trei
atice mai mult decât
Expresia dvafatyziv zâs fmdtas

'Traducţia textuală ar fi: »el mai avea

opt-sute armăsari ce încalecă pe iepe, iar şese-spre-dece mii de cele bune a fi
gonite: căci fie care armăsar putea poni câte douii-qecă ieper.

2 Kowvâv E "Ivâtzâv. Una din petrecerile favorite alo Perzilor era vănătârea. |
Acesta o mărturisesc mai toți scriitorii cară s'aii ocupat cu descrierea moravurilor
acestui popor. Inspiraii copiilor lor ,de mici, pasiunea viinatului, (vedi Xenofon
Ciropedia). Cn asemenea gustură, era natural ca Perșii sii fi ctiutat să 'și procure câni buni de văniitore şi de sigur că cei avuţi d'intre dânșii posedati cete

alese de tot felul.

Viăniitorea principală era aceea a fiarelor sălbatice ca tigrul, leul,

Câne indian (fragment de terra-cotta găsit de Col. Rawlinsonla Babilona),

și altele. Pentru acesta aveaii câni puternici, după cum ne spune Ctosia. Rasa
„cea mai căutată venia din India, Represintaţii de asemenea câni sai găsit în
excavațiile din Babilona, și mai ales în palatul de riiniitâre al fiului lui Esaradon
la Niniva. * Mai multe asemenea săpături aii fost transportate la Museul britanic.

Judecând după aceste represintaţii, cânii acestia aveati botul gros, labele puternice,
părul scurt şi semănait întru cât-va, cu cânii daneză, Ctesia âă descrie în »Excerpta .

Îndica« $ 5 și Aristotele în Istoria -animalelore VIII, 28. Descrierile: acestea
corespund întocmai cu săpăturile ce s'aii găsit la Niniva şi la Babilona.- Repredue
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arpEpez, Gore zioozpes 2 îv 70 | medimnul atic.
EI mai avea în
nzâip xâpa ueyălar, zây Ghhwy
propria lui (erghelie), afară de
înăoa. drehtes, znto uvol pnoese- | caii pentru cavaler
ie, opt-suie

zăgazo

aia

mapizew.

uiy 75 dpyov
Dmipye 2âvza,

zăe

Tunăza

armăsari;

iar

iepe

şâse-spre-

Bafohâvos | dece mii: fie care: din acesti
armăsari avea pentru el câte
două-deci de iepe. EI mai hrânia
un așa mare număr de câni de
rasă indiană încât patru sate
mari din cele de câmp, erait
scutite de ori ce alte (dări) şi

eraii însărcinate (numai) cu fur-

nitura

-nutrimântului

(acestor)

câni. Astfel erati a antagiurile
ce le avea” guvernatorul (pro-

„|
vimeiei) Babilonei.
|
193. “FI 63 «74 zâv 'Acovpiuyt
193. Teritoriul Asirienilo» e
dera? uây 6hiyep?, cl zd Exspt- | puţin udat
de plâie şi rădăcina,

govy Tv pitay zoă oizov 207 10570:

griului

se

nutresce

în modul

dpâduzvov păyiot dx 7oă zoTau5ă | urinător: grîul
(când a răsărit)
„dăpbvezal za 2b Îiinvi, za zapa- | cresce udat
(cu apa) din fluviă,
Vera 6. gitoc, od ar îmep îv | şi (astfel) se
formeză spicul, nu
aci un desen dupe uă săpătură găsitii de Col.
Rawlinson po un fragment de
»torra-cotta« care represintă destul de exact
cânele indian deseris de Ctesia şi
de Aristotele. Pentru vinătârea de cerbi, de
câni, se întrebuința »chittah«, ui specie de jaguarcapridre şi de antilope, în loc de
dresat cu care se vănsză şi astăqi
în multe părţi ale Asiei. De sigur că într'uă viiniito
re piercaii mulți câni piină
săriaii vănătorii cn sulițele lor să âi scape din
ghiara fiarelor,

1 “UL â8 i zâv 'Acavploy.
Ca mai
la Cap. 192, unde avem >)
"Acooplr ptbpre. Prin regiunea, Asiriei se înțelegesus,
Babilonia. (Vedi nota 3, pag. 360.)

2 Sezat.
Găsim forma pasivă a acestui verb în Cartea,
II, Cap. 13, 14, 9%,
în” Cartea III, Cap. 10, şi în Cartea IV, Cap.
50 și 198,
LE

3 dhlțw este dativul numit de gramatică >dativ
um instrumentie. Putem
subtințelege, daca voim, Sâazi. Traducerea literală
: zteritoriul Asirienilor se udi
cu puţină ploie« ar putea, în limba

e suficienti

pentru

nostră, avea un sens ambiguu

ci puțini plâie

auda acel pământ.
Tot așa Pausa
IV, 20, $3, dico
(deși în. acel pasagiii câţi va editori aă piisitnias
mai simplu şi mai
comod si schimbe pe 70) în 7005). Acelea
și condiţi

Dv + e e modei

le descrie autorul nostru ca existend pe timpul

i

climatologice

pe cari

luă în regiunea Babiloniei existi
acolo şi astiqi; plouă fârte rar, nu mai mult
şi nici cum între lunile Aprilio şi, Octomvrie, de 25 de dile in tot cursul anului
+ dpâdpevovy ptvzot du 705 cotapod tâpovezal
ze ză dfioy, Chiar
astădi „ încolţirea griului seminat nu este Jlisat
Mesopotamia la voia întâmPlării, Inainte de a scmâna, agricultorul din valea înTigrulu
i inundezi arăturile deschidend zăgazurile. oanalurilor, şi numai după ce
se scurge apa -smănă pe

pământul

saturat,

Clio I, 193,
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Aonzp!, abroă 20 mozaună dva- | însă ca în Egipt prin Ensușă flu-

Baivovins Es săs' dpnipas, Ghid
Jepsi:
me axat xhwvntotat?
dpâ64
i
i
uevos. “EH âp
Bafohovi
[a
Î 7o0 pn
ăoa, xazdnep î, Aburi 9, xazaaScurjcai 25 âbpopas* ua î, uaViszn Tâv dtwpipwv East vmuatatprisos, zps îwy mezpuuutvn, zdv
7

$

pstmepwvây5*

Zope

|
|
||
|
|
|
|

viul care se urcă peste arăturiă,
dar se fac irigațiuni
cu mânele
o
şi$ cu l cumpăne.
Ca șiȘ aceea | a
Egiptului, „regiunea Babilonici
este intersectată de canaluri: și
cel mai mare din aceste canaluri
este navigabil și îndreptat spre

ăi 25 cnv | sârele de iarnă:

din Eufrat, el

aotaudy Ex 305 Eogplsew, 2s-*dv | conduce la un alt fluviii, la (flu-

1 od xazănep 2v Alybzsw.
Vedi nota No.4
pe pagina 249, unde am
atras atenţia asupra. acestei particularităţi a lui Erodot de a cita Egiptul ca
normă: de comparaţie.
”
!
,

? amdhwvniotat, E vorbii, fără cel.mai mie dubii, de puţurile cu cumpănă
pe cari le vedem, întrebuințate la noi la ţeră şi cari sunt atât de respândite
peste tot Orientul, În Asiria, ca și pretutindeni astiiqi în Asia mică, asemenea pu-

țară eraii întrebuințate pentru scâterea apei
din pământ sai pentru irigație. Am re-

produs din ediția Rawlinson

un desen de

pe un asemenea puț tras dintr'uă săpătură

asiriană a lui Senacherib. Vedem acolo un
îndivid scoțând apă din rîă cu uă gălâtă
atîrnată de cnmpăni: acâsti apă o târnă
pe urmă în canalul de

în dosul lui.

irigație represintat

Gălcta, după cum se vede,

nu era ca ale nâstre ci avea uă formă triangulară; era făcută fie de lemn, fie de foi
„de palmier

împreună,

ţesute

cari,

uă

dată

Puţ cu cumpână (săpătură asiriană),

bine uscate, și preparate erait impermeabile.. Une ori ele eraii chiar de pele.

scrierea lui Layard

3

aacdzep

asupra Ninivei şi Babilonei: pag. 109),

(Vedi
:

î, Alyvzrly). -Vegi mai sus nota | şi nota4 la pagina 249,

4 îi pevlazr) 2 îtwpbyuwy tori vmvotatonzos. E probabil ca să fi fost
canalul acesta, identie cu canalul cel mare săpat de abucodonozor, unind Tigrul cu
Eufratul. Acela se numia canalul Nahr-Malcha şi pornia din satul modern Felugia
pe malurile Eufratului şi 'se întălnia cu Tigrul aprope de gura riului Ginde

(Dijalab).
Rawlinson afirmă că astădi, nu răimin decât puține urme despre
existența ui, căci cu timpul, traseul lui original s'a modificat. Am indicat acest
canal în schița de hartă a Asiriei şi a Batilonci la epoca lui Ciru, anexată la
nota 3, pag. 321, de mai sus. El unia Tigrul cn Eufratal spre Nord-est de

" Babilona, tocmai la punctul undo aceste fluviuri' se apropii mai mult unul de altul.
Strabon €l numesce (XVI). asr
dubputa,
Direcţia indicată aci de Erodot,
când dice cii era îndreptat spre sârele de iarnă, este în adevâr direcția acestui

canal, căci, plecând din Eufrat, el apucă drept spre sud-est pănă se întălnesce

cu Tigrul lângii cetatea modernă Bagdad. — Unele ediţii scrii, atât aci cât şi mai
sus la Cap. 1$0, smostztprzos în două cuvinte >vrp9l mtprizose, dar acesti separație

nu e necesară pentru ci verbul compus există în limba elină, fie sub forma VrIStmtprcos, ca aci, fie sub forma vavstztpazoc pe care o întălnim în Dionisie din
Alicarnas (Antig. Rom:

5 mpâs îjhtov

III, 44).

zerpauutur,

-

<âv

- sorele la epoca solstițiului de iarnă.

jetweptvdv.

n

Spre direcţia

unde rtsare
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Tâuev,
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Avurpos.. xapzăv Exwpspztv 2
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“&p 8% da tvâpsa? 00: Tetpă"sat: dpyiv otpawf, : oăze Guxtrjv

quze- riumehov ore 2hairy5e my îi
4.

map”

dv Nivos abis olxmro.

viu) Tigru, pe care' se afla (uidată)

construită cetatea Niniva.

Din tote ţările câte le cunâscem,

acesta este cu mult cea mai fertilă în

fructele

Cererii.

Ea

nu

pretinde să producă nici smochini, nici viţe, nică măslini, nică
Posiţia exactă a oraşului Niniva

nu a fost
pe deplin stabilită decât în urma descoperirilor făcute de Layară
la Nimrud şi
Kojundjik. “Erodot, atât aci cât şi mai jos la Cartea I1, Cap. 150, ne
asigură că
acestă cetate se afla pe malurile Tigrului; tot așa afirmă și Diodor
in Sieilia
(II.

3, 7 s. c.].). Pe do altă parte Ctesias spune în mod positiv că ea era situată
pe Eufrat. " Asemenea afirmațiuni contradicătâre aii făcut pe mulţi
să erâdă că
ar fi existat douii Ninive, una pe malurile Ti grului şi cealaltă pe Eufrat.

E ensă
constatat acum bine că Ctesias s'a înșelat, După spusele acestui
din urmă, Ninus
a fundat Niniva pe malurile Bufratului, iar Semiramis, soția
acestui Ninus, a fundat
pe „urmă Babilona.
Atâtea afirmără, atâtea neexactităţi.
constatat
astăqi este că prima capitală a imperiului asiri ian a fost Aşur,Adevârul
situată pe malul
drept al Tigrului, acolo unde e astidi satul K. ilah-Sergat, la
vre uă 92 de kilometri spre sud de punctul unde s'a fundat mai târdiu, de
câtre Vu-luz, cetatea
Niniva, Adevărata posiţie a Ninivei era aprope de Calah
pe malul sting al fluvialui Tigru, lângă gura riului Zab.. Locul, se numesce
K
cetăţii Calah'sunt acelea dela, Nimrud, — In loc de cixrizoojundjik astăqi și ruinele
unele manuscrise ai oi
«aico, altul are clor, trei ai clzivarizo, Blakesley observă
sunt curi0se pentru că ele resultă tote din explicaţiile marginale căs aceste variante
ro şi ci uri,
care, din urmă explicație este pentru ci za z7jz0 şi a fost răi
înțelesă de copist
care a credut că verbul era compus" din olxos şi otelu,
2 “Ecrzt 8E vwptwy a5*7 izactuv papii 2plozn, zâv
Tuets (5uev,
Afumtpos zapriv Za tpety. Toţi seriitorii antichităț
ii, cară s'aii ocupat cu
escrierea acestei regiuni, confirmă cele spuse de Erodot.
Astfe |, Teofrast, un discipol al lui Aristotele, auto»rul
Istoriei plantilora la C
VIII, 7, laudă în termenii:
cei mai entusiasti fertilitatea Babiloniei, Tot astfelartea
fac Berosiu, Plin, Strabon
şi alţii, Acestă fertilitate e naturală într'uă val
e între două fluviuri mari, şi
străbătută, cum era în vechime, , prin canaluri. Griul,
după spusele lui Plin, producea două recolte pe an.
În timpii moderni se înțe ege .de sine că cultura
este inferioră comparat cu ceea ce era în dilele lui
Erodot când Babilonia era
un centru așa de

important de populațiune, Nu mă îndoiese însă că cu timpul,
acstii ţâră, prin care e destinată să trecă artera principal
ă de comunicație între
Europa şi: Indiile, va lua nu avânt mai mare şi va de
veni pote era cea mai fertilă
din lume în cereale,
orez, bumbac, indigo, curmâle şi alte producte ale pimântul
ui.

3 Tă yăâp îh da dtvâpea. Autorul nostru în
prin »alţi copaci
copaci canoscuți în: Grecia, pentru că mai jos specifică țelege
cum
că palmierul care
produce” curmale abunda în tâtă Mesopotamia.
privința. palmierului şi ne spune că Babilonienii Strabon confirmă pe Erodot în
se îndestulai pentru mai tâte
trebuințele

lor din productele acestui copacii; din fruct făceaii un
fel de pâne,
din suc se făcea ua fel de miere şi când acea miere era
lăsată să fermenteze, se
transforma, în vin şi în oțet; din foile împletit
e se făceaii coșuri, găleți de puț
5, c.]. iar lemnul cra fârte bun de foc: »aal vâp doros:
dhipeza, nd. re mheuză mavrola Ex 705z09€ 8, c.l. (Strabon XVI).al dios xal ph ai
ovâi zetpăzat dpyhv qeEpety, Creutzer traduce
ne e onatur quidem

omnino producere«

»nici nu încercă .să le producă de fel« adicii mai pe româpretenţie să le producăe,
5 oc guxErv ode dumedoy 05 e Ehalrv.
aplică în privinta acestor copaci numai la valea propri Observaţia lui Erodot se
mai sus spre dealuri şi spre direcția Ninivei se cultiva i dis a Mesopotamici, căci
i viea, şi smochinul, plante
nesce »nici are vre uă

N
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zis Atunpns uapmb Găe dyali
îagipev Eos, Gaze îmi îvjudata
păvsă mapdzav dnnâânt, 2mey 08
dpioza adr, Ewwrts vel, zi
“purixbova Expăpei. Tă 35 o6ha

alţi copaci (de felul acesta); atât
e Ensă ea mânbsă în producerea
fructelor Cereri, încât ca medie,
produce două-sute pentru unul,
iar când recolta este din cele
mai bune, aduce trei-sute pentru
unul.
Aci foile griurilor și ale

+

adidli, ză

ze zopâăvy xal my
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upt-

Bf d mhdzos vesa z200Epwy
cbmeriws dausbhuy, , "Ex d u&y-
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de

Jpov? xal orduov Gonv zi dsvâpov?

patru degete bune. Deşi o cunose
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prea
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A

ae

d mei

2

8

2

az

mă

bine,

nu

voiii

menţiona

mărimea la care ajung plantele

B

meiului şi al susamului, pentru
că scii că pentru acei cari
nu ait fost (nici uă dată) în
Babilonia, forte de necredut vor
părea chiar şi cele ce am spus

7

edyres?t, Eilat â€ o polvtues zepv-

privitâre la bucate.

xOTes dvă mâv ză mediav?, ol med-

nii) nu se servă nică cum de unt-

(Babilonie>

cari figureză

des

pe

sculpturile

țări coprinsă în discursul
vers 32),

1 Ezeiv

Autorul

d8

nostra

când. descrie

se

asiriene.

lui Rabşakeh

dptora

ari,

serră

aprâpe

Ewuriis
de

Vedi iar descrierea bogățiilor acestei
din Scriptura sacră (Il Regi, XVIII,

avelzg,

aceleasi

expresii

în

zpimabata txptpet,
in Ganea IV, Cap. 198,

fertilitatea regiunii lângă. apa Cinips din Libia vâz Exarosză vân,

îzedv auzi, Eoyriis dptssu dvelan, aăpete,
(Vedi nota respectivă.)
2 utrypov. Cenchrul este meiul, »Panicum miliaceume al lui Lineu,
3 dtvâpov, în unele ediţii scris 5Evâpeov. Acest cuvânt nu trebue luat aci |

în sensul lui propriă de copac ci de plantă în genere, de 6re ce meiul şi susamul
zotst pi) aiwptvorat îc sv Bafvhovlny ybpuv. : Frasa acâsta pare a
indica în mod precis că Erodot a cilătorit în Babilonia. Acesta reesa şi din
sunt plante erbacee şi nici cum lignacee.

cuvintele »râv fute fâweve din Capitolul 120 de mai sus.
5 mă elpyjhtva xaprâv d:/Gueva,
Literal »cele ce am spus ce privese
bucatelec, Avem 2/duzva întrebuințat tocmai în acest sens de »privitor
la« cu
acusativul obiectului, mai sus la Cap. 120 »ză mtv dverpizuvy Eydueva« cele privitore la visuri. (Vedi nota 2 la pagina 213.)

Xptovzat. Se subtințelega oi Bafuhibvut.
i
1 dal, Aci se înțelege untul de lemn propriu dis, adică de măslin.
8 di)! Ex râv 0roduuy motedveg. Se subtinţelege 2dalp yptovsat. Frasa,
completă ar fi: Xptoza ît cbâiv dal d 24 âv Grduwv motebwizs yptovrat
(adică £haiw). Se giisesc în literatura elină. destule exemple unde trebue repetat
în minte verbul din frasa precedenti, Nu e dar necesar să adoptăm varianta,
susținută de Schweighâuser care schimb ă pe zotedvres În mote5vzat pe basa unui
singur manuscris care o antorisă.— Afirmarea lui Erodot se confirmă de Xenofonte (Exped. lui Ciru IV, 4, şi 13) şi chiar de autori moderni ca Layard, cară
ne spun ci măslinul se cultivă numai pe dealuri dar nici cum în luncile întinse
ale Mesopotamiei (Niniv. part, II, Cap.
9 Fii ît set oivaes mepvzaec dvă mâv 20 neâloy, Daca chiar astădi
călătorul este impresionat de luxuâsa vegetaţie de palmieri din valea între Tigru
şi Eufrat, ce trebue să fi fost în vechime când cultura era mai *ă bună şi câmpia
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ves adrâv vapnocâpni, în zâv ua

aria!

val clvov?

zobs Guxiwy
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spâzov
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7
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sd 7 ze dai,
xai + ontvizwy,

zobs' Epozvae “Eldmves xahtovat5,
za5Twv ză xaprăv meptâtnuat Tia
Bohaveâpuat zây qowizuv, fa
mezatyaj €35 og
Bă)
Vi! mivzijv Bhavov
mezaivrj'
ot 6â Vi?
2005vwy, vai pi, drobpiy î xaprs

de-lemn (de măslin), dar se servă
(de unt) extras din susamuri.
Ei posedă palinieră cari crese

peste întreaga câmpie, cea: nai
mare parte din acestia (sunt)
fructiferi, din cari (locuitorii) fac
pâne, vin şi miere; ei cultivă
acesți (copaci) nu numai în alte
privinţe cum (cultivăm noi) smo-

irigatii de canaluri cară ai au dispărut! Ker-Porter, în călătoriil
e sale (Vol. II,
pag. 3835), dice »Uitându-te din oraș (Hilah), în susul şi în josul cursulului Eufratului,

cât pote coprinde ochiul, ambele maluri ale fluviului sunt umbrite cu

dumbrave
de palmierie,
Unde e apă, acolo cresce şi palmierul; ne putem dar. face uă idee
ce trebue si fi fost pe timpurile prosperității Babilonei, (Vedi
şi mai sus nota 3,
pag. 366.)

1 uzi, Plin spune tot aşa: chiar astădi indigenii din Arabia fac din
miezul
curmalelor un fel de. aluat care servă de nutrimânt când nu ai
pâne. Acestă
pâne se_numesce »$motch< în Egipt, și trebue să represinte forma
modernă a nutrimântului descris aci.
2 olvou. Minutoli descrie în detalii cum se face în Egipt »lakhiule
saii
vinul de palmier.
Sucul se obține prin incisinni la epoce determinate ale anului,
acest sue, lăsat să fiarbă, produce uă băutură acri, care, ui dată distilată,
se transae
Pe,
formă a într'uăa
băutură spirtâsă
forte căutată,
.
3 wEde. Autorul descrie de sigur a ci zaharul de palmier, numit de Heerea
»Palmenzuckere.

„4 ode Gvxtuy zpbnov Depazedovat ad ze da,

După zd ze d))a trebue

să subtințelegem iar »fepazedowza.
Construcția acestei frase este analogă cu
aceea analisată mai sus la nota 8 de pe pagina 367.. Bachr o analiseză
latinesce
astfel: »non solum in reliquis palmas colunt ficorum more (i. e. eo
more quo in
Grecia fici coli solent), veram etiam fructum car
- palmaru
um m guas Graeci
masculas vocant ete... „«

5 sal cotvlzwv, zobs Epoevac “Edhmves xadtovar.
Palmierii
esci”
nu produc fruct ci numai floră, iar fecundarea fructului se produce cândbiirbiit
polenul
de pe flSrea palmierului bărbătesc se respăndesce pe fructul palmierului femeese
,
Acest fenome
n se produce adese ori prin acţiunea vântului.
" 6 'zoawy zâv uapzii meptătovst zijat Badavnodpotat

7âv

wy.
" Resultatul unei asemenea operaţii ar fi ca polenul de pe florile palmierpotwvlz
alui birbătesc să pice şi să fertiliseze curmaoa sai pistilele de pe palmierul femeese
fructifer. După acesti descriere a lui Erodot, cuvintele de mai sus mi ze 49)

implică cum că Elinii fertilizaii fructele smochinului tot conform cu sistemul acesta.
Acâsta so practică şi astăqi în' Morea unde fertilisarea smochinelor se efectubzi
prin sistemul numit al caprificării cu smochinul sălbatie sai bărbiătese.. 'Trebua
si observăm că aci apmds nu are acelaş sens ca xapmăs dela finele frasei; aci:
cuvântul însemnează florea palmierului bărbătesc: zoyziov (i. e. ză 2patuwwv mpobui25) ză xapzăv, prin urmare florea; mai jos e vorbi de xapzos 6 09 coluxos,
fructul palmierului femeesc, prin urmare curmaoa. E clar că Erodot nu-și da
„bine seamă de operaţie şi nu cunoscea deloc misterele reproductiunei plantelor
prin _fertil' isarea
elementelor feminine de câtre elementele bărbitesci ule vegetațiunii. Acesti descoperire aparţine cu totul sciinţei botanice moderne,

7 Viw,_

Anticii credeaii că ui insectă era agentul fertilisării fructului vegetal,

ceca ce până la un punct este adevărat, căci fără îndoieli

insectele cară polenul

de pe florile bărbătescă, fertilizând astfel pistilele florilor femeescă, — Numele .
scientific al insectei Vi este »Cynips psenese.
a
e
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chinele, dar âncă subt punctul
de vedere următor, (adică) că,
întru cât se atinge de palmierii
pe cari Elinii &i numesc bărbătesci, ei legă produsul acestora

y

de (ramurile) palmierilor fructiferi, pentru 'ca vermele cinips

să'l câcă intrând în curma, şi ca
să nu pice (la 'pământ) fructul
palmierului.
Căci (palmierii)
bărbătesei, întocmai ca smochinii
sălbatici, pârtă vermele cinips în
rodul (lor).

194. To 88 ăadoy Văvua
2
pa
7
pEporov
uoi 7 Za zâvPa zad=7),
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VE adrijv zijy z6hw, Eppouat opd0wvî. Tă minta adzotol Zori ză
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194.
' Emi

-

>

,

La

sunt tote de pele.

7

2
a
7
a
xp
sobzotaL
âtolizpas
azeyasptăas
tw-

propun

acum

să

vă descriiă ceea ce, cred eii, este,
după nsă-și cetatea, cea mai
mare minune în acestă regiune.
Batelele (locuitorilor), cari scobor în jos cursul Eufratului spre
Babilona, (şi cari) sunt rotunde,

Căci, după

ce (ei) construese câstele din
lemn de salcie tâiată în părţile
Armenilor cari locuiesc mai sus

1 6.

Manuscrisul florentin și cel parisian omit articolul; că &nsii
61 cred
a marca diferința ce.voesce antorul
305 qobuxos (curmaoa) și xapnăs 70 îpstvov goluzos (florea so facă întro xapmâs 4
palmierului biirbiitesc),
1 oi. 'Gaisford are ai.
3 Epyomat
epdowy. Întocmai ca mai sus »0x Epyonat tptwva dela Da
Cap. 5.

necesar

4

aci pentru

Id

zhota

atzoiai

lazi ză

xază

zdv

v zopevbueva îs ziy
Bafvhăva, î0yza xvzdozepta, zdyvra GudziwvaRorapâ
,
frasa acesta zdvra oara
trebue luat cu 22. Bachr reconstruesce frasa, latinesceÎn astfel:
»navigia ipsis sunt

(ea quidem quz secundo flumine feruntur, eaque
rotunda) tota e corio confectae,
Ker-Porter afirmă că şi astidi locuitorii se servi
de
strucţie corespunde dre cum cu descrierea acestor vase pe Tigru a căror conluntre. lată ce scrie el în
vol. Il, pag. 260, din călătorile lui: »Cufa. este făcută
din ţesături dese de trestie
bine unse pe din afară cu smâlă din localitate:
ea este cu totul rotundă și când
plutesce pe apă s6mănă

cu ui căldare maree, Singura diferință este că luntrele
descrise de Ker-Porter în loc de a fi acoperite cu piele,
sunt unse cu smoală:
ne putem €nsă imagina că în vechime numai cele
bune erati mai elegante şi
căptaşite cu piele solidă pe din afară. Ele figureazmai
ă destul de des pe sculpturile

asiriene.

.
5 voptas, Autorul nostru este singurul care întrebui
nțâză cuvântul voueys
la plural pentru a indica câstele unei nave sai ale unui lantre,
cari, cu carena
din care procedă, constitnesc ceea ce. numim scheletul Sai
şarpanta vasului.
Cuvântul este întrebuințat tot în acest sens: în: Cartea
Cap. 9%, şi trebue să fi
fost expresia technică usitată în specie de constructorii II,navali
de pe câsta Ionici,
Erodot, 1.
24
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Da
mhijazpuv€: za. io dvâpâăv
&pâwv

de Asiria, întind pe din afară
peste ele nisce acopereminte de
piei gătite ca (să formeze) fundul,
fără a marca pupa și firă a
subția capul, ci (le) fac rotunde de tot ca un scut: şi umplându-l cu trestii, dai drum
întregului vasului acestuia spre
a fi cărat de fluviu în spre jos
după ce-l încarcă (cu .marfă);

,

,
1, iâdocos zpâzov, »în chip de funde adică cum se fac fondurile. Tot
aşa, şi »dozidos p6nov« mai jos.
3 sppav. Ediţia lui Long și Macleane are zptbpryv.
3 xvxdozepta.
Se subtinţelege ză zdoia.
.
1 zal xahdune mhloavzec, zâv 70. mhoiov zoăro dniciat sasi TovA
morauâv ptpeclar.
Acestă, cred, este punetuația corectă şi logici e frasci, iar

nu aceea adoptată în textul Ini Blakesley unde avem virgulă după dzieiz în loc
de

după

zMfgavzes, măy

75 mhoiov

trebue

să fie atributul verbului dieta şi nu

al verbului )ijsavses al cărui acusativ este z)0iov subtințeles, şi acâsta pentru că
daca luăm zâv ză mhotov cu zhijawyee facem un pleonasm, zâv devenind superfluu

cu mhfjzavzes, căcă e evident, când umpli un lucru €l umpli întreg, altfel nu e plin.
Pe de altă parte, zăv ză zhotoy, luat cu dzieias, e natural, ciici însemneză că dedeaiă
drum întregului vis, adică cum era el compus, căptușit pe din afară cu piele. E
adevărat că avem zMjsavzes în ambele frase, dar cel dal doilea Tilizavzes e, ceva
mai depărtat de zâăv şi se pote uni cu el firi incongraitate logică.
In ori

ce cas Îrasa nu e corectă ca stil şi ar căştiga mult prin suprimarea lui zăv

şi înlocuirea primului zdfjsavtes, cu un alt verb ca czprhaawzes, căci evident că
trestiile ce se punea în acest batel circular nu constituiaii încărcimintea lui
proprie ci un așternut servind de basă pentru a aședa adevărata înciircare. Se

înţelege de sine Ensă că asemenea schimbări în text nu se pot, admite firi uă

autoritate mai bună

decât

simpla

critică

a unui comentator.

În loe de datat,

Blakesley are datăst.
5 flzovs porwwtantovs. Cea mai mare parte din comentatori propun a, se
ceti aci gowtzriiov în loc de gotvixriiovs, acordând acest cuvânt cu vivo» în loc de

cu flzovs şi traducând »ei transportă butâe pline cu vin de palmiere în loc de
»eă transportă butoe do lemn de palmier pline cu vine. La prima vedere acâsti
rectificare pare bună şi naturală, dar examinată mai de aprope, presintă trei obiee-

tiani pentru cari trebue s'o respingem: 10, tâte manuscrisele, fără excepţie,
ai qortxriious. 20, daca autorul ar fi voit să vorbescă de vin extras din palmier

nu ar fi separat adjectival corwxrio» de substantivul ote» prin interpunerea
verbului xazdyovst, 30, şi mai puternic argument este că nu e natural ca Babilonienii, cară produceaii vin de palmier în mare cuantitate, să fi mai importat

acest articol din Armenia.

Din contra, era mult mai natural ca ci săi importe

neîntemeiată: »leur chargement consiste en marchandises diverses et surtout en
vases de ferre! pleins de vin de palmiere.
ziizepuwv. Cuvontul zhijrzzoy vine dela ziasw şi se aplică la ori ce

instrument care produce sunet prin isbire în genera! şi mai ales la micul instru-

ment cu. care se puneaii în vibrație cârdele lirei.

E curios să-l giisim aplicat

aci unei lopeţi și Blakesley consideri pasagiul acesta unic în privința acesta, Mai
există &nsă âncă un alt exemplu în Sofocle (Fragm. 151) dar cred că afară de
aceste două pasagiuri.nu mai există în totă literatura elină un singur exemplu.

unde cuvântul acesta să fie aplicat astfel,

7

via de struguri din viile de pe pslele dealurilor Armenici, unde se încăreaă
probabil aceste vase saii butoe. "Traducerea francesi a lui Giguet este cu totul
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în general ei transportă în jos
butâe de lemn. de palmier umplate cu vin. (Acâstă: luntre).
se chirmesce “cu două: lopeţi
(de câtre) doui inși cari stai în

picidre; unul trage spre sine (cu)
lopata, cel lalt împinge (cu ea).

Se construese vase

de acestea

şi forte mari şi mai mici, cele
mai mari din ele aii uă capaci-

tate până la cinci mii talenţi. În

fie care vas se află (câte un) un
asin viii, în cele mai mari (sunt)
mai mulţi. După ce ajung plutiș
la Babilona şi (după ce) ai expus (Şi vendut) încărcămintea lor
(pe piaţă), ei ait obiceiii a vinde

1-6 pâv Eco EAet ză mhijxrpov, 6 82 Et Giter.. Sistemul

pare a
mai acelaș ca al plutaşilor nostri de pe Bistriţa, unde unul stă
piciore cu
în capul pluţiă şi o dirige pe când altul pe la spate impinge sai închirmesc
e cu
lui cea lungă care servă tot ui datii şi de cirmă, La Berlin
iar se pot
pe canalurile Spreii Gmeni împingând birci mari încărcate cu
cărămidi,
Îructe s. e. |.

Ei, staă în piciore şi împing cu un par lung care ajunge

fi fost
un par
lopata.
vedea
nisip,

până în
fundul canalului. Împing astfel urmând parul până ce vasul a
trecut punctul unde
era rezemat de fund şi reincep manopera luând-o din noi de la
capul vasului.
A
1 absâv.
În unele ediţii găsim ayztwy,
3 zal nevzaztoytluy zahivzwv Yduow. „E vorbă de
babilonian
care echivala cu 10,000 drachme d'ale lui Solon. Încărciimintea talentul
dar represintă vre
uă 250 de tone.
4

fwbs.

Un

5 dtabtwvrat,
ps pagina 4).

manuscris

are (pwos;

altul tes,

dar majoritatea

mare

tos.

dela îtazilrui, âvazitlecfar, a expune spre veândare (vedi
nota 5

6 dz îv txfjpuţau. Preposiţia dză face aci parte integran
tă din verbul
2zlp5av, aşa încât în realitate verbul este dnexlpotav:. figura
acesta gramaticală
so namesce »tmesis« și autorul nostru se servă destul de des
de dânsă (vedi Cartea II,
Cap. 59, 40, 70, 85, S6, 87, SS s.c.1.) dar atunci timpul aoristul
ui, în care se afli

verbul], indică ui repetire continuă a acţiunii, De
aceea am şi tradus aci vaii
obiceiii a vinde prin strigaree, Acest aorist se pâte numi frecuentatiy.
— Trebue
să ne represintăm aci pe acâstă negustori ca sosind
plutiş la Babilona şi expunână
îndată (3razifzofhat) spre vândare pe piață, vinul lor
sai ori ce altă marfă aveaă
cu ei, pe urmă ca spiirgend barca lor, adică luând lemnări
a din care se compunea
şarpanta ei, şi deslipind pielea cu care era căptușită;
atunci vindeaii acea lemnărie
.
strigând-o, și în fine porniaii înapoi numai cu
ielea. pe căre o încăreaii pe

măgari,. Ui dati reîntorși în munții lor, înjghebau uă altă
bareă tot cu aceeași
piele și pleca iar în josul fiuviului cu marfă nouă,
+

.

7 "Ava zăv zozauâv Yyâp âj odx old zt tom mhtety
obâevl Tpbzw
bază mdyeos 705 zozauoă,
Atât Eufratul cât și Tigrul sunt fluviuri cu curs
forte repede.

Chiar numele Tigru însemna »săgetă« în limba locală.
24*
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prin strigare lemnăria bărcii pre-

zoteăvra ză mhota, GA x Guobept. 'Emeăy 83 zobs dvovs 2dad-

văp

zadza za

“Apheviovs, "da

cpâzp 25 adr

cum şi tot (aşternutul lor) de
trestii, și pe urmă, încărcând pieile (pe spinarea) asinilor, pornesc (înapoi) spre Armenia.

otsvrat mata.

Tă uâv 3n zhota

Căci nu

vovres

dmfzuyrat “'dmlow

2

zobs

adzotoi 20m zotadza.

e posibil

cu nici un

chip să -navigese (cineva) în sus

din

causa

repejiunii

fluviului;

pentru acest cuvânt nu construesc

ei bărcile lor de lemn, ci: de
piei. - Când sosesc înapoi în Armenia cu asinii lor, construese
(din noit) alte bărci dupe acelaș sistem. Astfel dar sunt bărcile lor:

- 195.

"Ec

83 zorţăe /ptuv-

zati, xy moâmvexti Nvâwp?, ua
îmi modrov dhhov siplvzov xwBăva?
Emevâbveri, ua xhawtâtov hevzăv
_
Ap
5
ez
X
xspifaMoevos 5, Groaza Exwy
îm bpra, magazia ciot BovwziEI ot:

2uBdo6.
u

Kouâvres
ph

6%

195.

Îmbrăcămintea

lor

se

“compune dintr'uă cămaşă de
pândă ajungând până, la picidre,
pe d'asupra acesteia (Babilonianul) îmbracă uă altă tunică de
lână și se încinge cu un brii

zâc | alb, i el

pârtă uă încălțăminte
ţ
p spe-

1 yptwyrat. În unele ediţii yptovzat.
2 xy
zoâmvexti Awvtw.
Uă tunică ajungând până

la picidre, adică

uă cămaşă lungă care, fiind de pândă, se putea, spila des şi era în acelaş timp
mai curată şi mai practică în acea climă caldă.
|

3 îxi zodzov ădhov elpiveov utbâva,

tunică

de lâni

sait de stofă ornată, variând

socială a portătorului.

Cuvântul

eiptveov nu

Pe Wasupra cămăşii ei purtaii uă

ca calitateşi desen după

trebue

accentuat

posiţia

drptvtov cum Gl

giisim în unele ediţii vechi.
|
„4 Emevâbver, Să observăm schimbarea la singular după Xptwvzat.

|
Întălnim

acecaşă iregularitate la Cap. 197 mai jos (22wye, după ovuBovhebovst şi sapatvtovyzt);

asemeni avem in Cartea II, Cap. 38, venite după vopitaoa (vedi âncă Cartea II, Cap. 65).
.
5 yhavlătov Aevxâv zepiBadhduevoc.
În general david insemneză
uă vestă mai fină de lână acoperind, ca scurteiea, partea superidrăa corpului:
cred &nsă că aci autorul voesce si vorbâscă mai mult despre briul de lână cu care
se încingeaii Babilonienii ca toți orientalii: în briul acesta ci purtati punga şi
cuțitul după cum se vede chiar pe sculpturile babiloniene. În general trebue să
observăm caracterul cu totul feminin al acestui costum.
'Tunica de stofă, judecând după desene și sipături găsite la Babilona, era de multe ori lungă pe

dinapoi şi scurtă pe dinainte lăsând să se vaqi cămașa do până.
î uzoâduaza Exwy Eziypra, zapazhiata zijst Borwzinot îuâdor,
Strabon dice în privința încălțămintei Babilonienilor că ei purta un »ozdâr ua

2updăt &uowue adică uă încălțiiminte seminând cu »embadac. Acestă »embadiă«
(îugas, gen: îufdîos, dela duZaluw, a intra înauntru) era un fel de încălțăminte
specială a Beoţienilor, de pâslă grâsă ordinară, lăsând piciorul gol şi apărând

Clio 1, 195.
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zepadăs pizpgot dvaâtovrari, ueuwv- | cială, semănând întru cât-va cu

ptoutvot zâăv 70 câua.

eprptda | încălțămintea Beoţienilor. Capul

3 Exaoros Eya?, zai
Jetpozoinzov* Ex” Sudozp
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podov “7 .uptvov îi alzzde
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|
|
|
|
|

lor, (ornat) cu pâr (lung), îl
încinge cu mitra şi se parfumeză
peste tot corpul. Fie care posedă un sigiliu și un toiag
lucrat cu mâna; pe virful fie

numai talpa şi călcăiul. Meletiu (III, pag. 190, în ediţia Creutzer) vorbind de
acâstii încălțăminte care se purta de femeele din Teba dice: 'văzcârua dry od
Ba6, poruaoăv 8 zii pole at zanedy” bozhuzăv dă, (bare puuvods oyetov tupalvicii obs mdâase (uă încălţăminte simplă şi deschisă, de colâre roşie; mărginin“duse jos la talpă, așa încât să lase piciorul aprâpe gol). Talpa era cam sucită
în sus și mărginele legate între ele pe picior, cum e la -opinca nâstră numai că
piciorul nu era încălțat în ciorapi ca la ţeranii nostri, ci liber, aşa încât degetele
şi partea, de sus a piciorului r&miineau expuse.
.

Kouvreş

6t zăş ueoahâs

ulzpuiot dvadtovzat.

Pe cilindrele Babi-

lonienilor vedem bine cum se purta pârul lung și cară eraii diversele forme de
pălărie. Une ori pârul atârna pe la spate ca uă câdă, alte ori se aduna şi forma un
- fel de cosiţă pe la câfă, în fine alte ori iar era împletit în edde şi

atârna pe umeri, Cât pentru pălăriile ce le purtai Babilonienii, acestea
erati, după represintațiile ce aii ajuns până la noi, de diferite feluri;

pălărie ascuţită la virf cu mărgini late ca uă pălărie tiroliană.

Mitra

însă pare a fi fost mai respiinditi în stratele mai înalte ale societiiţii.

Ş

„Babilonienii purtai un fel de turban ca Turcii; adese ori iar uă

+9

une ori aveai în aderâr forma unei mitre de episcop catolic, ca de
exemplu în desenul alăturat luat de pe un sigilii cilindric; alte oră
S,

Elinii de multe oră numiai şi turbanul plzpa aşa încât nu e prea clar
care din aceste două forme de păliirii, cea desinatii aci sai turbanul,
este aceea de care e vorbă în textul nostru. Trebue notat iarăși aci cii autorul
revine la pluralul zopvzes şi dvadtovat după ce a întrebuințat singularul în frasa
precedentă (vedi nota 4 pe pag. 312).
:
2 Xopryisa 5 Exaozos Eye - Cilindrele săpate cu figuri și inscripții găsite
în sipiiturilo din Babilona represintă de sigur sigililo de cară vorbesce aci autorul

nostru.

Am reprodus unul dupii Rawlinson.

Figura 1 represintă cilindrul în mărime
naturală, figura 2 represintă secţia acestui
cilindru ca perforaţia din centru, perforaţie
care servia sai pentru a trece uă sfori cu

care se atirna cilindrul de gât saă de braţ,
sai pentru a introduce un ax metalic per-

mitând a-l rostogoli pe ccară saii pe uă
suprafață moala 6re care spre a
relief săpăturile de pe cilindru,
după cum se tipăresc în unele
mari (ca ale Timesului la Londra)

stereotipate pe cilindruri.

tipari în
întocmai
tipografă . fi
cu litere

Aceste cilindrură

erau săpate sai cu figuri alegorice repre.
:
sintâod un subiect sai ui legendă cu care era asociat purtătorul saă familia lui,

saii purtaii în litere cuneiforme numele purtătorului sait devisa lui.
3 ex Eudes di calintpu Ereort pezotmutvovî pijdov î p6ăov
pivov îi alezâc î ddho at. Nu avem decât si no uităm la sculpturile babiloniene ca să vedem ci mai tote figurile umane represintate ţin toiagură în mână
având la vîrf un emblom ore care. Aceste embleme sunt tocmai acelo enumerate

aci de Erodot la cari se mai adaogă şi altele: ele eraiă tâte embleme sacre. Prin
- ţivo» (crin) Erodot; înțelege pote florea de lotus care era uă emblemă din cele sacre

şi mai frecuente pe toiagurile acestea atât în Babilonia și în Asiria, cât şi în Egipt.
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vâuns 07

Zyew oxîjnzpov, - Ar

uăv â1j-o0pt dpriste! mepl 1 Găud
204, 5

cârui toiag
un mer, sait
crin sai uă
(simbol) 6re

ait obicei

„Nâpot 88 adzotat Gâs xaTeorsao?- 6 uiv covbzatoc Câs
3
zază Tvr Ti îestpny, 7 ua
"Doptâ>
"Evezobe? * novldvopae

se află sculptat
un trandafir, sai
acuilă, sai un
care; căci ei

sait
un
alt
nu

să pârte toiag fără

simbol. Astfel e rânduiala (Babilonienilor) cu privire la: ale
corpului.
.
196. Iată. acum şi moravurile
ce ci €şi ait stabilit: (obiceiul),
după părerea mea, cel mai înțelept (din tote), este cel urmă-

1 dprists, dela verbul dorit, este un curent rar.
însemnând renâuială,
xasegrtagt. Multe

ediţii aă. forma pasivă xazesr tazat, 6usă forma
activă,
păsesce în manuscrisul florentin şi care e neconte
stată la Cap, 132, 197 şi
200, în artea II la Cap. 70, 84, şi în Cartea IV,
Cap.6 3, e de preferit. * Textul
lui Blakesley are forma pasivă xatesrtazat pe
când ce în cele lalte pasagiuri analoge *
citate, el reține forma activă. Miirtaris esc
că dacă nu m'aş fi convins că Erodot
întrebuinţeză acest verb în sensul de față
dându-i tot d'auna forma activă, aş
fi fost dispus, când e vorbă de popâre
sub regimuri despotice cum eraii Babilonienii, să întrebuințez forma pasivă, că
ci na Babilonienii âşi ai stabilit ei singuri
modul lor de vieţuire: acelea ai fosti
mpuse lor de monarchii cari i a guvernat
:
sai cucerit,

care se

3 "TMhvpLâv 'Evezods, Erodot atribue
.
În tâte casurile există diferite versiuni corente aci uă origină iliriană Veneţienilor,
asupra,
acestui
po
s
.
Antenor,

Virgil dice în Ene ida, (Cant. 1, v. 243
»âÂntenor potait ..
»Iliyricos penetrare sinas atque
intima tutus
»Regna Liburnorum.«
Niebuhr nâgă ci Venețienii eraă Ilirieni
şi
forte just Rawlinson, dece 'să nu fi fost chiar afirmă că erai Liburni, dar, cum obserrii
ii un popor ilirian? Că Venețienii
ai acut legătari strînse de cons ăngeneitate Liburn
cu Ilirienii e un ce astăqi bine dovedit
şi scim că ai avut în capul lor uă dati e hiar
care și aii luat numele, (Veqi Serviu, comen un rege ilirian anume Enetu, dela
tar asupra, pasapiului din Eneida
citat mai sus.) Cestiunea se reduce
la
absolut teoria adusă înainte de Stanislau te eraii acesti ilirieni? Ei unul resping
Siestrencewicz de Bohuș, archiepiscopul
dela
Mobilev, care sustine că Ilirienii era de
ori
şi Venețienii. (Roche rcbes historiques sur gină slavonă și că aceaşi origină o aveati
origi
ne
des
Sarmates, des Esclavons
des Slaves.) Acest p relat pretinde că
chiar numele * Ever oi indică origina lor slavonă,et
derivând din atw, tâs care însemneză glorios
sai ilus tru, întocmai cum numele
»Slavon« derivă ela cuvântul >slavă« care în
limba slavonă are aceeași semnia
>
aca aceste premise sunt admisibile, conclusia, nu se pâte | ogicesce trage în favrea
identității raselor sl avone şi venețiene,
dar de fapt ambele premise sunt falșe,
10, n
ci dela Enetu, regele ilirian. 20, Slavii umele » Veneţi anc, nu derivă dela alurzăş *
nu “si derivă numele lor dela cuventul
»slava« însemnând » glorie« sai splend
ci dela »slora« vorbire, pe când numele
»Slorac« însemneză »persâna cu care âre,
mă pot înţelege prin graiii« adică consăngenul mei. Cuvântul mare nimic a face
nică cu Siavă, nici cu. Esclavonii, nică
cu Schiaronii din Veneţia! Adevârul
este că Ven Cţienii erai de uă rasă
cu llirienii, cari, împreună c u Albanesii,curat
e u Tracii, cu Geţii şi cu Dacii,
formaă
pârţi disrupte al o marii familii traco-getice saii
pelasgice care » înaintea periodei
istorice, a ocupat întrega peninsulă
balcan ică, coprindnd şi Dacia.
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a.

7

tor, care, pe cât înţeleg,

şi la

Venețienii

-ilirieni.

există,

Uă

dată pe fie care an, pe rând în
fie care sat, se proceda precum urmează: îndată, ce fetele se făceaii
bune de măritat, eraii adunate
tâte împreună, aşa încât să aflati
strinse grămadă la un loc; jur

împrejur

steteaii bărbații

adu-

nați. Începând cu cea mai frum6să,-un agent le lua fie care
pe rând şi le punea în vândare.

Dupa

aceea, îndată ce aceasta

era adjudecată pentru uă sumă,
însemnată de bani, (el) striga pe

alta care, după cea dântâia, era
cea mai frumâsă.

(Lâte) se vin-

deaii pentru căsătorie. “ Acei
dintre Babilonieni cari erai mai
avuţă şi voiaii să se însore, concurând între ei prin oferte, pro-

Unele ediţii ai pisat.
Gxwg

ovvaydăyotevy

mdoac,

îs Ev 'ywplov

Eodyesxov

ditac.

Aceste douii elause sunt identice ca sens »le adunzi pe tâte așa încât erai
grămădite la un loce. E posibil că aci, avem incorporate în text două variante co
vor fi existat în nisce manuscrise vechi.— În Rusia ezistă aprope acelaș obiceiii în
sate depărtate unde fetele sunt expuse de părinţii lor în tirg spre a fi măritate,
Acâsta se numesce de călători cari ai descris aceste târguri »le marchă aux
mariapese,

3 Avuozâc,

!

“

dela dvlornut a face sii. se ridice în sus.

Ne putem închipui

acesto fete culcate sai. şedând jos şi ridicate una câte una în picisre când lo
venia rândul să fie vândute.
piavtxdozry.
„ 1 xază
Xăcd
play
Exdotny, zază : urmat de acusativul cu e2za5z0ş exprimă rândul
ca şi mai sus zaz4 xiuns Exdozas. În loc de plav avem ediţii cu pir.

5 a=m, în unele ediții abzi.
6

ebpodoa.

7

Ecxov.

Literal »giisinde adică producând.
Imperfectul denotând acţiune repetită.

85 evBaluovec.
Eo oa po

!

.

şi CarteaV,, Cap.8.
17Cei avuţi, € ca în Cartea II, talCap.78,
NA LEA

Asemeni şi mai sus edtatuovin la începutul Cap. 32 implică bogăţie.
9 Extyauot, »dispuşi la căsătorie, Acest cuvânt se mai întrobuințeză şi în
sens de »nubili« buni de căsătorie, vedi Demostene, oraţiunea câtre Beoţieni $4,

unde, se dice despre ni fată nubili că .esto »fjuyaztpa fân aztyapove.
10 oi 8”. În frasa acâsta avem de notat repetiţia de trei oră a particulei să,
care so pâte traduce prin »non solum sed etiame sai, cum am tradus »departe
de a s.c.Î.,.. . luaiic s.c.l
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fitai de cele mai frumâse; acei
însă din popor cari eraă doritori
să se însâre, acestia, departe
de a avea nevoe de frumuşete,
luaii bani şi fetele mai urite.

Căci agentul, când termina cu

vândarea

celor mai frumse, din

fete, chema, în sus pe aceea adică
(care era) mai urită, sai pe una
diformă, daca era vre una (p'între
ele), şi o striga spre vendare,
întrebând cine voia să se mulţumâscă cu suma cea mai mică Și
s'o ice să trăiescă cu dânsa; ŞI

acesta până ce ea devenia partea

aceluia care se mulțumia cu mai

puțini bani.

Cât pentru banii,

ei proveniaii din (vendarea) fete-

lor celor frumâse:

şi cu chipul

1 “Oe Yăp ăte&tidor,

Trebue respinsă varianta 94 Yâp 3 oi tzin
care
Schweighâuser e dispus să mențină
pe îi) din acestă variantă, dar Gaisford o
respin
ge şi preferă pe îtzE4h6o care
este şi conform textarilor celor
sa strecurat în unele ediţii fără cuvânt vădit.

maj autorisate,
avion, schimbat în dulsza de Dietsch,
fără ânsă autoritatea manuscriselor,
3 ây, Puterea lui dy corespunde cu
»adicăe al nostru când acest cuvânt
indicii, nu uă explicaţie ci un dubiii lăsat
la apreciarea agentului. Bredoviu
traduce pe latinesce: »excitare solebat (dând sens
deplin imperfectului dvis?m)
quamgue maxime diformam jubebate),

4 îs. În ediţia lui Blakesley, 3.
Behou Am indicat puterea optatirului prin
participiul »întrebânde.
6 apogextero, „În unele ediţii postzerze,
Tot
așa şi mai jos am conservat
pe Extezo în loc de Ezzizo, care se întăln
esce
5

;7&p zfpovc.

Vaudodva

în unele ediţii,
Vedi mai sus, nota 3 » pag. 298.
3i iv, Ewvro5 fluyaztpa.

Asupra semnificării verbalui
tălâwpu aplicat la fete, vedi nota 6 de pe pag.
168 de mai sus,
9 €yyonstow. Sunt silit să consery singal
arul pentru că el figurează în tâte
manuscrisele, dar pluralul îyoyjstov, propus
de câţi-va comentatori, e preferibil
pentru că și mai jos avem pluralul porti
e,
a
:
19 î) păv.
* Mulţi editori, între cară şi Blakesley,
ai pr, dar Erodot întrebuiaţeză în general pe păv cu 3) cu pi)
sai

.

cu o; vedi mai sus la Cap. 68 unde
e necontestat, Tot aşa am conservaţ
pe pîva mai departe la Cap.219, E
d'auna preferibil a adopta uă normă
uniformă, dar nu putea! admite ca absoregula pusă înainte de Gregoriii că
acolo unde dialectul atic întrebuinţeză
pijy cel ionic întrebuințeză pe niv,
varieză în modul cel mai arbitrar între 7pentru că chiar manuserisele lui Erodot
nâv
tot
lută
pe

uâv şi î plv, între od păv şi 09 py,
Găsim căzw. v cesbat în câte va manuscrise,
dar ăv
nu 6și are raţiunea de a fi aci de
6re ce dzdyecta este tocmai verbul propri
pentru a exprima ridicarea din loc
ii
a unei persâne'

1! oăro drdyesfat.

şi ducerea ci acasă cu sine, .
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acesta cele frumose dotaii pe cele
urite și pe cele diforme. Nu
avea nimeni dreptul să-şi acorde
pe propria sa fată în căsătorie
personei câreia era dispus (so
dea), nici nu putea să iee cu el
acasă, fară garant, „pe fata ce
o cumpărase, dar trebuia să găsescă garanţi că va trăi cu dânsa,

şi numai astfel putea so ridice
de acolo; daca (fata) nu convenia, legea admitea să se restitue banii. Era permis și unui
(bărbat) din altă comună să (vie)
să concureze daca avea poftă.
Acesta a fost moravul lor cel
mai bun; dar acum el a încetat

de a mai exista.
nat mai

Ei ait imagi-

în timpii din urmă un

alt (mijloc) pentru a scăpa pe
(fete) de violență şi de a fi
duse (cu sila) în alt oraș; căci,

după ce în urma robirii lor ati
cădut în miserie şi ai suferit
ruina cască lor, fie care om din
popor, lipsit de cele necesare
ale vieţii, âşi prostitue copiii
de sex femeesc.
1 “0 pt

vov xdhtozos

vâuoc.

Blakosley vede în pasagiul începând

cu
aceste cuvinte şi până la, finele capitolul ui, uă notă sai uă observaţie
posteridră
adiogată de autor,
od wEvrot văv Ye âteztdece 2.
Nicolae din Damase (pag. 132, în

ediţia Orelli), afirmă că pe timpul lui, adică pe la epoca nascerii lui Christos,
acest obicei tot mai exista în Mesopotamia,

„2
vevestar. Infinitivul, numit de Matias, »infinitivus abundantize« care
lasă
în general a se subtințelege pe tva (vedi mai sus nota 2, pag. 319). Aci
Ensă tva
este exprimat.
îna pi dârzoiev abzăc, pă îs Extpnv 26 dyuvrat,
Schimbarea
actasta dela optativ, la, subjonctiv, când e vorbi de un scop ce se urmăresce
dar al cârui realizare e indoi să, Sa notat mai sus la Cap. 185 în nota 7, pag. 343,

asupra frască »wws 6 ze zozauis fipabrepos ina urmate de Ewat.
5 dmel ze yâp thivzes, adică
upă distrugerea şi robirea Babilonei de
câtre Ciru.
6 xazazopvevdet ră idea stzva, Avem identic aceleaşi cuvinte la începutul capitolului 94 cu privire la Lidieni.

Erodot nu înţelege prin acesta că toți

Babilonienii fiiră excepţie făceaii un trafic ruşinos cu fetele lor ci numai cei din
clasele de jos, și âncă numai cci reduși la miserie »7săs 2 105 dfuov flow ozavitwva,
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197. Azizepns 6 onoi Gâs
„los opt vâuns xazeorinee. Tobs
aduvovras Es ziy dyopiv upo-

ptovavi:

0ă

ăp

5

xptuvrat?

înmpotot. [lpoorâvres Gv ps zy
xduvova, Gupfovhedovat zepl ris
voboov,

Emalle
ov

et zis xal

aărbe

zownăzn2

âxotov Eye. 6 1duvovi, 7
etâz mafiâvra. Tara. rpn-

otâvres supfovhedovat, xai zapawtovat doaa5 abrbs zotioasf 2t£pie Guoiny vodsov, îi dhhov elde
fxpuyovra.
Îeyij 08: mapeteNdsty
mâv xduvovra od at Eteoz, zplv
âv Eneiprzat fra vodoov Eyet?,

197.
Usul care, ca înţelepciune, vine în al doilea rând,

este cel următor.

Scot pe bol-

navii (lor) afară în piaţă: căcă ei
nu întrebuinţeză doctori. Atunci,

apropiinduse (trecătorii) de bolnav, se sfătuese cu dânsul cu
privire la bâlă, (cercetând fie
care) daca a suferit el ânsuşi

ceva analog cu ceea ce are bolnavul, sai daca a
suferind (așa ceva).
uni, apropiinduse
bolnav) le discută
(El) consiliză să

vădut pe altul
Aceste cesti(trecătorii de
împreună, şi
facă (şi el)

ceea ce, făcând (interlocutorul),
a scâpat (el ânsuşi), saii a vădut

pe altul scăpând de uă bolă analogă. A trece în tăcere pe lângă
198. Tapal ât ot 2 utheu8e
Opivor 88 mapazhiatov zoiot 2

un bolnav fără a-l întreba ce
boală are, la ei nu se pomenesce.
198. Înmormântările la dânșii
se fac în miere: lamentaţiile lor

1 Tobe xduvovrac e 7iv aȚopiv Exzoptovav Strabon
Cap. 3),
vorbind despre muntenii din Spania, qice: :2z05s dffwsTos, dDorep (III,
oi 'Aryozrt
75 zadativ, mportiinaty elş zis 6ăos mois nezetpautvuts 705 zddovs broliraane
“priptva.
E posibil, dice Blakesley, ca Strabon să fi avut acest pasagiii al lui Erodot

în minte şi din uitare să fi crequt că antorul la aplicat Egiptenilor
în loc de
Babilonienilor. Daca însă e adevărat că ar fi existat şi la Egipteni un
asemenea
obiceiii, avem aci iar un punct de asemiinare între moravurile egiptene
și cele
babiloniene.

, Câte va ediţii ati „ptovzat;
tâte manuscrisele însă serii cu w.
>2 yptwyzat.
ă
4
Tot0370.
În ediţia lui Blakesley, zow5zov: sigur uă erdre tipografică.
4 &xotov Epet îi adpvwv. Sunt ediţii şi manuscrise unde
Epat 6 xduvwy: nu cred Ensă optativul corect când e vorbă de unavemfaptGuoiov 2»
positiv
ca de uă boli manifestă de care suferă (nu de care pâte fi suferind) cineva.
.
5 dooa. Formă ionică pentru âzwva, întrebuințată iarăşi mai sus la începutul
Cap. 138,
6 motljoas. Trecerea dela plural la singular care caracterisă întregul acest

pasagiă, şi care mă silesce să intercales continuu în traducere între
parentese
subiecte no exprimate în text, e notată mai sus la Cap. 195 (veqi nota 4,
pag. 372).

Eyet, scris în unele ediţii 27.
5 Tacal5£ ot dv ptdunt. Am vedut mai sus la Cap, 140 (vedi nota 3,

pag. 249), în ce chip Magii şi Perșii ungeaă cu cearii cadavrelo ca să
le con
serve, „Mierea şi dânsa conservă bine, de re ce exclude oră ce contact cu
aerul. Întrebuinţarea mierci pentru piistrarea cadavrelor era respăndită nu numai

în Egipt şi în Babilonia dar mai în tâtă Asia.

Quint Curţii (Ă, 10), ne spune ci

Clio I, 198, 199.
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(funebre) se aseamănă mult cu
acelea din Egipt. De câte ori
un Babilonian are comerţ cu
nevasta lui el se aşcqă (după
aceea) jos pe un brazier unde
arde tâmăe; nevasta de altă parte
face acelaş lucru. Când se lu-:
min6ză de di, se spală amândoi:
căcă (ei) nu pun mâna pe nici
un vas până mai ântâiii nu sati
spălat. -Acestea le fac întocmai
și Arabă.
199. Cel mai ruşinos Ensă din
moravurile Babilonienilor este cel

corpul Jui Alexandru cel mare, care a murit la Babilona, fu îmbălsămat de
Egip-

teni şi de Caldeeni conform usului lor »Aegyptiis Chaldeisque suo more
adică probabil, fu învălit în ceară și pus în miere. Asemeni Corneliuscuratume,
(Agesilaus) descrie în ce mod fu conservat cadavrul lui Agesilau »mortaum Nepos
cera

circumfuderunt quod mel non habebante. Precum am dis mai sus la nota 3,
pag. 249, acest sistem de sepultură și de conservare a cadavrelor nu
era general
ci era întrebuințat numai pentru sepultura bărbaţilor însemnați.
! zapazhiotor zoist îv Alybazu, Am atras de mai multe ori atenţia
cititorului asupra tendinței favorite a autorului nostru da a cita Egiptul ca
normă
de comparaţie (vei nota 4, pe pag. 249, și nota 1, pag. 865). Pentru
mai multe

detaliuri asupra lamentaţiilor usitate în Egipt la înmormentări, vedi Cartea II,
Cap. 69.
? zepl, r&ă scris zapă de unii editori şi âncă mai rtă zopl de alții. zepl
cu acuativul însemnează une ori pe d'asupra ca zepl didov zeseiv citat de Liddell
şi Scott. Cred greșiti traducţia »lângăe a lui Rawlinson.
,
3 Boulmpay
un fel de mangal pe care se ardea tâmiie. Acesta o făceaii
cu scop de purificare, contactul sexual fiind considerat ca un act impur.
(Veqi

la Ebrei legea mosaică care reglementa purificarea necesară după un asemenea contact înainte de a putea intra în templu. (Vedi asemeni şi la Egipteni, Erodot
Cartea II], Cap. 64.)

1 dodvrat xal duodzepot”

dyyeos Yâp obâzvăs ăvovrat zplv dv do5-

suyzat.
Nu putem fi decât isbiți de analogia între acest obiceiii şi prescripția
legii mosaice consemnate în Levitic, Cap. XV, vers 1S: »asemeni și fomeea cu
care
va copula birbatul: ambii se vor spăla şi vor fi necuraţi până la sfinţitul
soreluie;

asemeni să observăm și cele prescrise în legea, ebraici relativ la curăţenia vase(Levitie XI, vers 32, 33 s.c.])...
ără îndoieli, Arabii ai împrumutat
aceste legi sanitare dela Ebrei și dela Arabi ele s'aii întins în Egipt şi în Mesolor.

potamia.

5 “0 82 5) atoytazos sv vâuuv Fort mois Bafywhovlorai

Gâe.

Întreg

acest capitol liptesceîn manuscrisele cunoscute subt numirile de Sancroftian şi
Weselingian, unul în biblioteca colegiului Emanoil la Cambridge şi cel lalt în
biblioteca imperială din Viena, manuscrise cari ali între ele uă mare afinitate.
Mai sunt âncă și alte doui manuscrise colaţionate de Schweighâuser, unul din
secolul al 14lea, şi cel lalt din secolul 15iea unde acest capitol iarăşi lipsesce.
El pare a fi în contradicere cu cele afirmate de autor la Cap. 196 în privinţa
venqării fetelor. E posibil să fi existat ambele moravuri; unul comun poporului de

jos şi răspândit prin sate vară xuwas«

undo se vindeaii fetele, cel lalt prac2
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Asi zăoav

“vata

Ezyopizv!

ito-

utvmv Ec îpdv2'Aopoâirs, nat ăv
zii CO pp Viva avâpi feb. Ilohhai GE nai 0dx dttebuzvat dvauioveoba 7ijo dhigar, ot most
Dmepppovsovoa, Eni (evytoy îv
xaudpgat? Ehdoacat mpds ză Îpăv

£orăa”

Bapaznim â€ ao

dmat 4

Emezat moi. Ai 02 mheăvec mntedo dide* 2 zeptvei '"Awpoâlims
xarearalS, orâgavoy mept fat uspahijot Ezovoat Bpryyos, oa
vovaizes* al păv Yăp xpootpyovat,
ai ăi dntpyovral.
Syotwozevteş

următor. E de rigâre ca fie care
muere din localitate să se aşede
în încintea sacră a Venerei spre
a se pune uă dată în viața (ei)
în contact sexual cu un bărbat strâin. Multe (din. aceste
femei), nevoind să se amestece

cu restul, fiind prea mîndre din

causă că sunt avute,
încintea

sacră

se duc la

în cară subt co-

pertă; le urmeză apoi uă suită
numerdsă de servitori. Iată cum
procedează cele mai multe: ele

se aștdă

jos

în mare

număr

ticat

în clasele de sus și mai avute, şi relatat aci, S'a
din Siria, Mesopotamia şi din Fenicia exista acest morayconstatat că la poporele
care da un caracter
religios actului sexual,

şi acest fapt e confirmat de scriitorii elină, latini şi ebrei;
vedi profetul Baruch,
ap. VI, vers 42 şi 43, unde moravul este descris aprâpe
în cuvintele din textul nostra şi unde se vorbesce de
şi Leviticul lui Moise, Cap. XIX, vers 29; Strabon XVI,»tăcrea cârdelore; (mai vedi
Aelian V. A. IV, D. Nu

mai citez pe antorii moderni ca Heșnius, Gibbon, Katte

şi alţii cari ai descris
moravurile Babilonienilor şi a ficui; studii speciale
asupra lor.
Răcav yvvaiua ripopin
puvaiza este luat aci în sensul propriii
de femee în genere, fie ea fată, e ea nemăritată,
ori măritată. Uiă dată în cursul
vieţii sale fie care femee din localitate trebuia, Să facă
acest sacrificii al castității
sale deiţei amorului, Răă dar traduce câți-va pe Yovaiza »virgine
me,
1 dc îpâv, Se înţelege templul, cu încintea curţii
cu tot, căci mai jos
acest loc este desemnat subt numele de ziuevos.
Se înțelege dar templul sai
altarul cu păduricea sacră (62.05) d'imprejur unde de
sigur se petreceau aceste
rituri rușinâse. Templele Venerii la Patos şi la Ascalon
şi ele tot astfel înconjurate de lăstaruri sacre cari se considera ca ficânderai parte
integrantă din
acele templuri. Iată dece am tradus Îpăv prin zincinte
sacră şi nu prin »templuc,
îv xaudpra
Prin xxpdţi) autorul înțelege coperta semi-cilindrică pa
care o vedem şi pe cariile nostre țărănesci echipate pentru
călătorii mai lungi:
(vedi nota respectivi la Cap. 69 din Cartea IV unde se
vorbesce de cariile Sciţilor,
Arabaoa, turcâscii,

în care fomeele din Constantinopol mergea
dulci să petrâcă Vinerile și care a, dispărut acum aprope cu totul, uădinioră la apele
avea un acoperiş
astfel boltit. Cuvântul app este legat-etimologigesce
cuvântul latin »camerae
şi cn germanicul »Kammere şi indică un acoperemânt cu boltit:
vorbind de bolta
cerescă, versiunea bibliei celor şepte-deci dice, »6 oziszs
mâv odpavivă
(Isaia Cap. XI, v. 22). Blakesley observi că cariile acoperitedis, xaudipay
în cară şedeaii aceste

femei deveniaii atâtea sanctuare dedicate Venerii şi explică
nacula, Venerise în limba ebraică »Suecoth Benothe întrebui astfel expresia »tabernțată în Biblie, II Regi,
Cap. XVII
- vers
, 30 pentru a indica orgii analoge cu acelea, descrise în
textul nostru
şi introduse de

Babilonieni în Samaria,

4 Entoze.
În unele ediţii scris cu un v final,
5 xastarat pentru urare.
î oripavov zepl Tis zegedist Eyovoat bbpiyyos.

positiv ce însemna acâstii încingere la cap cu uă coronă de funieNu scim în mod
sai de sfoară,
Jacobs crede că era an simbol pote cii persâna, care
o punea pe cap se considera,
-ca roaba, deităţii în încintea câreia, se aşeda. În general
bust insemnâză fanie

Clio I, 199.

îi Gitânâo! mdvza spbzov? 6dây3
oua dă zâv “fuvatav, âv Ovi
oi
&etvov Creftâvzes
&zhtovzat,
“Evda Ene Temza “juvn, od 2p6zzpov daalhdsozzat îs ză olula 7
zis oi Zetyov dpybptov 2ufahv 25
ză vobvaza itp, Ew 705 Îpnă.
"EuBadâvra 33 dci elmsty zogdvâze
WEzinahto zo5 zi et M6Maza6c, Mârza 8 xahfovat zi
"Acpoâizyv 'Acs5piot?. To 88 apys-
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în încintea (sacră) a Venerei,
purtând în jiurul capului uă
corână de cârdă; unele intră,

altele plecă.
între

aceste

În tote direcţiile

femei

sunt

nisce

treceri marcate cu funii întinse
ca, nisce drumuri, p'acolo trec

strâinii şi aleg.

Când

uă dată,

se așeqă acolo uă femee, nu mai
e liberă să se reîntorcă acasă
decât după ce un străin, arun-

subțire adică sfoară; astfel în Eschil (Perșii, vers 461) cuvântul acesta se aplică
cârdei de arc. Asemeni şi în tragedia Eumenidele, vers 182. Funia, mai groasă

se chema cyotvlov, , Dicţionarul lui Suidas, explică cuvântul Bâpiyt prin »hezzăy

Syowlove.

Nu voiii traduce dar prin funie,

cum văd

că traduc mulţi,

dar prin

cordă, deşi cred că aci Erodot înţelege ceva mai gros decât ună simplă sfoară.

1 Xyotvozevtes 2 duttodot. Mai sus la capitolul 189, am avut Gpotvose=
vtaș dutbpuas. Așa și aci se înţelege nisca cărări drepte de trecere marcate cu
funii întinse. Ei cred ci femeele craii fie care închise ca să die așa întrun
spaţiu pătrat marcat cu funii și că străinii, cari visitaii acestă exposiţie, pntenă
lesne să treacă între aceste funii ca să examineze femeele expuse şi să-și algă una.
2 măwea mpâzoy.
Ca mai sus la Cap. 189 2în veri ce direcţiec, vedi
nota 3, pag. 354. Riu se scrie în unele ediţii şi chiar în unele manuscrise Tdi“
căcă

Eos

,

esta luat aci în sens intransitiv.

3 6ây.
Acest genitiv plural presinti
suntem siliţi a-l menține din causă că tâte
ropus dâiy, care există în unele ediţii și
Sc ireighăuszr crede că 6îâv s'a strecurat în
unui scholiast, Cu genitivul plural se înţelege
trebue să-l laăm sati cu ârifodor sait ca zdvza
tatea lui este patentă, de aceea am preferit

în adevâr multă dificultate, dar
ediţiile cele bune El respectă. Sia
care s'ar putea lua după Eoost,
text dintr'uă notă marginală a vre
ci nu putem lua pe 5îâv cu Ezovat:
zpizov. Luat cu îrtzozot, superifluiaj Ima cu sâvia 7p6z0, traducînd

»în tote direcțiile, ca nisce dromurie..

1 îv' dy.

Bekker

propune

zar

|

pe basa

teoriei sale

că

»Herodotus

numerum viarum pro numero malicrum varium fuisse significarete. Acâstă rectificare însă nu o necesară şi chiar fără ea se pote înţelege idea propusi. Nu e
nevoe s'o accentuăm, mai ales să nu suntem deloc siguri daca ipotesa e corectă:

ea e numai probabilă.
5 zot, sinonim cu col »pentru

cidemîn

tine«, adică în favorul teii.

erdrea lui Schweighiuser care

traduce

»te

conjur în

Nu trebue să
numele

deiţei

Militac, tztxa)tw nu pote însemna aci a conjura, acest sens aparține numai verbului 42)£w şi compusului seă cu preposiţia zzpl.
6 ziv Dedv Msdreza. Pentru Milita, vedi mai sus la Cap. 131, nota l,

pag..235.

:

7 Mohreza dă zahtovat 7iv 'Aopoâtegv Acobptot. Mai sus, la Cap. 131,
piisim identic aceleaşi cuvinte. E de observat că acest pasagiii lipsesce tocmai.în
acele manuscrise în care lipsesce şi pasagiul analog din Cap. 131, adică în manuscrisul sancroftian, în cel weselingian și în alto două manuscrise însemnate de
Blakesley sub literileb şi d, având ai mare afinitate cu cele dântii. La Cap.8,
din Cartea III, Erodot ne mai dă.un nume oriental pentra Afrodite şi ne spune
ci în Arabia ea se numia Alilat, deşi în pasagiul din Cap. 131 de mai sus, la
care ne am referit, el afirmă că Arabii o numesc Alita. Reserviim Ensă discuţia

asupra, acestui punct la locul ei, adică la Cap. 8 din Cartea III.

ii
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ptov
ptţal6s. doza
2oov
ave
0d ăp ui dabonraul: od dp
ni Uwe Zozi” bere mâp îpdv
zodro zd dpybptov. Tă 03 mpbro
ăufadâvai Eero, 083% dnoâoztug?
odâtva. "'Emeây, 63 pty03, azoGwoaptvn 7ij e53,. dzadhdocazat
îs ră oluia, ua somd* zobzov odx
0ăw ptza zi oi doze, ds ţuv

Aduyeat5.

”Ooat utv vuv etăcts ze

Exauutvai$ elo! za) peribeoc, rad
dxahdogovzat“ Goa îi duopeat
adrewy eo,

-/pâvov zodhăy Tpoout-

vovat, 0d âvvdpevat dy vâuov Eumhăgai* xal Yăp sprizea ua zezpaEcea perettrepat pâvov uâvovat?,
1

daonrat,

cându-i (uă monedă de)
la genuchi, are comerţ cu
afară din încintea sacră.
(acesta) aruncă (moneda)

argint
dânsa
Când
el tre-

bue să dică: »Invoc pentru tine

pe deiţa Milita!« Milita numesc
Asirienii pe Afrodita. Mărimea
(piesei) de argint pâte fi ori şi
care; (femeea) nu o pote refusa:
de dre ce legea nu-i o permite:
căci acest argint devine sacru.
(Ea) urmeză pe cel d'ântâiii care

&i a aruncat

(moneda) și:nu

respinge pe nimeni.
După ce
Ensă a avut comerţ (cu el) ea,
care a satisfacut (datoriei sale)

dela

arozilimue »a pune la ui parte cu disprețe. Mathias,
” gramerianul critică pe dzisorrar şi propune dawsesa
t și aci €l combate de Bashr.
Ui asemenea schimbare e în desacord cn tite
manuscrisele.
Preposiţia dz
exprimă departare de, ca mai jos dzotoutuă.
Subieciul lui dawarzat este va
subtințeles.
2 dmoboztuă. drobouudteiy însemnează a depărta
de la sine sai a respinge
În urma unei fozipagia sai încercări, Adică femeca
nu are dreptul să respingă
pe acest prim venit, chiar daca nu i place: ea e nevoiti
cu ori ce preţ să meargă
cu dânsul,
3 dzociwoautvn

zi bei.

Verbul dzozăofat

însemnează a se libera de
un angajament religios, sati a satisface unei obligaţ
iuni impuse de religie. Vedem
din acest cuvânt chiar că moravul descris de Erodot
nu provinia din depravaţie,
ci mai mult dintrun simţimânt religios. Blakesley
observi că acest morav nu
era decât realisarea brutală și naturală pentru un popor
incult a unei idei religi6se
inberente li om, adică a ideii că omul, spre a-și
arăta
respectul câtre uă divinitate, trebue să-i sacrifice ceea ce cred e ar fi mai
plăcut acelei divinități. Ce
putea uă fecioară să ofere

mai scump Venerii decât virginitatea ei? La un popor
primitiv și brutal sacrificiul acesta religios lua forma
moravului descris aci, la
un popor rafinat şi civilizat, cum erai Elinii,
gătoarii câtre Hera. Nu trebue dar si conchidemel sedin simbolisa prin oferta, încinacest capitol al lui Erodot

că Asirienii erai un popor desfrinat: moravul
descris in text era aplicarea unui
principiu religios în tâtă cruditatea unei civiliza
țiuni
Asirieni şi oferirea, primului născut câtre (eul Moloch orientale; astfel era tot la
care cerea ca copiii să fie
trecuți prin foc. În cartea lui Baruch din Apocrifa
(Cap.
VI, vers 43) se vorbesce

despre acest obiceiă al Babilonienilor: vedi iar Strabon
XVI,
zwz6.

Crasis pentru ză dz,
Nu de la )duzw, ci futurul ionie
dap.
îzauutvat. Tonic pentru tonuutyar, participiudelaperfect
pasiv dela gpdizo,
"adică potrivite -şi armonizând între ele, astfel
Așa avem în
Cartea VIII, Cap. 105, maties etBeos 2zauutvet »copii dar frumâse.
plăcuți saii frumoşi la faţăe,.
7 îptizea
zal secpatnea pezetzepat
pivovst
Heyne observă
„că nu trebue să înțelegem un timp neîntrerupt; zp6vov
aşa, de lung: sigur că erai dile
fixe, probabil dile de tirg sai de sorbiitore, afectate
pentru femeele cari aveai a
satisface acestor exiginţ
5

)duwear.

e ale religiei lor.

Clio 1, 199. 200,

"Enayij ăi za zis Kânpov
zapazhijgos -xoăru vâuosl,

toi
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câtre deiţă, se reîntorce a casă,
şi din (momentul) acela nu €i

mai poţi oferi ceva suficient ca
să pui mâna pe ea. Câte sunt
bine potrivite la faţă și la talie,
(acelea) scapă curând; câte însă
din ele sunt urite, așteaptă mult
timp, neputând îndeplini (cerințele) legii; ba unele chiar rămân
(acolo) timp de trei şi de patru
ani. În unele pârți din Cipru
există un obiceiit semănând mult
cu acesta,

200. Nut pâv âi) anto: BaBohovinat obzut uszeotiaat?. Fiai
îi adrâv mazpial? apais, at odâiv
o
otovza si ui) lyâs uoăvovi- nds îmsi ze dv paboavzes
adțvwot5 mpăs Th, zozăgt adds*
200dMova îs Ghunv, ua hetyav,
est Uxtpnto. cat? îă owâ6vos:

.

200. Acestea dar sunt moravurile stabilite la Babilonieni.
P'între ei există trei triburi cari

nu mănânca alt ceva decât pesce;
pe acesta după ce €l prind €l
usucă Ja soare, (și pe urmă) procedă precum urmează: 6] toarnă
întruă piuliță şi fărămându-l

1 "Pvcayij i xal zîjc Kimpov ori napaziiatos z057w vâuos. Confirmaţia acestui pasagiit se găsesce în Atenei (XII); acolo vedem că Ciprienii
aveati obiceiul ntratpisu râs Eavzăvy alpas dpoawve. E de notat că, Ateneii se
servă în pasagiul citat de acecaşi expresie
ca şi Erodot, (vedi mai sus dzzozu-

caut: Ti, fe şi nota 3, pag. 385). Aceleaşi lucruri le relațează şi Meursiu despre
obiceiurile locuitorilor din Pafos (in Oypr. ], £; II, 15). Am tradus cuvântul
vâuos în acest capitol, și lege și morav, sensul lui aci este morav religios care,
pringend rădăcini, a căpătat putere de lege: nu e dar luat în sensul strict de

lege ci mai mult de morav: »mos est lexe.

Chiar la noi cuvântul lege se aplică

une ori şi la, religie; tot aşa elinii 6l aplicaii câte uă dată la moravuri,
vaseartaot.,
Vedi nota 2, pag.374, de mai sus.

,

3

nazpial,

aii zarpal.

Răi transformat de unii editori în epazplat,

Tâte manuscrisele

1 ovâly dhdo certovrat el ui) yfids podvov. Erodot vorbesce despre
locuitorii Babilonici inferisre, regiune forte biltâsă şi unde nutrimântul prin-

cipal era, cum e probabil şi acum, pescele, dar se înțelege că pescele nu putea fi
singura hrană a, locuitorilor, cum o spune textul nostru: sigur că păsările de
baltă şi carnea de bivol, cari şi adi cn pescele împreunii constitue principala
avuţie a proprietarilor din acele părți, erait şi atunci consumate ca hrană de câtre
indigeni.
(Vedi Laşard »Niniva şi Babilonae Cap. XAIYV, pap. 553—554).
„5
abivwat. Dela aval, a usca saii a veşteji. Nu sciii dece ediţia Creutzer

omite pe iota subscris şi serie aăfwuat, ciici e existii în riidăcina „augmentată:

ada(i)vw af(0ww.

|

.

6 Aemivavzes. Observaţia care am ficut'o în nota precedenti cu privire la
ortografia cuvântului abpuwst în -textul lui Crentzer se aplică şi aci. Creutzer
scrie )efjyavzes deşi verbul este )zatww.
sâsi,

pentru

cilivvat dela ci;fiw

tree

are aceeaşi rădăcină ca şi gdw »sgudaiia:

ceva prin sită fiind a sgudui.

prin

ciur«

saii prin sită.

Verbul

acțiunea necesară pentru a strecura

Cuvântul nostru

site

are aceeași origină,
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Clio T, 200, 201.

xal ds uăv&v Podina adzâv das
uita patduevos Eye, î îi dpov
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201. “95 î = Kâptp uol roăzo
E0voc

xarEpaaro,

2ze05unoe

Maocuyizas? d twvz(j zotioagDat.

To 88 E0vos z0ăz0 xal utya

AEyerat elvat ucd dhztuov, olxxpivoy

â3 mpds Dă ze al îjAlov avazohăs,

mărunt cu pisăloage, îl strecâră
prin pânză; și acel care poftesce are (provisie pesce) frămăntat ca aluatul, altul (o are)

arsă la cuptor ca pânea.

201. După ce şi acest popor

se supuse lui Ciru, (acest din

urmă) simţi dorinţa de a subjuga pe Masageţi. Acest popor
se dice că este şi mare şi voinic,

locuind spre est şi spre răsăritul

1 mal &6 piv ăv Bovinrat abrâv ze
dprov mpizov 6rrijgac, Sensul acestei frase miwătav patduevoc Eye, 6 ăi
se pare clar,
“
:
ca
au transmis'o manuscrisele
aa, darCă precum . ne
ea, este eliptică, 6 8Last nu are corelativ,
şi acesta constitue
adevăratul defect al frasei. În adevăr Eye nu
are regim direct şi trebue luat
în sens de »a posedac. Nu e nevoa ânsă să suplinim ctzov
şi să complectăm frasa
cum propune Creutzer prin îs (iv) ây Bodhjsa adm
dac 5 pâv udiav patdpevos
e (Bpiiatv sai gizov) 4 îi dprov piroy 0nzljoas
,
E curios a nota marea

iferință în sensul dat acestei frase de diferiți
comentatori. De exemplu Baehr
traduce: »habet (sc.: pisces siccatos), dein in
mortario contusos atque sic în unam
massam redactos; quibus alius sic fruitur ut
panis ad instar coxerite, Rawlinson traduce:tanguana massam subegerit, alius ut
»Unii preferă a face aluat din
acestă substanţă, alții o coc şi fac un fel de
pânec. Uiă traducere francesi e şi
mai îndrăzneță când dice: »Alors, celui qui en
pâte et le fait cuire da la mâme maniăre que leveut manger le petrit comme de la
sensul autorului, După mine trebue subtințeles paine; ceea ce schimbă cu totul
Ea.
numai &c de în loc de 6 &:; atunci frasa ar deveni după dztisas, şi aş propune
cu totul clară, sunâud astfel:
»aal &s piv dv Bodinra any dze pitav patine
vos îş îi d» prod pezav dzi,zas Egee,
2 Maocaytras. Acest popor, nomad de felul lui, acupa
pustiile dincolo de
hotarele despre nord ale Persiei, adică regiune
a pe malul drept al rinlui Araxe,
astădi Jihun, şi d'a lungul Caspici. Masapgeţii
crai
cu Isedonii, cară veniaii
mai spre nord şi cu cară mulţi geografi &i confundvecini
aii. Câţi-va etnografi' din
antichitate, precum o afirmă mai jos Erodot,
âi consideraii ca Sciţi, adică de rasă
mongolo-tătară. Tot așa fac și etnografii moderni
când die că ei erai părinții
Kirghizilor cari ocupă astădi acea regiune.
Totuși, daca bigăm bine de seamă,
Erodot nu se pronunță categorie daca Masageţi
erai Sciţi sau nu: el e mai mult
dispus a da numirea de Sciţi locuitorilor nomadi
despre nordul mârii Negre și
chiar de pe lân i Dunăre și a numi Masageţi numai
pe nomadii din părţile despre
răsăritul Mârii
Caspie, Erodot, Arian (1V, 17), Plin (H. N.
VI, 19) şi mulți alți
scriitori antică 6 claştzii ca turaniani, adică
ca
maă toţi scriitorii sunt de acâstă opinie. Admiţ mongoli sai tătaro-sciţi. Astăqi i
ând acestă clasificare ca bună, suntem fatalmente siliţi să considerăm şi pe Geţi
cu Tătari mongoli, eăcă Masageţii
împreună cu Tisageţii și cu Tirigeţii, după
cum chiar numele lor
indică, formati
ramuri numai ale familiei getice, întocmai
Ostropoţii şi Visigoţii format
ramuri ale familiei gotice. Acum e în general precum
admis că Geţii, formaii cu Tracii şi cu
Dacii, uă singură familie și nu pot admite
un moment ca acea familie si fi fost
mongolă: cel puţin Tracii și Dacii un puteai
tătărăse în vine; tipul Dacilor, ce ni s'a transmi avea nici uă piciitură :de sânge
s prin sculptură şi care se pâte
recunosce lesne în ţăranul nostru, nu posedă
nici
mongole; din contra se pot observa acolo tâte liniileunul din caracteristicele rasei
caracteristice ale rasei pelasgice saii indo-europeane. Daca prin urmare
admitem că Tracii, Geţii şi Dacii
aparţin anei singure familii, trebue sii
respingem teoria ca Masageţii, (evident
Geţi, al câror nume după Bonillet însemneză
»mari Geţia), ar fi fost mongoli

Clio Î, 201.

zip

nd 'Apdtzw îraurid1,

ca Tehudii

sai Kirghizii.

Ei cred

485

2y- | soarelui, dincolo de fluviul Araxe
ci eraii rămășițe lăsate în urmii cu ocasia

emigrării în Europa a Geţilor, şi că fiind lisate în pustiurile de lângă Caspie,
pustiuri locuite de Tiitari, ai adoptat moravurile nomade ale acestor din urmi și.

pote chiar ei atunci s'ait mongolisat într'atâta prin contact cu ei, încât, pe timpul

Ină Ciru, rămăseseră ca uă rasă indo-curopeanii degenerati. cu totul şi tătarisati,
! Apdfew zozaue5, Discnţiile resultând din dificultatea de a stabili în
mod positiv ce fluviu înțelege Erodot: prin Araze, ai condus la conclusia că în
descrierea geografică acestor pârți, autorul nostru a confundat împreună descrieri

relative la două fluviuri, descrieri culese din diferite surse şi ci altul este Araxele
menţionat în Cartea1V, Cap. 11 (vedi nota respectivă), și altul Araxele despre care so

vorbesce aci.

În relațiunea de faţii, Erodot urmezi ui versiune persană şi pentru
,

pet

Hartă indicând cursul actual
şi cel vechiă a! rfuluY Oxus,

Euzucsi
ze

4 “pp

ISA
Perşi e probabil că Araxele era fluviul numit astăţi Ama

Da alElintionj

(imperiul antic)!

saă Jihun, care de Elini

se numia Oxus: acest flaviu în vechime se vărsa în Marea Caspie:

în harta ali-

- turatii am indicat cursul cel vechiii al acestei ape și transformaţianile ce ait avut

loe în cursul ei inferior causate prin nisepurile cirate de ea cari ai astupat vechia
gurii, ai împins costa înainte şi aii deturnat cursul fluviului în spre nord și spre
Marea de Aral în care el se varsă astădi. Humboldt no asiguri ca, ui dată Caspia

şi marea Azov comunicaii împreună. E peste putință ca Araxele aci sii fie identie
cu Araxele din Cartea 1V, Cap. II, căci acolo, precum voiii ariita când vom ajunge
la acel pasagiu, e probat că e vorbi despre fluviul Volga, cică daca Masageţii ar
fi împins pe Sciţi, cum se spune acolo, pesto Araxe, şi s'ar înțelege fluviui Oxus,
atunci e clar cii că ar fi împins în Persia, ceea ce e cu totul absurd. Aci însă

nu pote fi vorbă de Volga, de ore ce Ciru, ca sii atace un popor peste Volga, ar

fi fost silit sii trecă și peste Caucas și peste Volga, ceea ce ar însemna ui
expediţie dificilă şi inutilă, pe când, puind pe Masageţi unde şi erau, trebue sii
considerim Araxele din pasagiul de faţă ca indicând vechiul Ozus. Astfel stabilim

posiţia Masageţilor pe malul drept al fluviului Oxus, lucru care îi ar pune în
faţa Isedonilor stabiliţi pe malul drept al rîului Iaxarte. Pentru Erodot carele
audia, vorbind despre Araxe diferite persâne cară nu înțelegeaii acelaş curs de apă,

trebuia să resulte neapărat uă confusie:. căci el de sigur credea că era vorbii de
unul şi acelaş fluviu, deși descrierile ce i se ficeaii nu corespundeaii întocmai,
Erodot.

1,

25
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Sunt unele

persone cari spun că acest popor
este (de rasă) seitică.
202.
Araxele se dice

(de

peydlza zapazinaias, avyvds onat
eta. "Ey 08 abria dvipznvs,
dt Gurtovra uiv pila „mb bipos

se dice că sunt ună mulţime de
insule, de uă mărime aprope cât
Lesbos.
Pe acestea (locuiesc)

wapzabs

O

mavznlas,

devâptwv Etsvprutwnvs Get
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"lozpovî* vioovs î'2v adr, Atofio

unii) a fi mai mare şi (de alții)
mai mic decât Istral; pe dânsul

e
$

qopâiv vasaziliecija? cpalovs, za
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T0V7nus
Gisseolat
iv yetuepiviv16 6,

nisce 6meni cară vara se nutresc
scoțend (din pământ) rădăcini
de tot felul, și (se pretinde) că
pun la uă parte ca provisie fruc-

Acei dela cari autorul nostru a cules informațiile necesare pentru istoria Seiţilor
relatat în Cartea IV, înţelegeait prin Araxe Volga şi ci spuneai'că e un furi

imens, mai mare ca Istrul; pe de altă parte acci informanţi cari Pai pus în corentul
expediției lui Ciru, înţelegeaii prin Araxe riul Oxus şi Că spuneaii că acela e mai
mic decât Istrul. De aceea pentru Erodot, carele eredea că e vorbă de un singur

fluvii, geografia acestor regiuni devenia cu totul confusă.

Iată şi dece el spune mai

jos, la începutul capitolului urmiitor: »i, 82 "Apis dtyezat ad utlwy zel Edaswy

zivat 203 "]szpwe.
În expediţia acâsta trebue să ne imaginiim pe Ciru ca stribatend pustiilo lînga Khiva modernă, trecând peste Oxus şi atacând pe Masageţi în
ceea ce se numesce astădi Buchara.
:
'
”

1 “Isgmâtvov

dvâp&y,.

Despre Isedoni vorbesce Erodot și în Cartea IV,

Cap. 25. Ei erai un popor de rasă scitieii locuind spre nord de Caspie şi de
marea Aral până subt poalele Munţilor Urali. E probabil căi Calmueii de astădi

sunt descendinţii lor, Chiar Erodot nu e elar asupra posiţiei lor geografice.
2 Eist 62 ol ztves uat Xuvlizăv dtyovat 20370 zi E0vos clvat, Vedi

mai sus, nota 2, pag. 384,

-

3 “0 ât Apdine deea za pttiov zal Zidaswv elvat 205 "Isspov,
Veţi mai sus nota 1, pag, 385.
vijsovs d'2v adr, Atoâw ueyilea zapazinalas, Sopuds aa

elvat. Aci iar se încurcă autorul, câci rîul Oxus nu formezii astădi insule mari:
se pote însă ca în vechime, când cl se vărsa în Caspie şi când marea Caspie se
întindea mult mai spre direcţia mârii Aral, cu care a fost, chiar unit în epoca
preistorică, riul acesta să fi avut un delta cu insule mari.
În zadar ânsi vom
cerca a ne recundsce în acestă topografie caspică, cea mai încureată parte din totă
geografia erodotică. Tot ce e sigur este cii sub numele Araxe autorul nostru

confundă pote chiar

patru

rîuri diferite şi a nume,

rîurile

Ozus

sai Jihun,

Iaxartele sai Sihun, Volga, şi rîul modern Aras, care so varsă în marea Caspie
aprope do Baku, Pentru deslușiri mai precise asupra topografiei acestei regiuni şi
asupra greutiiţilor ce întâmpinam cu dânsa în textul lui Erodot, roi recomanda

cititorului să studieze cu atânţiune prelegerea IV a lui Rawlinson în volumul Liii

intitulat »Geography

5 zazaziliesfiat.

după

ce

un

moment

of Mesopotamia and the adjacent countriesc.

Trebue

subtințeles cast din frasa precedenti.

a întrebuințat

indicativul

”

Autoral,

sitovat,

revine la construcția

cât privesee

consumaţia fructelor

infinitivală cu care a început, indicând că ceea ce spune nu este absolut un fapt
sigur ci numai ceea ce se pretinde. Aşa dar autorul pare a admite că acest

popor se nutresce vara cu rădăcini,

dar întru

păstrate pentru iarnii,. acesta o primesce numai sub beneficiu de inventar. Am fost
silit să intercalez în traducere cuvintele »se pretinde« pentru a marca acâstă nuanţă.
$ zi» xetpeptvijv, Trebue să suplinim Opri
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Clio I, 502,

mâpl- Zarcvawnpd-

așa (natură) încât când ei se adună

ât zacarpltnutvav nd uap- [la un loc pe căpririi și aprind
? <nă EmBaloutwv uzlibozes- | foc, se aședă jos întrun cerc

„Oa zij dâpij uazdzep "Fdmvas2 | şi le aruncă pe jăratic; şi când
cimp. Ilheâvos 8 Emifadânuiyv | aspiră (mirosul) fructului care

205 zaprnă pâ)dnv uefăouzalin, 2s | arde, ci se înibată de duhore, în85 Ec dpymat ze dylazacta zai | tocmai ca Elinii.cu vin. Și când
25 dntâiv dmzvtealat. Tobzoy piv | pun mai miult fruct (pe foc), se

a5cn NEyaca Gimra etvat, *0 î | îmbată, mai răii până ce se scâlă
“Apătrs mozauhs ftet uăy 24 Ma- | (în piciâre), jocă și ajung la
curvă, îlzv ep â Tovânst, zăv | cântece. Astfel se dice că este
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ss | modul de viaţă a acestor (omeni).
Autorul nostru în Cartea IV, Cap. 75, descrie

în ce mod Seiţii se îmbătaii cu fumul semințelor de în respândite pe pietre ferbinte.
Nu s'a putut stabili care este planta saii copacul la care se faco alusie aci. Astădi,
tutunul, necunoscut în Europa şi în Asia în timpurile antice, a înlocait cu aşa succes
tote plantele cunoscute în vechime pentru proprietățile fumului lor aromatie şi narcotic, încât nu scim bine şi positiv cari erati po atuncă plantele ce serviaii scopul tutunului, de ore co usul lora fost părăsit, În tote casurile, Erodot, în Cartea 1V, Cap. 75, .
vorbesce anume de inul care şi acum se întrebuințeză ca nareotie şi a cârui varietate
»canabis indicac conţine principiul hazișalui. Planta întrebuințată 'de Masageți,
şi elasatii de Erodot p'între copaci »ârâgzpve, pote să fi fost »prunus pada« care
cresce în abundanți pe țermurile Caspiei. Tiedemann pretinde ci acea plantă n'a
fost copac ci buriana »datura stramoniam« pe cara o numese țraniă nostri »laure
şi a cârcă foi şi flâre ait proprietiiți narcotice puternice şi chiar primejdiose,

” dsgpawvontvovs 5ă zazațilontvov 205 zapzo5. Construcţia verbului
oszpabveslia cu genitivul este tot aşa de comunii ca și cu acusativul; la capitolul S0
de mai sus avem

exemple cu ambele ceasuri: astfel autorul, în acel capitol, dice:

»uăze 2iv dâpăpi Oepariluevoze și mai jos: »3 oepaa

sdyoza

â

xautiove, .

Ei însă cred cii chiar când obicetal este în genitiv se subiintelege dâniv care
este adeveratul regim direct, pe când genitivul nu este decât un regim indirect.

De aceea am tradus când aspiră mirosule. — xazayuioutun» este ionic pentru zalja-

pitoutvo, dela uafhayitu »ofer în sacrificiti« sati »arde,

îș da »până cec. Vedi mai sus capitolele 93, 98 şi 191.
1 "0 îti Apdtrs zoranis biet piv 2 Mazimyâw, &hev azp 6 Povâre.

- Avem în pasagiul acesta âncă uii probă ci Erodot face ui confasio între diferitele
ape. câror:se dedea acela; nume de Araxe. Dupii explicările ce lo am dat mai

sus (nota Î, pag. 385), e evident că riul peste care a trecut Ciru ca sii atace pe

Masageţi

nu

sorgintea

lui în munţii: Armeniei,

putea

fi nici riul Aras,

cunoscut

subt numele de Araxe,

care se

varsă uă datii cu riul Cur in marea Caspie și care ese din munții Armenici şi
trece pe la Matieni (vedi mai sus Cap. 72), nică fluviul Volga pe care Îl desemnâzii autorul nostru subt numele Araxe în Cartea IV, Cap. 11. Nu pote fi vorbă.
aci decât de riul Oxus sai Jihun, pâte combinat cu riul Iaxarte sai Sikun, lucru
care reese clar din ceea ce urmezi. Riul Oxus, departe de-a avea, ca rîul Aras,
se varsă.în marca

Aral

(pe care Erodot

o

confundă cu marea Caspie) şi sosesco din direcţia cu totul opusă, ciici isvârele
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Clio 1, 203,

Rîul. Araxe curge din (pârțile)
Matienilor,.de unde (curge) şi
Gindul acela pe. care Pa „Îm-

wo îhYy vhs 2e
hed ze val -zevriyesa '2uâdot2,. "Ey „părţit Ciru în trei-sute șese-Jec
e

lui sunt pe pâlele occidentale, saii mai bine dis, nordice,
ale munţilor InduCuş, Erodot, carele nu

le scie acestea, confundă acest riii cu cel lalt Araxe
sai
Aras, atribuind acestui Araxo: enrsul celui: jalt. Admitân
rîului Aras sunt forte departe de. acelea ale Gindului d chiar acesta; isvorele
,: care ese “din munţii
Zagros unde crai: Matienii; riul Aras isvoresce mai
la nord, în munții Armeniei,
aprâpe de sursele fluviului. Eufraţ, Trebue deci,
în tot: pasagiul acesta, să
facem partea

confusiei cavexista în mintea autorului cu' privire la geografi
a in- -

teriorului Asiei,

1 z0v 2ş zăs dtbpurac

as

227 xovrd

ze al

<pimzanlas îthape 6
Rpos.::. Vedi mai sus Cap. 189. . Câţi- va comentat
ori consideri întreg pasagiul,
începân

d dela ffe și pânii la Kăpos, ca uă intercalare

provenită dintr'iui notă
marginală introdusă în text: astfel, după părerea
sustțiitorilor acestei . teorii,
pasagiul original ar fi sunat astfel; »*
îi Apdirs mazauăs oriuas îi tzegeypazai
sedăepizorut s, 6. |. -Eit cred însă că ae stă părere,
cu
mult motivati pe dorința de a înliitura dificultatea geografi totul arbitrară, esto mai
ci coprinsii în text. Un
argument, plausibil după mine, caro pote fi produs
în apiirarea autenticitiiţii între-

gului pasagiu, este

că daca Pam suprima remânem tu. doi î: d'a rendul »:0
î:
Apdârjs zozauis şi ozaudat îs. c. le de vreme ce cel
d'al doilea 3: este clar corelativul lui »ptei păve,

2- osbpaci Bi dcepeiyezai zecsa pizovza, sâv ră
năvaa hi
Evis îs
Ehed ze zal sevâyea dadtâoi, Cuvîntul sessep
izovsa nu trebue luat în sens
literal de patru-deci, ci ca un mod de a indica
sii cuantitate mare, Erodot aci
deserie întocmai, ceea ce, după părerea birbiiţilor
de sciință din epoca lui, a
lost topografia locului în partea înferioră a cursului
fluviului Jihun sai Oxus,
An v&dut (nota 1, pag. 355) cum sta schimbat cursul
acestui fluviu şi cum e dovedit

“ustăi

că el se vărsa ui dată în “marea . Caspie.
preistorică înainte chiar a existenței. omului, când
proporţie a suprafaţei globului decât ocupi acum,
e
schimbări spre a lămuri mai bine: pasagiul de
față,

Sii recapituliim puţin
La epoca secundari,
apa acoperia unii mai
probabil ci exista un

aceste
epocă
mare.
fel de

mare imensă internă din care marea Negră,
marea Caspie, marea de Azov şi,
marea de Aral ficeaii parte, Cu progresul disicaţi
unii, la epoca tertiară, tot preistoricii, ma mai rimas decât marea Negri în comunic
aţie cu Mediterana, pe când
marea Caspie a rămas isolati dar totuşi âncă
unită cu marea de Aral.
Cu
timpul, Caspia s'a retras din pârţile de jos,
lâsand pustiurile de

nisip ce le
vedem astidi, iar fluviul Oxus, prin unul din gurile
ui cşire în marea ce tot se retrayea. Marca Aral ne Ini, sa prelungit spre a giisi
cu apele ailuentului săii principal, a început să se usucemai fiind atunci alimentată
şi mai repede, până ce la
epoca lui Erodot ajunsese să nu

fie decât ui mlaștină imensi care nu mai oferia
altii resistentă progresului evaporaţiunei apelor sale
(evaporaţiune forte considerabilă vara în acea latitudine) decât. apele riului
(Sir Darja) şi câte-va guri
ncimportante ale fluviului Oxus. În fine, cam peSihon
la epoca Ptolemeilor, ui perturbaţie volcanicii a ridicat nivelul pustiului între
Caspice şi marea Aral, schimbând
astfel cursul de pe atuncă al fluviului Oxus şi dându-l
unui aşa considerabil -volum do apă a dat din noiiîntreg în marea Aral. Influxul
viaţii acestui ae şi acesta
explici faptul, altminteri de necredut, cum la epoca,
lui Erodot, acel lac, care nu
mai era decât ui mlaştine și bâlți, a redevenit
ui mare internă. Aşa dar Erodot

aci deserio tocmai epoca când masa apelor din Oxus
avea ui scursâre în Caspie
acestei scursori se văd încă astădi;
Bukharae, page 239,241, şi Vambery, p. 106 şi 115,)(Vedi Meyendorf: »Voyage â
Aprope de Khiva uă sumă
de braţe mică, cari formaii probabil insulele
mari despre cari vorbesce
Erodot aci, revirsaii uă parte din apel e lor în acele
bâlţile existente pe atanci, 'acolo
unde astădi este partea de suda mârii Aral,
şi urmele

Clio Î, 202, 203.
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de canaluri; el se varsă prin
patru-deci de guri, din cari tâte,
afară de unul,.se .devarsă în
bâlți şi în mlaștine. Acolo se
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ail de obicei să se îmbrace cu

pici de focă. . Acea unică gură
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Caspie.
203. Marea Caspie este cu
"totul deosebită şi nu comunică
cu cea altă mare. Căci marea
peste

tâtă

(întinderea

câreia)

1 zazorzisbat. — În unele cdiţii so găsesce xarorzeiztia:
am urmat ânsii
ortografia celor mai autorizate ediţii.
? pet du udliapo5. Trebue să substituim un cuvânt ca »zizove. Adică

gura acesta 'nu se perdea ca cea laltă în mlaştine, ci curgea prin locuri uscate
saii curate, — Divisia capitolelor varieză aci după diferite ediţii. -Krentzer nu
închee capitolul decât la cuvintele »ula <oypăva todaae, Blakesiey şi Rawlinson
îl închee, aci şi încep capitolul urmitor cu deseripția Caspică, ceea ce cred e mai
logic decât a începe acâstii descripţie la finele unui capitol şi a o urma în cel :

„viitor,

În traducerea cuvintelor

»z0 52 î

26

Gzoudzwv:
203 "Apă

am interealat

»despre care vorbiiii« pentru cii acesta este adevâratul sens: prin-»z0 îi Eva
autorul se referii direct la »a)y îvise de mai sus și nu patem traduce: 2Una
din gurile riului Araxe s. e, l« pentru că nu se vorbesce pentru prima 6ră de

acea gurii şi articolul =6 este emfatie.
îm Ewuzijş: »pentru sine Ensuşie adicii deosebiti saii a parte.

Avem

mai aceeași expresie usitati pentru a exprima că Samionii ai dialectul lor separat
sait propriii Sute îi tz tuouzâv ppăvate (Cap. 142). E de observat cum Erodot,

carele în genere are puţinii cunoscință despre. topografia acestei

pârți a Asici, sii

aibi uă idee asa de elari întru cât privesce natura isolatii a mârii Caspie. Acdsta
e şi mai curios pentru ci alți autori ca Eratostane, Strabon (VII, Cap:3, şi
XI, Cap. 1), Pomponius Mela (II, 5 şi 16) Pliniu, şi în scurt mai toţi geografi
însemnați ai antichităţii afirmă că Marea Caspie era un golf profund comunicând

despre nord cu Oceanul Septentrional saii Arctic. Se vede ci adevârul era
cunosent până pe la epoca lui Erodot, dar că mai târdiii, în urmii unor raporturi
greşite, provenind pote dela expedițiile lui Alexandru, s'aii răspândit teorii false

în privința acestei mâri,

teorii cari par a

fi fost primite cu totă: increderea

de

câtre scriitorii acelei epoce, Numai mai târdiit era reservatii lui Ptolemei gloria de
a restabili definitiv adevârul în acâstă privinţă.
ae
îctpy. Să notiim articolul fără care am traduce nu are comunicaţie

zi

cu altă marea: articolul este definit şi se referă la uii maro cunoscutii, și de aceea
traducem_>au comunica cu cea laltă maree,. Acesti »altii maree este marea, proprii

disă eait Oceanul care se credea ci înconjidră lumea şi cu care tote mârile corespun-

deaii, precum o şi explică îndati autorul.
9. Tv
pă vâp "Ehânves vaoriddnvzat

zăsav.

.
Marea pe care narigai

continuu și peste tot Elinii nu este alta decât marea Moditeranii cu golfarile ci
ca Adriatica şi chiar Egea şi pe caro mai sus autorul o. chiamă îi dă 1, ihassa
(Cap. 185) »acâstii mare a nâstrăe,
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î, 2

orrhtov Dihnooa î, 'Azhay-

Elinii navigesă, ca şi aceea dincolo de Colânele (lui Ercul), numită Atlantica,. precum și: (ina-

sis vadenutvn i, at î, 'Epo0pi,, uta
moră îndon?. “Il.83 Kaozin
i
îm”. Euvriis, 2năoa pi.
z05 păv mhânv eipzoin „peouâvep
7

vea)

meyrexaldsua

Tpeptwy,

zi,

207

N

e

edpurăz

2

Oxzăo Tpuzpiov?.

4

2

e5pos

îi,

a”

abri,

rea) -Eritrea, sunt (tâtc) una.
Marea Caspie €nsă .este deosc-

AN

Dită și pentru. sine, 'represintând
pentru cineva care star servi cu
lopata, uă navigaţie în- lungime

Ewuris,

Kai ză uiv zpbs

ziv £oziprv wtpovza zis ahdoons

7ab7rjs 6 Kabxacos maparelvet, 23
1 3) Evo armtwy Odhacoa

dincolo

şi astădi.

de. colânele

-

!

dile,
ei

în

partea

ș) Azăavric zadeoutvn.

lui Ereul,: adicii

Pe

de cinci-spre-dece
lâţime,

oceanul Atlantie

2 xal î 'Epv»oţi, pia muypdver îo5sa.

iar ca
cea

mai

Marea externă, sati

care 'şiȘ a P păstrat numele

Vedi mai sus nota 2 pe pagina

4,
unde am arătat că prin »Mare Roşie« antoral înțelege nu numai
marea care ,.
o desemnată astăqi prin acest nume, dar mai ales oceanul
Indian, în care se
scaldii toti costa Asici, dela strimtorile Bab-el-Mandeb până
la. insula Ceylon.
Ceca

co numim marea Roşie era consideratii ca un golf. al mârii Eritreo
şi era
in: genere numită golful Arabie, Nu pot trece peste acest; pasagiii făriia atrapo
seriosa atenţie a

studentului asupra acestei preţiose constatări
oceanul Atlantic şi marea Eritree comunicaii între ele.

a lui Erodot

ci

în adevâr, nu cunoscoa
întinderea imensă a Africei, scia însii cii ea e cireumnaEI,
vigabilă
chiar în Cartea 1V, Cap. 42: Pg, păv yâp ârdoi Ecou todoa, şi no o spane
tepippozos, Tdi,

"030: adfisd zpds
<hv. 'Actry4 conitea
şi descrie pe. urmă cum o cireumnavigară
“
v
Fenicienii din ordinul Faraonului Neco. Ui linie imaginară
trasă în formii do.
arc de cere, începând dela "punctul Mogador în Maroc,
trecând prin pustiile

Saharei, prin Dar-fur şi înţălnind oceanul Indie pe la capul
i, ar represinta
aproximativ linia do câstă ce "şi închipaiaii geografii bineGnardafu
informaţi ai antichi-

tăţiă că o avea Africa sai Libia

3

205ca pijuos piu mhdov

în partea despre sud.

cipeoin yprvnutvwy nevrezalăeza

Tueptws

zopotarrj dori adr twvzijc, dart Tipeptwy. : Daca primim,
teoria bine fundată că marea Caspie era una cu marea de
n6scom că direcţia dimensiunilor de lungime şi de lâţime s'aii Aral, trebue să recuschimbat. Lungimea
în vechime nu mai era,

„e5pos

33,

zi

ca astădi, dela nord spre sud şi Jâţimea dela apus spre
răsărit, ci vice versâ, In acel cas nu ar fi exactă proporția de
15 şi S indicată
de Erodot: ea ar fi de 15 şi 14. Un fapt €nsă curios
de notat este ci pro-

porția acâsta de 15 şi $, indicând lungimea

cea mai mare şi lățimea

cea mai
mare a acestei. mâri interne, exprimii . într'un mod exact
dimensiile Caspiei
moderne, ciică uă linie trasă în. direcţia ! ungimii acestei
mări, adicii dela gura
fluviului Ural până la punctul cel mai me ridional al ţermuril
or Caspiei, represintă

ui distanță de .1200 de kilometri, şi altă linie trasi dela gura

riolui Kuma până
în fundal golfului Mort (cea mai mare lâţime), represint
i 640
absolut și exact proporţia indicatii în text, Fi va ore acâsta de kilometri, adicii
ui coincidență datorită unei afirmaţii azardate de autor, saii ne giisim 6re
aci în
singular că Caspia, deşi schimbând cu totul forma ei primitiv faţa unui fenomen
ă, ar fi reţinut, cum
crede Blakesley, vechiile proporții de lungime şi de lâţime
ce le avea în matea,

primitivă?

Eu unul nu resping actstii din urmă presupunere, —

Caleulând după.
dimensiile actuale ale mârii, vedem cii Ero dot socotesce
80 de kilometri ca distanţa
ca o pote percurge cineva cu lopata pe mare, lueru
destul de posibil în condiții

excepțional de favorabile. —. Pentru locuţiunea a5și iwwzis
redi notele 1,
pag. 367, şi la Cartea IV, Cap. 198.
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lată, de opt dqile. Da lungul
33 | pârţilor despre apusul acestei
îv | mâri se întinde Caucasul, care

ufiozoy

aa

re

arzi!

"Ebvsa
mania

ar

at

=

odpiwy

peyălizi Ordzazny2.
dvipebzoy mo za
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2wvzq) Eat & Kabanons, ză zoă | este cel mai mare ca dimensiune
ana? dm Gns dupins Gowwa. | şi cel mai înalt ca mărime d'in-

Ey zoo. ua îăvâpza e5a

ant | tre toți munţii.

Caucasul

co-

îpgâz î0ins mapeyâuevat stat .d£- | prinde într'însul multe și felueza, ză apihovrds 7. ze ua mapa- | rite neamuri de Gmeni, cari tâte
pioțovras Dâwp, la” îwvanta îe | se nutrese mai cu osebire cu
1 2
cyptov ami zhrbei utyrozov zal pețăliei buyhdrarov,
În
adever Erodot nu cunoscea manţi mai înalți. Munţii Imalaia, eraii necunoscuți

pentru dânsul, asemenea şi şirul despre sudul mârii Caspice unde piscul Demavend
se ridică la uii înilțimo de 20,000 de piciore. Virfurile
şirului Caneasului ating până la 17,000 de picisre, cifri
şirul munţilor Taurus nici acela al manţilor Zagros, nici
al cârui punct culminant, Mt Blanc, se ridici numai la 13,975

cele mai ridicate ale
la care nu ajung nici
chiar munţii” Elveţiei
de picidre. — În loc de

cbptwv găsim ediţii cu ptuv,

2 zAâBet. Intrebuinţat absolut în acelaş sens de dimensiune sait de întindere
în Cartea IV, Cap, 193. - Aristotele se servi de acest cuvânt (Metereol. I, 13)

intr'un pasagii unde (fapt curios care nu pote fi atribuit unci simple coincidenţe, dar care pentru

mine indică positiv că el a avut

în minte acest capitol

din Erodot) deserio Caucasul astfel: »0 5e Nayzzsos ptptazov dpos at mihai +a)
Obae: acolo €nsii Aristotele dă un alt sens cuvântului =A7(0ş, nu acela de întindere, ci sensul de mulţime sai de populaţie, precum reese din restul pasagiului,

care urmeză

astfel:

»onuzinv 05 8: mhijfinus dz zz0))ăs Eee Eâpas,

îi as Elim

zazutzei zodie.
Avem aci un exemplu de fenomenul psichologic prin care as0ciațiunea co existi des în minte între un sunct şi uii idee resistii chiar în contra

schimbării de sens ce o comportă sunetul.
multii

meditare

Aristotele

asupra

cu idea

acestui

Caucasului,

pasagii

'Fiiră îndoslii

din Erodot,

şi venind

a deserie

sunetul 7)3fins,

cra asociat

acest

munte,

din

în mintea

lui

cl s'a servit de

cuvântul 22755 cu care era asociat în mintea lui: dar servinduso de acest cuvânt
el îi dii alt sens, Ensă un sens tot în raport cu cele relatate do lrodot, pentru
că în pasagiul ce urmeză, autorul nostru vorbesce de populația mare a Caucasului, fâră a întrebuința cuventul zii(os ci dicând numai:
val maweia Ev tut Eat d Nayaaăosc.
”
3

ză

moda

mduza,

Schaefer,

viza

îi dpzoov

zis

în acâstii

pirere,

susținut şi de Creutzer

asigură cii ză 70004 trebue luat întrun sens adverbial, dând mai mare putere lui
zăvea, şi traduce: »en mult ceu mai mare parte din cic. Giisese acâsti interpretare

defectuosii

pentru

că dna

exprimă

în general

totalitatea și nici cum

partea. Blakesley propune sii se ia cu totul separat zivza și ză zoă şi traduce:
»tote (adică tote aceste neamuri de 6meni) se nutresc principalmente, saii cn
osebire, din plante piidureţea, În alte cuvinte, tâte aceste neamuri fac din burieni
sălbatice principala lor hrană, şi nu cum interpreti Creutzer: »Mareca majoritate
din aceste popore. so hrănese cu plante pidureţea, ceea ce ar implica că ar fi
altele cari nu se nutresc așa. Prefer în tâte privințelo explicaţia lui Blakesley,
şi tot conform cu acest principiii am tradus ză z0)24 duza la Cap. 35 din Car-

tea Îl.

Rawlinson cade şi el în erârea lui Crentzer traducând

»esa mai mare

parte din cari se nutresc numai şi numai cu fructe sălbatice din pădure.
4 smpeyăpava.
Crentzer observii cii acest cuvânt trebue
»arbores que prebent hujusmodi folia.

luat cu âvăpea:

5 fa. Nu în sensul propriii dis de animale, .ci mai mult de desenuri sai
de figuri, saii, cum dicem noi, »floric, (Vegi nota.2 do pe pag. 117 de mai sus.)
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zi» Zoiza 2primaw!- ză î3 (ea
poz Zzzhbvesla, d) GVȚAAT0tYrpăszzw 20 hp îpo, 1atdze 4
îvogavljivza dpi. Mi 022 06mw Tv dvlipiozuwy eva Eurouvia,
zatdzep în zpofrizotat,

vegetaţie din păduri.

Acolo se

dice că se află nisce copaci cari

SM

produc foi de aşa fel că; măcinându-le şi amestecându-le cu

apă, (locali) zugrăvesc cu ele
flori pe hainele (lor); aceste
fiori nu es la spălat, dar se în-

vechese uă dată cu restul ma-

terici, ca cum ar fi fost ţesute
în (stofă) dela început. (Se mai

dice că) la Gmenii acestia coimerţul sexual se face pe fai,
i

204.
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Așa dar Caucasul. for-

meză bariera pârţilor despre apusul mârii acesteia numite Caspie,
iar pe urmă în spre est și în
spre răsăritnl soarelui vine uă
câmpie de uă întindere imensă

„care se pierde în depărtare; din
acestă, câmpie mare nu cei mai
mică parte o ocupaii, în comun
cu alții, . Masageţii, în contra
câror avea Ciru poftă să por-

îs zijv tclijza îyypdoety. E vorbă aci de stofe tipărite.
Erodot credea
că ornamentele acestea se fiiceaii cu mâna, căci el nu
avea idee de tipar; se scie
însă că Indienii, cunosceaii de mult arta de a tipiiri figuri
pe stofele lor usâre de
bumbac, cari în limba francesii ai păstrat numele do
vindienne
cii pe calea cea mare de comerţ între Asia centrală şi Europa, a. E forte posibil
care trecea în josul
fluviului Oxus, prin Caspie, prin cursul superior al riului
Curși în josul riului Fasis,
pe la Pontul Euxin şi Elespont, se fiicea un export mare
de aceste stofe şi ci elo
eraii introduse

în: Grecia ca drept caucasiane pentru
dincolo de
Caucas era confusă pentru Elini şi numele Caucas desema,căi totgeografia
de Caspie. — După Zyypizev se subtințelege fyezar, ca la co era dincolo chiar
tote infinitivele cari
urmeză pânila finele capitolului,
2 Miu» 58. Unele ediţii ai »pisty zac, Rawlinson omite acâsta
ultimii frasă
a capitolului în traducerea lui, ;

neâlov tudtuezat,
Se înţeleg pustiurilo dela Charesm, dela Buchara și
tote stepele cele imense din Tartaria cari sc întind pânii
subt polele munților Altai,

2îidos, întrebuințat în acelaș sens ca z i jizi în capitolul preceden
t; (vedi

nota Î, pag. 391).
703, în loc de zoo.
„6
Maosayizat.
„REZpweztzova
40991t oi0t Aaosa

Verbul uaztzooat îm lică clar că Masageţii
ves pă
IMplică
Clar că
nu erati singurii locuitori po y partea ce e ocupati
'din aceste
întinderi
imense şi!
că mai erau alte horde

cari, cu ci impreunii, ocupaii aceleaz locuri. lată şi dece
am tradus: .»Masageţii, în comun cu alții,
ocupau s. €.l.« Acâsti nuanță nu o
vEd indicată în nici uă traducere,

„Clio [, 204. 205.
za Exmpivora ful. Ilpâznv uiv |
T, YEvzots, mb Enutew may ai etat
dvlipinov?, Gsdrepu. 35.Î, =dzw- |
Zi îi mamă zobs mnhtpnvs speyn- |
uîvn” ar văp ib6ozta acpazedeo- |
Ga Răpos5, dupa o Zet |
d E0vos Gamutaw6,
"|

o

205.
Uavâyeas;

.

-

"Hy 8, mnă dvâpăs dnw- |
x

.

|
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nească cu armata.
Caci multiple şi puternice fură, motivele
cari Pati îndemnat și Pati aţâţat
(să faci acesta). Mai ântâiti (de
tote) nascerea lui, credinţa că
el era ceva presus.de om, şi al
doilea norocul ce -Pa avut tot
Mauna în răsboe: căci în cotro
“Şi a propus Ciru să facă uă expediţie a fost peste “putinţă
ca
acel popor să scape.
a

205.

“ori, sâv Maosayestwy | batul

(Din întâmplare), bir-

ci fiind mort,

uă femee

1 [lohăd ze ydp piv za! ueydha zi taneloouza zal îzozpivovra îv.
Afară de motive basate pe ambiţie personală pe cari le ar fi avut Ciru ca să faci

acesta expediţie, nu mă îndoese cii Matageţii erait nișce vecini puţin comodi şi ci
prin incursiunile lor supăraii mult fruntariile despre nord ale Persiei din partea
Sogdianei şi a Bactrianei,
Dat
„2 26 Boutety zhtav st atvat dvlipiozo», Aci reese teoria religiosii fun-

damentali profund înriidiicinată în spiritul autorului nostru cnm că deii 6şă r&sbunii
de trufia omenilor, că acâsti trufic excită jelosia lor şi că deii iritați pedepsesc

pe omul trufaș servinduse chiar de ambiția și de trufia lui ca, să provâce causelo
determinante;

ale peirii salo,: vedi nota 3 de pt pagina 50 asupra pasagiului din

Cap. 82: vzi lieîny măv 2v elegii sa anl apmpbese.

Erodot accentudzii idea

Iui despre acţiunea divinii şi mai clar la Cap. 210, unde, ajunpând la catastrofa
finală a Ini Ciru, dice: a
î2 6 faluwvy Tpoiparie, tos aimis piv ceha get

aro

=adare.
3 devzepa.

|
|
,
Unele ediţii ai de5zepv» ca sii corespundii cu zpâzov: şi basat

pe pasagiurilo din Cartea III, Cap. 80, şi din Cartea VIII, Cap. 106, unde avem

Tpbza pâv » » e » Bedrepa â€, alte ediții conservii pe îessepa dar schimbă pe 2pt-

7pv de mai sus în zpâza, Ambele aceste variante
bind, mai logice decât zpiizo pi . + + + dedica
nică ui autoritate manuscrisă, așa încât nu cred
textul, mai ales că argumentele pentru uii âstfel

puternice, şi, cum

distincţie de zpâzo

sunt logice şi chiar, strict vorî3, dar nu sunţ sancţionate de
ci; suntem justificați a corecta
de corectare nu sunt destul de

no o arată prea bine Schweighâuser,

şi do zgura, de âzbzzpr, și do dz5zepa.

Erodot

se servi fiiră

Totaşi autorul nostru

preferi forma deyzepa și numai în cartea acesta avem destule exemple la Cap. 59,
91, 112, 126, 134, 138.
a
i
1 azpasevestat. Manuscrisul lui Sancroft, ui autoritate de prima împor-

tanță, are aci forma activă azpazedaty, Acestă formi activii esto unamin admisi
în Cartea acesta la Cap, 17 de mai sus: în Cartea VI, Cap. 1, manuscrisele
sunt egal împărţite, unele
pentru forma medie și altele pontru forma activi,

şi e curios cum manuscrisul lui Saneroft, singurul care aci are forma activi,
şe află la Cap.7 din Cartea VI în rândul manaseriselor cari adoptă coa medie.

În casnl de faţă dar, manuscrisul weselingian, care aro atâte puncte do asemiănare cu cel sancroftian, aci se află în divergință. Vedem dar cii şi unaşi alta

sunt variante admisibile, dar în casul de faţii am preferit forma medie pentru
că numai un singur manuseris e in favârea formei cepazesabv,
|
5 hpos. Unele ediţii, firii nică un cuvânt pluusibil, pun articolul 6 inaintea
acestui nume propriu.
|
|
aut pavoy îjv Eztivo zi Elvos dunowytety. Iarăşi un motiv de natură
a excita urgia deilor şi a atrage ui Nemesis pe, capul lui Ciru,
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facea, Tâpvpis! oi îw nivoun,
Tabzny sfuzwv â Kăpos 2uvăzn <6
dd? dihoy “povatua îv3 yaw,
“Fl 6 Tâuupts, ovvisioa văr adi
pt pybuevoy GHNă zi Macomye- 22ov Basuiny, dmetzaro zi -p6Gnâny,
ci dt

!
|
|
|
|
|

era regină a Masageţilor, numele ci era Tomiris. La dânsa
trimise Ciru ca s'o curteze verbal, prefăcânduse că voia sto ise
de soţie. Tomiris ânsă, pricepând-că el nu o curta, pe dânsa,

Kăgos 8 poză zoăzo, 5 | ci (inai mult) domnia Masageţiod mpospubpze, îhdoas 2mi | lor, interdise (solilor) accesul.

my 'Apdtea Emutteznt Ex 05 2u- | După acesta, Ciru, vădând că
qavins îi zobs Muosayizas oîpu- | nu reușesce cu viclenia, înaintă
7rjirv, “fepbpas ze. Gevvbwy îi z0ă
zozaună5 GviBasw 4 cipuri, ua
zbpovs îmi mnlwv6 ză -dvamnpOwabâvruv 7ăy zozăuăy oteoânusGusvos, *
|

a

|
|
|
|

spre Araxe şi începu să pornească pe faţă armata (lui) în
contră Masageţilor,. făcând 'poduri spre a trece armata peste
fluviu și ridicând forturi pe vasele acelor cari erai (destinați)

să treacă fluviul.

206. "Eizowat 8£ oi 2năzoy zy
206. Pe când (Ciru) era ocuz6uow zăpada îi Tâpvpis xipoza | pat cu aceste lucrări, Tomiris
Eheye adâz: O Baotheă Miu, | (Gi) trimise un sol, dicând astfel:

aadoat oravâwy să omebdzts?: ad | »O rege al Medilor,
ăp

&y

etâzins

si înv

25 vatpy

1 Towwpts. Ctesias, carele ne dă uii versiune cu
Ciru, nu menţionezi nici pe Masagoţi nici pe regina
fost riinit întruă biitălie cu Derbicii şi că ar fi murit
"mortea Iui Ciru esto forte obscuri şi presintă destulii

1 = hop.

nu ar fi fost făcută verbal, ci cu re care pompi,
special.

totul alta despre mârtea lui
lor. EI dice ci Ciru ar fi
pe urmi. În tâte casurile,
materie pentru controrersii,

Cam în sensul în care găsim aceste cuvinte mai sus la Cap, 59,

(vedi nota 3 pe pagina 91) adică numai cu vorba,

mesager

încetează

de a urmări înainte cele ce ur-

De accea am tradus (fwv

prin

Ui ofertă serissii de ciisiitoria

prin scrisâre trimisi cu un

»preficândusec,

3 îjv, acusativul pronumelui posesiv 35 î, 6, forte rar usitat de Erodot,
4 izortezo, Imperfeetul care indică începerea şi progreşul acţiuni, independent de complectarea ci; în alte cuvinte evenimentele relatate în frasa care
urmeză -se petrec pe când Ciru fiicea operaţiile acestea.
Erodot chiar insistă

asupra acestui sens al imperfeetului când începe frasa urmitâre cu: »"yovrt 5£
ci zodzo zii aiwve. Do aceea am tradus intercalând cuvântul »incepue.
5 mozauod. Râă pune Baehr, ni virguli dupi acest cuvânt, ciică zosapsă

o gavernat de îdăaor,

$ noprovs
ficaţii
apere
porte ,
numai

nu de Vevey,

îsi mholwy,

!

,

Blakesley crede cii Elinii aii luat drept forti-

ridicate pe vase saii biirci, nisce forturi co le ar fi construit Ciru
capul podului. E posibil, cică daca el avea pod saii ponton ca să-și
trupelo dincolo de Araxe, nu avea așa nevoo de vase fortificate;
ae
a
daca era aşa grăbit încâteavoia săai
treci d'ai dată mai mulți (ratatGmeni

puteaii încăpea pe pod.
! gmedâwy ță onesăeus,
Avem mai sus
imediat mai jos »ăpyovras ză zep dpyopive.

la Cap.91

ca să
transafarii
pui
decât

vize ză clnze, şi

sr
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cara saca zehabuzva* mavoiuzvos | măresci: căci tu nu poți
sci
63, Baoieve zây oewzoă, val | daca săvărşind acestea îți vor
fi

apus dvgev âptuv! ăpyaveas sâv | spre folos; încetează dar, dom-

m=p dpyopzv.: Dănwv 2fjehfoets
Urniaga role „pteo0a?, dă
dea? pâdhov î, dv îcvyâs tra;
Ab 62 ei peydhws sprivutzatt MasGayaziwy zetpr(livat, epz, uăzliov
uiv cv Eyes bevyvbs zh zozaudy
dpas5- ab. 88, îutuv dvayopmodvov 'dzd 705 motaună aptây. Îppo 6, âdifarve îs iv fpezt-

priv.

| nesce peste ale tale, și îndură| te să mă veţi domnind peste
pârțile unde domnesc. Nu vrei
| însă să profiţi de aceste consilii,
| şi preferi tu tote, numai liniște
| nu?
(Ei bine, atunci,) daca
| ai mare poftă să te măsori cu
Masageţii, vino, lasă munca ce "ţi
| o dai cu facerea podului “peste

Ei Oiptas Bobhem 2o3£0c- | fluviu, şi tu, după ce ne vom

Da uâdov

îs zi

Gueztprv,

ob

retrage .noi la:uă

depărtare de

sură 70075 . notes. Taăza 3: | trei dile.de fluviu, treci pe teriz
dxoisas 6 Kănos cuvezdhsos Ilep- | toriul nostru. Daca ensă. preferi
Q-

Gîwy 205 mpibzous" ovvayeipas Îi | ca noi să trecem pe
teritoriul
1brousîs utoov art mpnezias +
vostru, operează tu acceaşi (re7
.
ovuBovhevâuzvos

6

=

piitua,

dzepa | tragere).

Audind acestea, Ciru

1 GpEwy,

Weseling propune aci cdptuu, dar acâsta este uii sugestiune pur
dutyezat 0ze Thu
ide adrijs îptoow cre uz. da din Cap. 30 do mai sus. — E posibil
ca domenile
arbitrarii.

Construcţia este aci identici cu aceea a frasci »oya

peste cari stâpânia Tomiris si fi fost locuri de munte:
totuşi acâsta nu e suficient
pentru ca să admitem varianta propusii de Weseling.
E

? oduwv Ehedroets brofiuxae iotăe yptesbar.
dă' frasci forma interogativii, Creutzer şi Bachr ati ou &v,În loc de păzw, care
la Cap; 118 din Cartea IV, Cred ci se dii mai multi vigore Tot astfel avem şi
frasci traducând
prin forma interogativă idiomatici care existi şi în limba
nostri: »Nu vrei să
faci aşa? EX bine atuncie s, e.], decât dând” frasei forma directii:
»(Seiii ci) nu
vei voi să asculți de aceste consiliuri, ciici preferi toto afarii
de liniştec s. e...
Acâsta din urmă formă

de traducere îmi face un efect prea slab pentru un mesagiu
aşa de energic. cum e acela al reginei Tomiris, — /ptasflai
este forma adoptatii de
cele mai

bune ediţii şi de Dindorf; mulți ânsii serii păsa

aduza.

şi alţii ypăadar,

Unele ediţii aii Tzivzws, variantă care nu se recomandii,
* zpolivptzar. -Blakesley are rpifbuutai Tot așa,
mai sus la Cap. 39, are
goatat în loc de scâzeat,

Sa
5 dmeş. Câte-ra ediţii moderne aii dzez. Ca sii daii întregii
frase ui formă
mai românâsci am schimbat în traducere ponctuația textului
clinese care are
un punct și virgulă după pes, d6 dre co frasa care
se
cu acest curânt esto
separată cu totul de cea laltii prin repetirea lui să îi:termină
uă aşa, repetire ar suna
rău în limba nostri şi am suprimat-o în traducere.
acesta supresiune se
leagă ambele frase, astfel încât în traducerea românii Prin
nu pan decât uii virgulă
după

des

și traduce ca cum

zozanâv dzes, al 0, ini

ar fi scris autorul

»usylinv a0v ze,

zf.

zăv

duryopajaertori dz 203 Tazauo)ă 4.7, d. În textul lui

Blakesley nu se pune decât ui virgulă după

des.

Cred acâsti

însii nesuficient
faţă cu repetirea lui a &,
:
€ o zibură 70570 nolze, adică »depirteazii te şi tu cale do
trei dile de
duviuc,
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O Avâds*

Avlăet

-

îvav=fi
7
dnsteizvuzo Evavrirv
sii
gmeoeluvu=r,

.

npozetutvn - Vrouri, . Nfooy . ada
»0 Baahsă, cina ui za mp6
12p6v Tot, âzi5, îmst pe /ebe Zâwut
276
SM
e
7
20%
704
T0.dv Op
opăhua
2ăv
otrw
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TUteet,

dudeepa

zottu.

convocă

pe

fruntașii

Perşilor;

după. ce adună pe acestia, expuse cestiunea în faţa lor, întrebând ce alternativă trebuia să
adopte. Părerile acestora cădurii
cu totul de acord, ei recomaundară să se admită Tomiris cu
„armata. ei pe teritoriul (per-:
sian). . .
.
|
207.: Cresu lidianul, - Ensă,
carele era de faţă şi care blama
părerea acesta, expuse (uă opinie)
contrarie: părerii propuse, qicând: »O rege, "ţi am declarat

âncă de mai nainte, cum că,.de'
Gre ce Joe. m'a dăruit ţie, .voiii

În unele ediţii avem optativul zstza, în altele indicativul

Ambele aceste forme sunt condemnata.de Creutzer şi do manuscrise,
clar ci frasa este conjonctivali. Creut zer traduce »quidnam faciendum sita saiE
»quidnam facere debeate. — Gzgzepa este forma ionicii pentru imbzega »care
din
două.
„2

Esătueabat.

Ionie pentru cisityestiat »a admitee

sai va isa sii intrec.

7 uepoduevos.
Verbul văprpesliat, urmat cu acusativul, implici nu numai
desaprobare dar şi condamnare sai înviouire (vedi Cartea II, Cap. 24: Fi
2 âei,
peuodneioi vwbuzse şi alte pasagiuri).

1 Kpoisos

& Avdâs,

Trebue considerat 'ca nn

singur

nume;

pus. între

ambele proposițiuni, el servi de subiect comun atât verbilor zanzây, şi nzuedo
pzvos cât şi verbului dzeâzizvuzo: iatii dece m'am absţinut de a pune, cum
fac.
unele ediţii, uii virgulă saii după Avâis sati după adera,
Uii astfel de virgalii
după za5zrjv ar detaşa pe Kegnizos, dela verbii zanzây şi peproruzuua, una:
după Avâde Par detaşa dela dizesetrosc. În traducere, pentru mai multă claritate, am în-

ceput cu subicetul comun.

5 au
Acest cuvânt este aci,. ca să dic- așa, cu totul în afară de construcția frasci şi mare nici uă legiituri cu dmesptbari, ceea ce ar constitui
ui
disonanţă gramatical din cele mai mari. îs este cu totul independinte şi este

introdus aci. ca sii indice pâte textual cuvintele cu cari firii îndoli Cresu ex-

prima adese ori lui Ciru devotamentul stii pentru interesul acelui ce-l
invinsese,
Cresu repetă, cred, aci uii frasi, ca & i dic aşa, stercotipii, pe care o usita
se

vede des. . De aceca bine fac edițiile e ari pun. cuvântul d

între două virgule.

Sensul este: »De.multe ori "ți am promis, o rege, dicendu-ţi ciie s.c,|. Judecat
dupii Erodot, atât aci cât și din celo narate mai sus la Cap. 85 şi 155,
Cresa, după
captivitatea sa, ajunsese a fi destul de servil, identificânduse cu totul causei
lui

Ciru în detrimentul-chiar a viitorului patriei sale, ca de exemplu când recomandă
lui Ciru si încurajeze luxul și efeminarea pentru a distruge birbiţia Lidienilor.
Din pasagiul acesta vedem că Cresu se referii la protestiările de dovotament ce
le
făcea, fiiră indodlă, învingiitorului sc de câte ori se presinta ocasia.
”
6 mei pe fzbs Eduozt cot. Acest pasagiii esto comparat de Blomfield cu

versurile pus de Eschil în gura Clitemnestrei: vizat S'Elrua feb
soriwvbu stat Vepuliuve (Agamemnon, vers 1003),

darulztos rus

|
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1 îduza.
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2ustywy,
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ca să înlătur un neajuns ce Yaş
simți (amenințând) casa ta. Su:
ferinţele mele (proprii), cari ai
fost amare, ait devenit învățături
(pentru mine)! Daca credi că
esti nemuritor şi că conduci. uă
armată tot astfel (şi dânsa), e

inutil ca cii să-ţi expun părerea
(mea).

Daca ânsă recunosci că

şi tu esti om,și că ai subt con=
ducerea ta alţii (tot muritori)

ca tine, să scii mai ântâiii uni
lucru, că există un cerc al trebilor omenesci, care, (tot) învărtinduse, nu lasă tot pe acei-

aşi să fie norocoşi. Acum dar,
cii am, cu privire la cestiunea

prepusă, uă părere contrarie (aceleia) a acestor (bărbaţi). Daca
consimţim a admite pe inamică
pe teritoriul. (nostru), iată peri. colul care constă întracesta: pe

Unii scrii zi îfyza care se condamnii de Schweig

hiiuser
tote ediţiile cele bune.
2 dydipiza, mai bun decât d;/iptâza care pare în
unele ediții.
,
nafipasa

ȚEyove.

și de

Este în contra usurilor lui

Erodot să pueîn gura
vre unul persouagiii un discurs compus de el,
Cuvintel
Cresu, Erodot trebue sii le fi obţinut dela vre ui autoritat e puse aci în gura lui
e pe care a consultat-o,
şi probabil 'dela uă autoritate elină: ele par a fi fost
inspirate de spiritul care
predomin

ii în multe pasagiură din trauedia »Agamemnone.
consemnând acest discurs pe pergament, a fiicut, fiiră voia a lui Esckiil, şi Erodot,
lui, sii reâsii analogia
ce o vedea cu

pasagiurile dintr'uă operă poeticii pe careo cunoscea
'sigur po de
rost. Astfel am notat mai sus, la nota 6, pag. 396, uă
analogie între: xăze( ue Jebs
Ewză <ce și un discurs al, Clitemnestrei din acâstă
tragedi
e; tot astfel acest
pasagii ne 'readuce lu versul 170 din »Agameninon<
unde ni se vorbesee de »adlz
plase. — În loc de ytyese Blakesley serie yeyfwzz, şi
un manuscris, cel florentin,
are Ejeytuce,

4

odăiv dv et, zpiițpa.

Avem

mai sus, la Cap. 79,

»edatare Triqad si
etmat« »păsi că lucrul cel mai nemerite (veqi nota 2, pag.
138),
i
5 pile, îs xados Tv dvipwz
riuy dz
Tpriruiz
Metalori
des
întrebuințată de filosofii şi de scriitorii antichității.
Norocul »Fortuna« era represintată cu ui roti.

Tacit (An. II, 55)-se exprimă

când" dico »Rebus cunctis inest quidam
vices, îta morum
6 &v: ionic

vertanture,

pentru 0.

7 Eve, pentra Eveszt,

apropeîn

termeni identici:

velut orbis, ut quem ad modum temporum
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viuâv Alnocayszas, Zanti
Osv| de vă parte, daca esti învins,
Ţ
vovat: zu7d? ăp dvrilico 2astvei perde tot imperiul (tăi);
Vo, dit vaTi0as Tubs Gyztnuutvovs 5 căcă este. învederat că Masageţii,
ap
a
mam
ads 004 zis cps îs Toubptns.
(uă dată) învingători, nu vor da
Xopis ze 255 danpmutwnv, atoypiv
înapoi, ci vor năvăli (mai dea
a
Kode
5
3
za 0bx dvao/sTăv .pây5
spe ză
parte) în imperiul tăi, Pe /de
Rauficew5,
“uvarzi
stinvza,.
Ozoaltă parte, daca eşti învingiitor,
'
>.
?
popiga zis pbpns.
Năv cv uot nu căștigi
uă victorie așa de
doxte, afivias mph
faov dv
complectă ca cum, după-ce ai
„sto atiwat, 2visăzev 05 zaiâs
fi trecut pe teritoriul lor, ai în-

zotzăvzas

metpăola,

Zusivuv.

Tep

“evtolat?* cos %ăp 270 zovlidvouat,
Masoiytzat sic! dyalâv.ze Ilepat1895
neo
upat
a
nov
usd)
20” Gastpot
z0h0y uedhov

frânge

pe Masageţi (şi) îi

ai

urmări când fug; la (argumen-

tul) contrarii, voii opune pe
acesta, (adică) că, în cas dacă,

1 Ezoto, dela Ezouut,
ci tiwz0.
Blakesley are 0570, care nu se confirmă de nici un manuscris
şi se condamnii de Gaisiord,
3 dvstovutvovs. Majoritatea manuscriselor serii astfel; găsim ânsi în unele
s

Zero tvovs,
1 05. Unele manuscrise ai (05,
5 Kăpoy. Desi cea maj mare parte a: manuscriselor precedă acest nume

articolul =», totuși sunt douii cari &l suprimă și acâstă supresiune este sancţionatăde

de tate ediţiile cele bune.
6 dv Raufbgew. «Acest discurs al lui. Cresu, precum am arătat mai sus
la nota 3, pag, 37, e plin de indicii că Erodot nu l'a cales dintr'un isvor autentic
persan, contimporan cu Ciru. Avem a face aci cu ui narâţiune care, trecând
prin gura elinilor, a fost modificată și poetisată de dânşii, dândni-se caracterul
iilosofic şi sentimental proprii spiritului lor, Am vădut (la nota 3, pap. 397)
cum reflecţiile filosofice ale lui Cresu sunt idei cari nu sunt decât ecouri ale tra-

gedianilor şi ale filosofilor elini, De exem plu, aci expresia >Not ve zâv Kau2bsewe
prin care Erodot face pe Cresu sii excite amorul propriii al lui Ciru prin amintirea
că el era fiul lui Cambise, arată clar că sursa de unde e trasii naraţiunea e departe
- de a fi fost contimporană cu Ciru. Suveranii persi nu începură să se fălescă ei se

" trag dela Cambise decât, după ce dinastia achemenidă se stabilise bine
pe tron,
dar nică ui dată înaintea consolidiirii ei. „Cât pentru Ciru, el, departe de a se fili

de tatăl seii, £i despreţuia şi se mândria numai de descendinţa lui din partea
Chiar Erodot, maj, sus la Cap. 91, dice »przpis duzivovos, mass ct
Umodeeaztpova şi iarăşi la Cap. 107: -oa6)dup Eveplie. doo azi ptzo) duâuis Mrtove,
Mandanei.

Erodot,. saii mai bine qis, informatorul stii, referii deci la epoca lui Ciru măndria
ce o afecta Xorxe de a descinde.dela Cambise. Puțin mai departe, la cuvintele

dyafâv se lepozăv,. vom vedea un alt anachronism atribuind epocii lui Ciru uă
stare de lucruri în Persia care nu exista decât. mai târdiu, pe timpul lui Erodot.
„? nepiyevtoliat. Câte-va ediţii aii zzeptytvestiat, dar cele mai bune ai TTErt-

yevtaliat.
Creutzer traduce întregul pasagii astfel: »Nune” igitur mihi videtur,
traiecto fluvio tantum progrediendum esse, quantumeumque illi recesserint, inde

vero hac faciundo tentandum ut illos superemus.e.
* dyaliâv e Ilepotav. Vedi mai sus nota, La epoca lui Ciru, Perșii
erai în toti puterea lor şi luxul nup ătransese âncă la dânşii. . Deciiderea și
efeminarea lor dateză 'de ia ui epoci posteridră şi nu deveni proverbială decât
dela resboele Perșilor cu Elinii încsce, Acest consilii al lui Cresu se potrivesce

In caracter cu acela 'dat cu privire la Lidienii rebelă, relatat mai sus la Cap. 155.
Probabil că ambele naraţiuni provin dintr'uii sursii comuni.
a
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de afară de cecen ce am expus,
ar fi un ce ruşinos și netolerabil
ca Ciru, fiul lui Cambise, să se
retragă
. înapoi de pe. teritorii
cedând locul unci femei! Acum,
părerea mea este, să trecem (fAu-

|
|
|
|

se vor retrage ei, după aceea,
să încercăm să-i supunem, procedând precum urmează: Masageții, precum înțeleg cit, nu ait

2 ghaupâzatow nos dotanbs adats i viul) și să împingem înainte cât

Etavapwpsew Ei sv
“ăg î7ă svbure ui
mă touzwt riza
oval ss zpăs ndză,
îvizăzev

halzeza

zozapty, [lv
dudpzw, astmai, sptza ptbă zh3

dzdistis

penţdhwy î. «

Iorwv
| 5gustat încă luxul Persilor
>
v Y

cunosc

cele subțiri

Să aşternem dar

(ale

șiş nu

vieţii).

pentru acesti

Omeni, în tabăra nostra, un ospâţ
-| de multe vite mărunte tăiate și
gătite în mare cuantitate; pe
lângă acâsta si mai (aşternem
acolo) şi “cupe în abundență
(pline) cu vin curat şi mâncări
de tot felul. După ce vom face
acâsta, să lăsăm (acolo) partea

cea mal slabă a armatei, şi restul

să se retragă imediat spre fluviu.
Daca cit nu mă înşel în calculul
meii, ci, când vor vedea atâtea
lucruri bune, vor tâbâră pe ele,
și noă atunci ni se va lăsa (ocasia) de a săvărşi fapte mari.«

o

1
„__Bpod
swy,

cuvânt,

„2

Vedi nota
!

dapljzov,

pe pagina 939, unde se explici sensul acestui

literal neamestecat,

|
!
dela d şi vzrrivout, aşa dar >curate.

Obicinuit vinul la Elini se amesteca cu apă, atât pentru biuturii cât
şi pentru libaţiă,

3

petuov; ei, adică Masageţii.

4 helzezat indtetie Epyov

pețdhwu. Bachr traduce vdabitur oceasio
magna, facinora edendia. Pentru forma dati vedi la
începutul acestei scrieri,
nota 2, pag. ]. Am fost silit să tradac substantivul dzdets
prin verbul a săvărşi,
dind mai mult
sensul decât traducerea literală, care ar fi: »ne va rămâne (ocasia)
expunerii unor fapte maria, traducere care ar fi obscură
în limba nostră,
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Clio 1, 208.

"208. Tvăure 'ptv udat 'Guyă- | - 208. Iată dar cari fură păgraoavi.,
Râpns
E - wezeis zi
rerile ce se confiruntară una cu
2
,
pe
Po
apicigrv'
buri,
i+ Kpolonv
23AA alta.
Ciru însă răspinse prima
2)
/
erp
papa
“Î*
p
Ehuews,
zprimiapsve
“Laubpu
22.>
părere, şi adoptând pe aceea a
avajoptete, îs abdznă GvaBriGoutvnv
lui Cresu, răspunse Toinirei că
îm asr?
“EH
uv
0%
2favaea (trebuia) să se retragă pentru
i
i
i
„oss,
Ontoaz muta
mpi
Aopee, va
zac 83
3 Ontoyez
că el avea să trecă la dânsa.
Râpos
Ea se retrase înapoi conform cu
POS 2,GE hprisov
DNpitG0v Es25
[
2cfzis = Ewvz5ă mmâi Kauf53:
cele ce promisese înainte; Ciru
!
fb
70) sp 7 Tv Bacirtrv 2âtânu*, uni
însă, încredințând “pe Cresu în
R0Mă 2vzedduevâş5
!
oi study za mânele fiului săi Cambise, câaozhy ual.e5 mnttety, îv î, duiaruia remisese puterea. suverană.
as î, Eni Mnooaytzas ui, dpllwi
Gi recomandă mult să-l trateze
zaăza tyrethduevos 40 dmvozetaş
cu respect şi cu bunătate, în
4

<

-

i

7

73

4

i

1 Gyvtszaav, :Acest verb indică presenţa saii adunarea la un loc a mai
multor elemente contrarie: în acest cas, piireră, (Vedi mai jos la Cap. 214, unde
cuvântul

acesta 'se aplici la forțe arm ate; mai
Cartea VII, Cap. 142, și Cartea VIII, Ca p..214.)
3

vedi

şi Cartea IV,

Cap. 132;

îm! Exzelvmju, îsi cu acusativul indicii mişcare spre şi până, adică: Ciru să
vie spre Tomiris, până la puntul unde s'ar fi retras ca.
,
,
[
3. mac. d. În tote
ediţiile, zazâ,! care nu este decâtPoui formă. coruptăIER
ionică
pentru af 4 sai za î. Nu mă îndoiese cii forma originali a fost zaz î,
(Vedi nota

asupra acestui cuvânt.în Cartea IV, Cap. 201.) Înutil să mai spunem.
că za” d este uă contracţiune pentra zază ză sai pentru zazi 4. Contracţiu
nea
pentru zază d ia în genere forma af) 2, aspiratul 4 având efectul de
a transforma pe = în fi.
4 KayuB55z, 205 zep mw Basinirv tâtâov.
În Cartea VII, Cap. 2,
Erodot ne spune positiv cii legea Perșilor cerea ca regele, când pleca într'ui expediție, si desemneze pe succesorul seu. Ctesias, care relatezii cu totul altfel

sfirşitul lui Ciru, și care nici nu pomene.sce
despre Masageţi,

spune că Cirn

nu desemnâ pe Cambise ca succesor al stă decât pe patul morții: »Nâps îi uddw
ceheveZu, HauBăarvy ubv <âv mptzay întâm Basdta vahiisan« (Excerpta Persica $ 3).

Aci cred că e mai mult vorbii de un fel de regenţi şi de ui investire numai

provisorie cu atribuţiile puterii suverane,

5 tuzathânevos, rasa întreapiă, începând dela N3sns şi până
capitolului, este compusii din frase încidentale cu participii. Nu avem laalt finele
verb

finit decât înfBrave şi acela este verbul al cârui subiect este Kăpns; de
aceea am
pus ui virgula dupi N3pos 38, deşi nu o vâd în nici uă ediţie: ea separă
subiectul
de frasele participale; pe urmii frasa este, ca si dic aşa, întreruptă la zottew şi

firul frasei participale, introduse prin ze)
prin repetirea acelui participii casa în

ded iueuns, este reluat după dpficuli
dnense, Geniul limbii eline admite

sa

asemenea construcţii, așa încât eii cred eronati punctuația lui Creutzer care
pune un punct și virguli după cpt, lasând astfel fării verb finit,
şi. necompleeti tâtă frasa începând dela, Kăpas ît şi până la dpfiwfi şi fări
subiect exprimat partea a doua a frasci. În traducţie însă suntem siliți a tiia frasa în doui,
tratând pe Zrmeiuevos ca cum ar fi fost tvezt)az0, şi repetând “subiectul subt fornii
de pronume, pentru verbul ârtdawe: acâsta pentru cii nici ui limbii modernă
nu sar acomoda cu 'traducţia literală, care suni astfel: »Ciru Ensă, încredinţând
.
pe Cresu în mânele fiului sâii Cambise, câruia remisese .puterea suverană,
şi
recomandând acestuia mult ca să-l respecte şi să-l tratese bine, în cas de
nu ar
reuşi expediţia în contra Masageţilor . .. ., făcând aceste recomandaţ
ii şi în-:
apoind -pe acestia în Persia, el treca peste fluvii precum și armata lui,

zobzovs âs Ilfpoas!, aăzăs tt Baws

1

zozaudy -z0d 6 gzpuros

adz05.

contra

Masageţilor;

făcând

“Vozdonsi

asupra Asică, iar cu cea laltă,

wr

-

Edodary( 2

cas daca nu ar reuși expediţia

în

ual zourtwy
ij 08 xy

palâwy sv peofăzazav Zyovza îi
26 uwy mzipujas,
ză[ pâv Tv "Aciv,
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aceste recomandaţii și trimițând
(înapoi) pe acesti (duoi) în Perşia, el Ensuși trecu fluviul precum şi armata lui,
209. După ce ânsă trecu peste
Araxe, sosind noaptea, şi dormind pe teritoriul Masageţilor,
el avu visul următor: €i se păru
lui Ciru în somn că vedea pe
cel mai mare dintre fii: lui
Istaspe, având aripi pe umeri,
şi că cu una. arunca umbră

209. "Emzi ze 62 zepnblir) ză
"Apitea, vous 3nchindsrs, etâs
du, edâwy 2v sâv Masoareziuy
ii Xopp zotfvâs* £
2, 20 Orwwp Gpâv 2

Yi

cpr.

Clio 1, 208. 209.

Exuguui raw,

1 €ş Iltpoas, literal »la Perșia,
2 “Yozdaneos. Blakesley, referinduse la genealogia coprinsă în Cartea VII,
Cap. 11, conchide că între Istaspe şi Ciru trebuo să fi existat
„că eraii pote veri primari, lată însă tabela, genealogică ce resultă uă rudenie și
din inscripţia
dela Behistun
şi care confirmă pe aceea ce ne o transmite Erodot. După acesti
tabelă, fără admiterea, cârsia este imposibil să facem pe Ciru
contimporan cu
Istaspe, acest rege cra vtr al treilea iar nu primar cu Istaspe.
:
Achemene
Teispe

Ariaramne

|

m

|

să

alt fu

Cambis (deşi el este nuArsame

mit fiul lui Achemene de Erodot,
în Cartea VII,Cap.
11,trebue să f in-

„tervenit cel puţin
Istaspe

două generații).

Cira
Dariu
3 “ij pâv zăjv "Aclny, ij nai
di “h9 Ebpuzmy.
Adică, atât lumea civilizată,
representată de
lini în Europa, cât şi lumea barbarii represintată prin
Perși în
Asia, Mai sus, la Capitolul 4, din cartea acesta, autorul
nostra ne spune: >
Tg "Aciru za ză Zuotztruen Eye Pipăaga oiverăuzat oi Îltpsar,
iv GE Lopwbaryv zal

ză “Ehdapuzi Trmpra zeyroptatiaee, Hammer,
pag. 52), menţionezi un-augur dedus tot aşa
asiatice din antichitate aripele craă emblema,
cu aripi la Asirieni erai simbolele cel ei mai

(Geschichte der Osmanen, vol.I,
dintr'un vis de aripi. La popsrele
puterii şi a miririi. Astfel boii
avguste puteri suverave. A visa

că cineva are aripi era un prognostie că acelei persone i
era reservat un mare
şiitor. Artemidor, un celebru interpret de visuri,la articolul
aripi, dice: »rcig zhgvzints ze zciş Ea tuvaptvols dpyâs zeptzuteiu respectiv despre
e,
Erodot,

1,

26
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- Clio 1, 209,

3. «6 'Apoduzos, îâve dvâpt 'Ayat- | asupra Europei.

peviâgi, îm my zalâwy Anpetns
pzapizazos, âv .x6ze Tux îs
stznsi zu uihoza Ezsa* vai pdane
zazahehsrtu 2 Tlipsmat nd Yâp
si/€ mw Îuzirv otpasedzotiar?,
"Ezet cv 03 2Enytpbm? 5 K5pos,
9 h6vov Souza zzpi zis dnos*
ds &£ ol 2â6xee we
eva î,
ns, uahtsas * Vozdonsa ua dmo-

AMapBâv unăyv eine"
zuis as Emfnuheduwy

Dariu era fiul

| cel nai mare al lui Istaspe, fiul
| lui Arsame, bărbat de neamul
Achemenidilor, el era .pe atunci
| de vîrsta Wabia: de donă-deci de
ani, şi acesta! fusese lăsat în
| urmă în Persia: câci el nu avea
| âncă virsta pentru armată. Ciru
ensă, după ce se desceptă, me| dit (mult) asupra (acestei) ve-

»'Yozaozes, | denii; şi fiind că îi se păru
dpoi ze za! | că vedenia avea uă mare im-

“ii îuf dpxfj tdhwrzt- ds 33 zaăza
portanță, chemâ pe
dspeztos? otda, 27
oruaviu,
apucându-l singur
"uz fani amâtaza6, xaf uot | »Istuspe, fiul tăi
a
Tia mpodetavbuuat ză mwsp6- | conspirând în contra
nova" dx, G 2 cj maporyoutvm | contra suve ranității

Istaspe şi
(85) dise:
fost prins
mea şi în
mele!
Eţi

! Edvzt dvâpl A atuevida. " Achemenidii, adicii
craii consideraţi de Perşi ca familia lor cea mai nobili, descendinţii lui Achemene,
Pe de alti parte Medii se
consideraii ca mult mai nobili decât Perșii, şi pentru
dânşii nă familie cum erati
Achemenidii, deși de prima nobleță în ţera lor, nu
cra privită nici chiar ca egală
cu ui familie din clasa de mijloc în Media. :
De aceea când Astiuue, regele Medilor,
speriat de visul ce-l avusese, câuta un strâin ca să-l
dea de soț fiicei sale Mandana,
alese pe Cambis, persan

din familia achemenidii, pe care 6l privia ca »mai de
familie nobilă, de un caracter blând, şi pe carele îl consider
a cu mult inferior chiar
unui med de condiţie

ordinară, el se numia, Cambise« (Cap. 107). Acâsta
explică
misterul cum une ori descendinţa. dela Cambise este
tratată cu dispreţ pe când alte oră ea devine un subiect de fală, Ciru, carele era în parte
med, moştenise dela familia
mumei sale mândria. în origina lui medică, şi conside
ra pe muma, sa, ca mai nobilii
decât familia achemenidă al tatălui săă, Regii &nsii
curat perși, cum eraă Dariii
şi Xerxe, neavând sânge medic, se făliaii firii reservă
de descendința lor dela
Achemene. Aci autorul vorbesce despre Dariu, adicii
de un rege carele se mândria

de descendinţa lui achemenidii şi astfel devine naturalii frasa
vaca dpi Agamevlâre.
2 05 vâp ele wo îhezlay orparedealat. Virsta de
douii-decă și unu de
ană era aceea la care Perșii se considerat apți pentru
l militar,
„5 tenvEpiia, Acesta este forma ce o giisim în serviciu
manuscrisul florentin: ea
este. adoptată în textul lui Creutzer şi e preferibilii formcă
z:e746lm,, care este
accea a majorităţii manuscriselor

şi caro se aflii şi în textul lui Blakesley.
duze, dela dhiszowat, Unele ediții ati duze,
precum aii mai sus, la
Cap. 191, ihwzdzwv şi ihanzizas pentru fn)ozdziwu
şi ahuzdzaş, Forma adoptatii
de uoi este cea mai bunii
1

și este sancționatii de principalele ediţii; Erodot &nsi
întrebuințeză ambele forme,
raza

depeztus,

cuvinte este intervertit.
5

anătazat,

În unele ediţii și în unele manuscrise ordinul
acestor

Un manuscris are umhtavzat cara

în ori ee cas respins.
Alte ediţii şi manuscrise ai forma ordinari ziioenattrebue
, admisi şi în textul lui
Creutzer. Am urmat aci textul manuscrisului florenti
n al lui Schellerscheim pentru
că e bine a se reţine ui formii rari acolo unde ca e sprijinit
ă pe ui autoritate necontestatii, fie acea autoritate în minoritate, Pentru
acelaş motiv la Cartea II,
Cap. 67, am dis dzaytazat în loc de dzdylvsat,

Clio 1, 209. 210.

1

pi

EI

îîoy ză Găv zalSpore Ei
mpeohbzazoy.
zăy
“âwy
soustuy
ua
mripuqţas*
sân Guwy
Ebabcy
22
=î uăv si Aatrv, sii
pri/avij
srv imomdlae nărov 2osi
_dzb Ss Gimns zabsrs odâzuia!, ză
uk, Exetvov? EmiBovhebatv duri, d
„anbov spy napisy mupz32 iza
25 Ilipoas, za znize fos Ezed i,
27 mdde zucaszpetiuivos Elo
22, 65% unt vasuozi,sqjs Thy adu

25 Sherpov5ee

„1408

|! voit desluşi cum le sciii acestea
positiv. Ieii ait grijă de mine
! și mă prevestese despre tote
cele ce aii să se întâmple; deci
- dar în nâptea cea din. urmă,
"pe când dormiam, am văţut pe
„cel mai mare din fiii tăi având
! aripi pe umeri: şi cu una arunca
; umbră asupra Asiei, iar cu cea
! laltă, asupra Europei; alt ceva
| nu pote resulta din visul acesta

decât că el conspiră în contr:
mea. Deci, tu pornesce cât mai

de grabă înapoi în Persia şi fă
astfel încât, când ei, după ce
voii fi învins în acestă (expediţie), mă voii întorce acolo, să

"mi presinţi pe băiat ca să-l cercetez.«

Năpos uv înzfwy Aa210.
y
- ol EmDovhedzw, these
s402*
petov
=

CE

în

îmiuwy

mpntoate,

îs

210.

Ciru le spunea acestea

convins fiind că Dariu conspira
i în

contra

lui;

divinitatea

€Ensi

aizbs păv sehzuziicaw abznă <adzij$ + Ci indicase că, el Ensuşi era deaa
pa
,
4VTOI
GOI
mspte !i! stinat să moră chiar acolo, şi
216
aud Rip
1 GE5 Bashrtrj
pihhra,
1 obâeula. Astfel aii ediţiile cele mai bune, altele inferidre ai câeuiy
2 “2actuov.- Am urmat cele mai bune textură: sunt ns manuscrise

și

texturi cari seriii zetoy, între altele Blakesley.

3 obzwv

Zori una

ză ss

Gros

zabens odâepla, 76 ph Ezsivov

imeBovhzbar îwol. rasa acâsta este cu totul idiomatică, şi, cum dice Blakesloy,
ea exprimii ui consecinţi logicii printriuă necesitate fisică, adică Ciru, voind să
Dariii
dică că consecința logică a visului săi, era, cii Daria conspiră, face pe
agentul principal și dice că el nu pote sciipa de acţiunea visului firii să eonspire;
în alte cuvinte că el este fatalmente impins la conspirație prin acţiunea visului.
Frasa literal tradusă ar suna astfel: »nu este altii meşteșugire din visul acesta
E evident că petru a face
decât ca el sii nu fie conspirând în contra mea.
cu
frasa înteligibili trebue s'o traducem altfel decât textual. . Figura este analogă

accea, exprimati prin cuvintele ză zapnhaufzmavae mai sus la Cap.3$.
.
.

nota 3, pa. 62.)

(Vedi
Ă

Sunt eu totul de părerea lui Blakesley că acâsti voeabuli este super-

1 ş.

Mu când intervin aşa de puține cuvinte între ca şi Gzws de mai sus: suntem
casti siliți a o reţine câcă ca figureazii în tote manuscrisele, Blakesley emite opinia
Lu atare
ci Erodot ar îi seris tus zdptaza şi că copistul ar fi omis pe <dpza.

cas ds nu ar fi uă repetiţie inutili a luă Gzws.
5

îq

Edeţyo

6 adn05

sadza,

Literal

»spra

cercetarer.

Dar acesta este uă simplă ipotesă,
,

»Acolo chiare, veţi mai sus nota 6, pag. 354.
26*
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Clio 1, 210.

Jopsot îs Aapetny. "ApsiBezau! 3,
că împărăţia lui era să trecă
dy? 6 “Yordonns 'zotoâz3- »Q (n mânele) lui Dariu.
Dar
Basa, pi) et aykp Ilfpars genIstaspe âi răspunse (cu cuvinvos Bozts ot Emfnuheboet* et. tele) acestea: »O rege, ferească
AI Y
.
z
O cost, dizâlotro uş
TOALETA *
0ş"
deii ca să existe un bărbat. năsdvi uzv dobhuv daninous 2havljtcut Persian capabil de a conpus: Îlfpaas start» dyzl ât dpspira în contra ta; şi daca ar
fosta 0 dhhov, pet dadv- exista, peri ur el mai iute! tu
soy. Et 6£ sis 7ot dus zapis 6 ai făcut ca Perșii, în loc de
zatda zby
vswzeoa finuhsb=wy
a fi sclavi, să devie liberă: în
Ep 020, Eu în mapudidout ppăloc de a fi dominați de alţi,
oa! ads moro? î si od An5să domineze (ci) peste toți.
heat. e.“ Yozdozns pâvy abia
Daca însă vre uă visiune “ţi a
dustpiuavos za îtafăs zhy 'Apatea,
destăinui
t că fiul meit complose
A
Ti
3
[lfpsas, vhdiwy K5pwp?
teză în contra ta uă stare nouă
3097 aiba
Aupsiov,
de lucruri, ei €l voiit preda ţie
ca să dispui de el cum vei so3

7

a

.

LI

1

2

2

7

NN

7

-

,

1 "Anelfezat,

coti de cuviință,«

Istaspe Ensă,

după ce răspunse

(în termenii)

După acest verb textul lui Gaisford pnne și, pe basa,

autorității a cinci manuscrise vechi, Vom urma însă textul lui
Sehweighâuser, conform cu texturile manuscrise cari nu aă pe ci, cu atât mai
mult că verbul
duzteahiut cere acusativul persânei câtre care se respunde, dar nici
nă dati dativul;

"un asemenea dativ nu pote fi decât un vulgarism.

23 . | ww,
34 cv

Găsim textură cu &» îi
este mai natural stilului
expresie astfel şi la Cap. 58, 59 şi 75 de
3 pigde. Astfel seriii texturile cel
>
.
pa
hăuser,

TOWOLSGE

ȘI

TOtatE,

dar, precum observii forte bine Schweiglui Erodot, care întrebuințezi acâstii
mai sus.
e mai bune: vedem însă în alte ediţii

4

îs duri ul îndiwu 2zoinoas âhzvlipovs Iltpsas 2luar.
Bachr traduce: »qui efficisti, ut servorum loco liberi essent Persme,
(Vedi şi Cartea VII,
Cap. 129.)
5 vai 52 dnyeslat
. Infinitivul cn uii preposițiune.
,
fării articol este așa
„de inusitat încât mulți grameriani şi comentatori, ca Schaefer,
propun a se ceti
„03 pasta.
Acesti variautii, deşi pâte mui corectă, nu pâte îi admisi,
câci e
probabil ci Erodot a seris firii articol, de ore ce, atât aci cât
şi în pasagiul din
Cartea VI, Cap. 32, unde avem vaii eta împyiase, şi în ucela din Cartea
VII,
Cap. 170,

unde avem

asemenea

casuri.

vast

52 tva

YI Seuzase,

NICI

un

manuscri

nu are articolul.
Era, deci uii particularitate a lui Erodot de a omite câte uiis dată
articolul în

izayțehher.

Din crore câte va ediţii vechi aii optativul dayro,

ca acest mod sii fie sancţionat de manuscrise,

:

fără

1 “păchat. În unele ediţii, -pâztiat, condamnat de Bredovia.
$ z05zo. R&ă seris în unele ediţii znizw: aci pronumele demonstrativ
nu
"se referă la cel personal ci la € =,
” Rdpw. »Pentru Cirue, adică pentru a-l preda pe urmă lui Ciru
la reîntârcerea lui, Rawlinson, în traducerea lui, omite pe Kipw,

'

Clio |, 310, 211,

=

211. Răprs îE mpneNJov dz
aaa
a
"Apa îutprs dâw, Exo 7

în mw "păzea,

Ci

zăs Kooisnv Danlitaas.
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zadza, 9 Kbonu > za |lepstov 2
zalapoă ozpazod! dinzhisavzos

ww
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hawl)fvzos
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za olvpv sbâry.
Eme)lovzes zoNus
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aceia și după ce trecu (înapoi)
Araxele, procedă în Petsia (cu
scop) de a ţine pază peste fiul
săi Dariu pentru Ciru.
211.
Ciru €nsă, înaintând
până la uă distanţă de uă di
de Aruxe, se conformă cu sfaturile lui Cresu. După acestea,
pornind Ciru înapoi în spre
Araxe, cu elita armatei persane,
și lăsând partea cea mai prostă a trupelor, sosi uă a treia
parte din armata Masaseţilor

şi ucise, cu totă resistenta lor,
pe acei din armata lui Ciru cari
fuseseră părăsiţi, şi (pe urmă)
vădând mâncările aşedate înaintea (lor), îndată ce învinseră pe
protivnicii. (lor), se puseră jos
şi mâucară; după ce se săturară

1 za xabapoă sepazo5d. Unii comentatori, între cari figureză uă autoritate nu mai puţn importantă decât aceea a lui Weseling, traduc zalap55 prin

»pur« pentru că e precedat de llepztwy, adică inţeleg partea armatei compusă
namai din Perşi, ca opusă aceleia compuse din mercenari strâini. Cred sasi ci

acestă interpretare este eronată, mai ales eii dyprjinv' de mai jos, întrebuințat şi
la Cap. 191 de mai sus, însemnză partea mai prâstă a armatei; prin urmare
aci e vorhi de partea cea mai buni saii de flârea armatei persane. Mă este
âncă un cuvent-pentru care nu putem admite interpretarea lui Weseling, și acela
este cii la Cartea IV, Cap, 135, avem iar expresia »andhaptă 260 ozpazaăc care însemn6zi acolo fără cea mai mică îndoidlă, elita armatei. Cuvântal [lepsto+, pâte fi

considerat ca nă superbuitate. dar preserța
expresiei zaliaţsd un seos altul decât, 6 are
iudică logica întregului pasagiii. — În ceea
expediţia acesta, Strabon ne spune la Cap.

analogă în contra, Sacilor.

lui în text nu
combinat.cu
ce se atinge
XI, că el a

e suficientă pentru a da,
apară şi pe care ni-l
de tactica lui Ciru în
întrebuințat, uii tactică

,

? lâdures. Trecerea dela singular îz6vez, natural cu subiectul singular
“paToțis, la pluralii tâfuzes şi 2datroro, desi neregulată, nu este fără precedente,

când subiectul,

deşi la sinzular, represintă uă colectivitate ca per puoţis, câci

cupetul se transferă lesne dela numele colectiv la îndividii din cari se compune
colectivitatea,
3 tâniuvuza. Astfel aii manuscrisele şi ediţiile cele vechi, dar Gaisford şi

Schweigbăuser aii aztec, adoptat şi de Blakesley.
? Ut îi lltpsar Eneiliduzas mzodhods ut oozwy îpfvevoay.

Incidentul

acesta al unei victorii a Perşilor asupra unui popor barbar, pus prin beţie şi
orgii în imposibilitatea ce a resista, este recunoscut de toţi autorii, dar toți nu
sunt de acord asupra ocasică când a avut loc. Straboa Ensuşi emite doni ver-

siuni, una că Sacii, popor pe care îl consideră ca aprâpe identic cu Masageții,

făcând

uă

incursiune

în Capadocia

și în Pont,

ai

fost

atacați
de

generalii
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attasns Kâpe, pqjttv îzapidst. 25
eyovâz apăz mplijuari, si5 du-

cu mâncare

Sosind

și cu vin, adormiră,

(pe urmă) Perșii

peste

dânșii, uciseră pe mulți din
ei și:pe încă mai mulți &i
făcură robi, p'între cari, între
alții, pe (Chiar) fiul reginei Tomiris,. carele servia în armata
Masageţilor, (și) al cârui nume

era Spargapise.

212. (Tomiris) însă, însciințată despre cele întâmplate armatei şi fiului ci, trimise un sol

la Ciru,

și (6i)

(cuvinte):
A
de: sânue,

»O
nu

spuse

aceste

Ciru, nesătulule
te fuduli pentru

persani ce se aflaă acolo, pe când erai ameţiți cu
vin şi pradii şi că au fost
astfel distruși: — (aci vedem 'că nu e vorbi nici de Ciru,
nică de Masageţi). Uii
a doua versiune dată de Strabon este că Ciru, învins de
Saci, ar fi recurs la
acest stratagem ca să-şi ristune. Mai sus, lu Cap.106, avem un incident
sre
cum analog, în care Ciaxare, chiamă pe şefii sciți la mată, 6i îmbată
si ucide. Tote acestea pot fi versiuni ale unuia şi aceluiaș incident, şi înpe urmă
onbrea
câruia Perșii instituiră scrbiirile, sait mai bino dis, orgiile, pe cari
le ait numit
»Sacmeaa. Acâsta e cu atât mai probabil cu cât toți barbarii de p'în
pustiile
Tartaric

i, fie ei Sciţi, Masageţi oră Saci, crai desemnaţi de Perşi
subt

numele
acesta pencric de »Sacie. Aceste serbări persane eraii celebrate
ca orgii şi împudicităţi şi erai ore cum legate cu serbiirile bisanual
e ale Venerii lor, Anajtis.
1 Basthetms. Multe ediţii şi chiar manuscrise
aă Basis, ecea ce nu pote
|
fi decât eronat pentru că fasi ha e singural cuvânt care pote semnifi
ca reginii,
Fei
de vreme ce fasii, -însemneză
regat,
2 Xmapyaztons:
În Cartea IV, la Capitolele 76 şi 78,
doi şefi ai Agatirsi or cu numele Xzagyazilirs. Daca aceste se vorbesce despre
nume proprii! sunt
identice, ceea ce e aprâpe sigur, acesta e de mare
importanţi în stabilirea afinităţii etnice între Masageţi și Sciţi. Cât pentru opinia
emisă de Donaldson cum
că numele ar fi arian, derivat dela sanseritul »Svurga
c şi »pitac, ceea co ar însemua »tată cerosea, ei cred cu Sir Henry Rawlins
on căi ca na e întemecati, mai
ales cii Masageţii nu pot să fi fost ariani, şi mai puţin
încă Agatirsiă, Sir Henry
Rawlinson mai opune obiecțiunea că dacă numele
era arian, derivat dela »Svarga
P iia« sunetul sv sar f transformat, conform geniului limbelor
arianc, întrun
sunet gutural şi ar fi devenit »Gangapitac,
Legitura dar între »Spargupisec şi
»Svargapitac« e cred dar numai aparentă şi nică cam reală.
"3

“HI 38, adică Tomiris.
Ezaptiis. Acâsta este forma admisi

în tote manuscrisele. Dietsch însă
urmează pe Bredoviu şi are îzatplirs, Tot aşa la
Cap. 90 mai sus avem 2zariizis,
'
Forma Ezazlgw este cea ionică şi âr A mai conforin
ii cu dialectul lui Erodot, fiind
singura întrebuințatii de Omer, 6nsii autoritatea unanimă
a manuseriselor este în
„contra, rectificării propuse de Bredorin, mii ales când
scim cii dialectul lui Erodot
nu este pur: ela întrebuințat fiiră îudoislii ambele
forme, câci spre finele Cap.U0,
deși mai. sus are tzapbieis, scrie îzazipas si uu îzdoas;
(vedi nota 1 pe pag. 1v0 de
mai sus).
5 i, echiraleză cu îsi

şi se raportă tocmai la f4pdsuaas de mai jos.
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mijlocul

cu-care

umpleți vă înebuniți
tr'atât încât când vinul
ui dată de sus peste
,
.
„a
pul (vostru)
vă es la
vorbe. proste — (că,
astfel de otravă ai pus
fiul mei, ) şi nici cum
(drâptă)

după

puteri.

fruc-

când

vă

până înse repede
(tot) coraa.
suprafață*
(ic) prin
mâna pe
prin luptă
l

Acum

A

pri-

ui, ' mesce sfatul meii când te conSROUVVUL
: siliez bine;
dă-mi înapoi pe fiul
3

Toy

xapz.

2nă '

viei

prin

6:

”

TOrGstş”,

ăpzehlvw

El

(adică)

4
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Autorul

'

avea

intenţie să

facă

din

cuvintele

acestea

regimul indirect al verbului îodbsas, dar uii dati angajat într'uă frasti incidentalii

lungă, începend cu zi; xep şi terminând cu Ezea vază, a păsit cii distanţa între
regimul indirect şi verbul scii a devenit prea mare; atunci a lăsat suspens pe
îumeltu apa, repetându-l după frasa încidentali subt forma zutrze ap

up.
Am tradus reprodacend acestă construcţie meusitată şi indicând'o prin
introducerea verbului »dice în legitură cn zccdze raputtz.
În Curtea VI,

Cap. S4, autorul nostru; vorbind despre
beţivii şi Blakesley observă că e curios
amicilor ei acest vicii. EI explicii acest
fiind un popor scitie, care nu cultiva via,
»kumise şi că despreţuiaii, nu atât beţia

Masageţi, si stiamatisâză ca ui nație
ca toemai regina lor să reproşeze infapt prin
presumpțiunea că Masageţii,
se imbitai cu lapte de iapii fermentat
în sine, pe cât modul de a se îmbiita.

Acesta însă e ui simplă suposiţiune cătând a expliea un fapt care în sine nu
are nimic extraordinar, câci un individ având un vicii, critică adese oră pe altul
.

care suferă de aceeași patimi.

? Exavazhăet»,

S'a propus de unii divazdrbzwy.

Weseling explici cii Tomiris

înţelege prin frasa acâsta zebriis sursum tendere et quasi in ore natare improba
verbac, că toti metafora este împrumutată dela mare, zaziivens fiind uii expresie
nautică aplicatii ventului, și că autorul dice azvens 205 otvov întocmai cum die
marinarii »xasivzas 3 dvtumo« când vorbesc despre vântul ce se repede de sus
şi turburi toti suprafaţa mării.
-

3 sasi să xaptepiiu

Expresie care s'ar traduce »dupii tirie« adicii luptă

care se decide după cine e mai tare. Avem aceeași expresie în Cartea III. Cap. 65,
şi în Cartea 1V, Cap. 201. Am tradus prin »după puterie credând că acstii expresie
se apropie mai mult de idiomul elinese decât uă perifrasi,
* îrhafe zâv )fyow.
Expresia Orohauâvere Myo» este echivalentii cu
|
banâtpesba die,

5 sptemuopiât
țar

cu dativul

705 szpazod

este rară:

o mai

zasvâploas.

vedem

Construcţia verbului zazofpl-

în tragedia,

lui Sofocle

»Aiaxe,

Tot aşa avem în Cartea VII, Cap. 9, verbul xzazayehăv cu dativul.

5 bi îi uw caza
ce, pote fi mai corect ca
fi tost mai elegant daca
â, care nu numai cii e

vers 133.

ă

cb aoutszte. Sunt ediţii cu zi î2 zadza pd Tri, 32ts, ccea
stil dar care nu se confirmi în texturile manuscrise. Ar
am suprima cu totul az cd matfsets, saii în tot: ceasurile
de prisos, dar e chiar un vulgarism. Matthias crede ci

cuvintele za3zz sd zertises sunt adiiogate, și că nu ai existat în toxtul original
al lui Erodot, al cârui stil fuge de prolixitate, mai ales când acea prolixitate

distruge puterea frasci.

:
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(meii şi) plecă nevătămat din
acestă ţeră (după ce) ai distrus uă
treime din armata Masageţilor.
Daca €nsă nu faci acesta, ţi
jur pe sorele, care este stăpânul
Masageţilor, că ori cât vei fi tu
nesătul de sânge, că te voii
sătura.«

213. La cuvintele acestea ce
i se transmiseră, Ciru nu dete
nici uă atenţiune.
Ensă, fiul
reginei Tomiris, Spargapise, îndată ce se. trezi Jin beţie și şi
dete seamă cât de mare era primejdia în care se afla, rugă pe
Ciru ca să-l libereze din fiare:
îndată &usă ce fu liberat şi stă-

pân pe mânele lui, el se sinu-

cise.
În- modul acesta muri
dar el.
214. Tomiris ânsă, când (înţelese că) Ciru n'o lua în seamă,
concentrând tote forțele ci, dete
bătălie lui Ciru. Acâstă bătălie
ei o consider -ca cea mai teribilă din tote câte ait avut loc

1 dtov Ezduvoul zor zdy Macoayeriwy desa
27|. "Ca tote popârele
getice, Masageţii eraii politeistă; că ado rai mai
corpurile ceresci şi naturalmente sârele, ca cel mai principal, Astfel era şi alesreligia
Dacilor,

? ww

Blakesley și alte ediții ai ui, Vedi nota 10, pag. 376,
de mai sas,

"3 Bacthelnc.
În loe de faarins, care se giisesce în unele ediţii,
(vedi mai
sus nota 1, pag. 406),

Ge piv 6 me olvos dvijze. Bachr traduce »ubi vinum
dimisit ipsume
adică »după ce vinul îl liberâ de subt influența, sac, în alto cuvinte,
după ce se

trezi din beţie.

5 ds ol & Kopos ov Zotzovse. Weseling suprimii pe
si, dar Schweighâuser,
basat
manuscrise
și pe faptul că la Cap. 86 din Cartea VI
CT
Vas t legătur
pepe unele
un
găsim iar în
ă cu 2c1xovsz, 6le? me nţine. Asomeni 5 este omis în manuscr îl
isul
florentin.
6

Rig.

Creutzer

nu

are

nici ui

unctuație

chiar uă virgulă; acesta de sigur e uii erâre de tipar,după cuvântul acesta, nici
e evident că zar,
zip pâymi nu are nică ui legiitură gramaticalii cu frasa câcă
ce se termină la pr.
7
UA
PN
|
Bapfdpuy dvâpăv,
Perșii firesce sunt prenumărați între popârele
barbare,
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| între barbari; şi iată cum am,
audit că sai petrecut lucrurile.
! Se (ice că mai ântâit (ambele
| oștiri), puinduse față în față,
(începură prin) a descărca să| geți de uă parte și de alta; că
| după aceea, îndată ce săgețile
| lor fură descărcate, se precipi| tară unii peste alţii şi luptară
corp la corp cu sulițele și cu
| spedele lor; că mult timp se
| luptară cu resistență fără ca
| nici unii nici alții să voiâscă a
| ceda; în fine usă fură victorioși
Masageţii.
Cea mai mare parte
| din armata persană fu distrusă
| pe loc, şi ensuşi Ciru_ peri,
| domnind peste tot două-deci și
| nouă de ani. Tomiris, umplând

1 EtezesdEauzo, fură tote desciireatee adică trase din arc, aşa încât si nu
mai remână în posesiunea arcaşalui,
uvtyesliat.
Am tradus »luptară corp la corp«,
Esechiu traduce acest
verb în latinesce: »manus conserere cum aliquoc.
3

avveordval.

Vedi

mai

sus

nota 1, pag. 400.

1 mepteyevazo, pontra mepreyiuien.
Acâsti din urmă formă , care esto şi
cea normali, existi chiar în douii manuscrise şi din pricina acesta o preferi
Dietsch.
În textul lui Dindort avem 2yivovo. E positiv cii Erodot a între-

buinţat forma mai rară a persânei a treia a pluralului, avem

chiar mai sus în

cartea acâsta, la Cap. 15 şi 152, forma dntztazn, care nn e controversatii de
nici

un manuscris;

în Cartea ÎL, Cap. 166, avem îar 2yevtazo.

Aci autorul nostru ar

fi trebuit să se serve, nn de un verb finit ci de un infinitiv, câci întreg pasagiul
esto nă naraţiune în forma oblicii, introdusii mai sus cu verbul iezat, Ensi
Erodot, uitând pe dtyezas, revine de vă datii la forma mai naturală directii,
Am
conservat în traducţie acestă iregularitate de sintaxii.

abzod zadsw,

“Vedi mai sus nota 6, pag, 354.

6 Bagiedaaş zi mdvza îvoş dtovza 2ptizovza Exea, Lareher, urmând
pe Erodot, fixâzii anul 530 înainte de Christos ea data morții lui Ciru.
Otesia

ensă afirmi că acest
mortea lui Ciru la
între 29 şi 30 de ani
birea între lungimea
al Perşilor, Erodot

persanii,

monarch a domnit 30 de ani, şi discipulii lui Cresia pun
anul 529 înainte de Christos, Lepsius afirmă că diferința
ce o giisim la Erodot şi la Ctesia, result tocmai din deoseunui an socotitii dupii calendarul Egiptenilor şi anul lunar
urmând tradiţia egipteană pe când Ctesia urmâzii pe acea

Sensul literal

adică două-deci şi nouă.
"7

eGitijzo.

dela

al fraseă este »domnina

ăia,

întrebuințat

mai

trei-deci

sus

de ani, lipsind unule

la Cap. 94,

de

cii forma, tâitezo, po care o găsim în unele ediții vechi, esta erouatii.

unde

resultiă

5 Zvazijue. Există şi varianta îvazaze. Ambele versiuni sunt aşa, de bine
susținute încât e forte greii sii acordim preferința vre uneia din ale. Ei am
adoptat pe dvazzpze fiind că mi se pare mai natnral ca sens, îvanijte, adoptatşi
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un burduf cu sânge omenesc,
căntă cadavrul lui Ciru p'între
morţii Perșilor; când &l găsi,
viri capul lui în burduf, şi in-

sultând cadavrul, dise cuvintele

acestea: »Pe mine, cea în viață,
care te am învins în luptă, m'ai
ucis tu, răpindu-mipe fiul mei
prin “vicleșug; eii însă te voii
sătura pe tine de sânge, precum

te am ameninţat!ie

Din multele

versiuni ce se spun cu privire
la sfârșitul vieţii lui Ciru, acesta

mi se pare cea mai demnă 'de
credut.

în

textul lui Creutzer, vine dela 2vaşirut, futur Evaziisw, care însemnâzii

a lăsa
să căda în ceva şi astfel »a arunca în«. . Daca adoptăm. verbul
acesta, sensul
este că Tomiris ar fi luat capul lui Ciru şi Par fi aruncat în burdufal
plin de
sânge, Varianta cea da doua, tvazizze, adoptată de Blakesley, şi
care. se giisesce
în multe manuscrise, vine dela verbul tvazizzav Sail vagdmzety
da atirna în cevae.
şi ar însemna ci Tomiris ar îi atârnat capul lui Ciru de ceva şi că 6] seălda mereii
in sângele din burduf,

saă cum explici

Gronoriu

»adligavit superioris

utris
Schweighâuser,
in sacco suspendit«,
Vedem dar ci ambele versiuni sunt bune şi las cu totul
Ja judecata studentului si primâscă sait una sait cea altii.
1 Hopatvontyn. Găsim iar verbul acesta cu dativul la Cartea VI, Cap.
12,
2
m.
.
.
*
*
Oe
not
zil)azuzazoş
SIBT, Tal.
Existai
mai
multe
versiuni
privitâre
la mortea lui Ciru. De exemplu, Xen ofonte (Ciropedia, Cartea VIII,
Cap. 7)
spune că el a ar fi murit Jiniştit în patul stii; deși acest istorian
este urmat
intr'acesta, de Dinon (aput Ciceron: de D ivinat. 1, 23), nu trebue elin
să considerăm
ori,

ut modo posset

intermitterite,

iemittere

quasi ad potandum, modo rurzus attrahere, ut
carele se pronunții pentru îvazizze, traduce »eaput

scrierea lui asupra educaţiei lui Ciru de cât ca un romanț,
unde moravurile
Perşilor sunt descrise cu mai multii fidelitate de cât
faptele ce privese istoria lor,
Ctesias, (Excerpta persica $6—8) susţine că Ciru o murit rănit
întru expediţie
ce o întreprinsese in contra lui Amorei, regele Derbicilor.
Diodor
din Sicilia
urmezii pe Erodot, dar adaogii că corpul lui Ciru ar fi fost răstignit
pe cruce de
regina Masageţilor. Autorul nostru singur admite cii sunt diverse versiuni
pri-

vitore la mortea acestui mare rege al Perzilor şi dice că a
acâstii versiune
ca fiind aceea pe care o crede mai probabilă. Era natural ales
ca Erodot sii alegi
versiunea cea mai romanticii şi mai poetică, care sar acorda
vingerile lui religiâse. (Vedi asupra acestui punct cele ce ammai mult cu condis mai sus la

notele 2 și 6, pag. 893.) Deşi Erodot face acâsta în tâtii buna
lui credinţă, trebue
narațiunea
lui ca complicatii de romanţ şi să inclinăm mai
mult spre uii parere care ar fi uu compromis probabil din tâte versiunile
existente,
Din studiul acelor versiuni şi din descoperirile
areheologice fiicute la Murg Aab,
vechia Parsagada, capitala lui Ciru, putem forma opinia urmitâre: că
Giru a
>
fiicut
uii expediţie în contra unui popor burbar pe frontiera Persiei,
şi cii în acea
expediţie sati a contractat uii boli saă a primit ui ranii, “care
dupii cât va timp
a avut consecinţe fatale, Mortea lui ori unde s'ar
în mijlocul supușilor lui, şi corpul lui nu a cădut fi întîmplat ea, a avut loc
deşi mulţi aii considerat ca un cenotaf mormântul, dis în mânele inamicului, câcă,
al lui Ciru, giisit la Pasar-

ensă să consideriim
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aii aceleaşi moravuri (ea şi Sci+
ai duazot?, (dugnstawy sp uz- ' tii). Ei sunt şi călăreţi şi pe- |
zEpobat)%, zai sntâzat ss ai atpun- . destri, — căci ai în comun și
&6pot, Gajdpst vouitovsess Zet. de unii și de alţii, — sunt şi
Apoc îi vai poză ză mea ! arcași, şi suliţaşi, dar obicinuese
2
A
/psowra6*
L 6 îsa iv âp 352 ntypăs
! mai mult barda de resbel. Ei
.

&ada cu inscripţia: »Sunt Ciru, fiul lui Cambise, carele a fundat imperiul Perşilor
și a stiipănit peste Asia, prin urmare nu 'mi pizmai acezt monumente, totuși
difer de acea piirere fiind ci cred că inseripţia acesta nu se axeamană cu uă inscripţie ce sar pune pe un simplu monument comemorativ. Acei cari nu cred că
Ciru in adever a fost înmormântat în capitala lui se mai sprijină și pe faptul că
tradiţia locali nu desemneză acest monument ca fiind mormântul lu: Ciru. Dar de
câte ori nu se îns€lii tradiţia locali? și în casul de faţii, daca ar (i si ne luim după
densă, ar trebui sii admitem teoria cu totul absurdii că în acel monument ar fi fost
depuse remiişiţele piimentesci ale mumei lui Salomon, câci el este cunoscut în localitate subit numele »Mezed i moder îi Sulcimane. Nu admit scepticismul în privința
faptului ce se afirmă printi”uă inscripţie asa de clari, mai ales când nimic
nu e

mai natural decât ca Ciru sii fi fost îngropat în capitala lui, chiar daca el ar fi

cădut în resbel în contra naţiilor barbare. Monumentul acesta e descris de er
Porter (Travels, Vol. 1, pag. 498—506). el e de marmurii şi constă dintr'ui cameră
pătrată, acoperementul, tot de piatrii, e angular ca acela al templurilor eline.
Camera are uii lungime de 10 picibre, uă lăţime de 7 picidre şi uii înălțime
de
$ piciore: — pe jos se vid nisce urmn ca cum ar fi stat acolo uii datii un sarcofagiii mare şi întrega structurii e ridicată pe uă piramidi de marmură cu 7 trepte:
înalte, fie care de câte 2—3 piciore. [useripţia la care mam referit mai
sus se
repetă pe nisce coline cari se ridicii la marginele încintei în centrul câreia
era
aşedat

acest monnment.

|

1 Magsayizar 5i ishi sa noir si Xzobizi moptovau uzat dlatzay
Epavau
Vedi mai sus la nota 2, pag. 954, cum am .explicat tartarisarea sait
scitificarea acestui popor de rasi geticir.
.
2

Iamozat

3£

ctsi

pai

duza

Lătoral

»sunt

şi călăreți si

neciilireţie,

şi fiind că e vorbii de armati, precum se vede prin enumeraţia armelor ce urmezii,
trebue să înțelegem »ei combat şi câtiiră şi pe josc.
,
3 weztzowat. Conformândune sensului dat acestui verb mai sus la Cap.
204
(vedi vota 6, pag. 392). trebue să traducem subtințelegând »awâse cum
face
Blakesley și să dicem »câci sunt triburi de, ambe feluri (adicii și căliireţă
şi
necăliireţi), cari ocupii în comun acâsta țeriie. În adevâr sunt şi locuri de munte
şi locuri de câmp în pustiile Masageţilor, Acei cari locniaii spre răsărit
eraă

tribnră de munte şi umblaii pe jos, accă de prin pustiurile dela apus crait călireți.

1 caydpts.
Răi grecisat în unele ediții în Szjdpats. Nu se scie positiv ce
fel de armă era acest »sagare.
Unii sunt în favorez ideii cil era ui sabie scurtă,
lată şi curbă cu două tiiişuri,
'în alte cuvinte handjarul, care, dice Rawlinson, în

limba originală a Perşilor, se numia »svagare. Îinsii expresia »dzivzs Gzpântse
din Cartea VII, Cap. 64, cam militezii în favorea teoriei cii ar fi fozt
uii bardi de
resbel:'
mărturisesc

Bachr.

ai

care,

erdre,

cii mă unesc mai mult

urmând

pentru

Cartea IV. Cap. 70.

ci

pe Ritter,

Erodot

crede

cu acâstă din

ci ayănts

le menţionezii

şi dzidzrs

pe amândouă

urmii

teorie.

erati identice,

ca, arme

Idea lui
e, cred

deosebite

în

5 vouitovzas, în sens de a fi obicinuiţi (dela vâuns), şi ustfel, a preferi.
6 Apoc
5 rai alui a mduza /ptwuzat.
Teritoriul Masageţilor
primia cursuri de apă cari se cobora din pârțile aurifere ale munților Urali:
le

mai venia sigur şi mult aur prin traficul lor cu locuitorii de pe pâlele munţilor

4192
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| se servă exclusiv de aur și de
| aramă; întru tot ce se atinge de
| ascuţitul sulițelor și al săgeţilor
| precum şi de barde de. resbel,

piv meţi | ei se servă exclusiv de aramă;
9

y

ză Orpva paztnus iopruas zaptBâhhovar, ză 65 mepl zobs ans
za ozâuta adi 9: odhapat, poată.
Sp
ît 08% d dprăpo yptuwat
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| întru cât se atinge €usă de (ar| mura) ce înconjidră capul, de
i încingători şi de chingi, acelea,
i11! sunt de aur. Tot astfel, la cai,
| | pârțile de pe la pept sunt apă-

Altai, aşa încât nu e de mirare sii fi existat aur în abundență în câmpiile
locuite
de că. Acesta se confirmi și prin faptul că în tumulii ce s'aă deschis
în stepurile
Tartariei s'aă găsit unelte de aur, Boniţia auriferă a. acestor localităţi este
indi-

cată do autorul nostru în Cartea IV, Cap. 27, prin legendele grifonilor cari

pii-

zese aurul şi a Arimaspilor cari pradii tesanrile de aur: (vedi asemeni Cartea
III,
Cap. 116).,- Chiar numele »Altaia derivă dela cuvântul tiitărese care însemnâzii
„»aur«,
Întră cât se atinge de arami, Ritter, în scrierea lui »Erdkundec (Vol.I,

pag. 96), ne spune că s'aii găsit în mormintele vechi din Asia de nord arme
și
fabricate cu acest metal. Acâstii abundanţii de aramă provine din
platoului central al Asici, de unde se îndestulaii de sigur și locuitorii vechi aimunţii
Tartariei.
unelte

ln loc de /riwvear, atât aci câi şi în locurile unde intilnim acest cuvânt
între acest pasagii şi Ânele cârțiă, unii seriii ptavsat; manuserisele ânsă
tâte scrii

cu w,

1 ăpâts.

ii
Ediţiile cară serii oxydpars ali aci şi ăpiiets, dar acesta este eronat.

(Vedi mai sus nota 4, pag. 411.)
2 wacyaltaziipas.
Am tradus prin chingi. Cuvântul derivă dela pasydd,
care însemneză »subțidră« și nazpaisziip, 'mi închipuese, trebue si fi fost
un fel
de curea trecând sub braţe pentru a inlesni ducerea unci greutiți cum
pârtă
soldaţii echipmentul lor. De acolo a ajuns să însomneze curele sai
chingi în
genere (vedi Eschil: Prom. Vinctus, vers 71). De multe ori cuvântul acesta
indicii
cureaoa lată care trece între umerii calului şi cu care acela era înhiimat
la
osia carului, Aci e vorbii de uă parte din echipmentul soldiițese.

7p336

zosuwtovzat,

Nu

trebue să înţelegem »sc ornezii cu aure adicii

ci acele arme sunt numai ornate en aur, ci trebue să referim pe zosutovat,
întoe-

mai ca pe -/rtuvzat de mai sus, la subiectul »Massaytzae

şi nu la za:

aşa

încât ei, adicii Masageţii, sunt ornaţi cu aur întru cât privesce acâstii
categorie
de arme: în alte cuvinte acele arme sunt de aur şi nu, numai ornate cu aur,

1 wdhapa.

Derivă

dela ed)rs,

prin care

se îndica ui

parte din coiful

eroilor omerici. (Vegi Iliada IN, vers 362. Iliada AVI, vers 335). dis
venia
în faţă şi era destinat ca uă apărare în contra loviturilor de sabie şi,
prin posiția
lui subt crinieri, »hfeose, proteja fruntea. Nu era, cum ai credut unii,
uă placă .
apărând falca: probă despre acâsta este cii în Iliada IV, vers 459, vedem descrisă
ui
loviturii de suliții isbind ps şi râsbind în frunte: prin urmare ținea loc
de visieri. |
Tot așa şi wâhapnv trebue sii fi fost pentru căl uă protecţie analogii
cu ceea ce
era $â)os pentru soldat, adicii era uii placii de metal apărând fruntea,
şi nică

cun armura de pe făleile cailor, cum'se presupune de unii, între cară chiar
Rawliusun, care traduce »eheek platese. Suidas cade în aceeași erdre în dicționarulde
săit când, la cuvântul »pdhapae, dice: »ză zepi zis yudiioos grezdzuazae,
Blom-

field, in nota asupra pasagiului din Perșii lui Eschil (vers 668), unde
se ivesce
acest cuvent, interpretâză torte bine »fontaliac.

5 odât, Acest al doilea văz este omis în manuscrisul din Paris: şi pe
temeiul acesta Dindorf îl respinge în textul stă, Diotseh &l pune între parentese

ca dubios, dar trebue menţinut, câci se afli în tâte manuscrisele principale
şi are

un sens emfatie pe care Pam interpretat prin »ba âncii nicic.
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Eyf-

rate cu cuirase de aramă, acelea
&nsă de.pe la căpâstre, frâuri şi
(piese) frontale (sunt) de aur.
Ei nu se servă nici de fer nici
de argint: ba âncă' nici nu ai
de fel în ţera lor: aurul &nsă
și arama există în abundență.
216... lată acum și moravurile
lor: fie care (bărbat) se însoră cu uă nevastă, dar (ei) se
servă de acestea cu promiscuitate. Căci cele ce spun Elinii
că le fac Sciţii, nu sunt Sciţii
acei cari le fac, ci Masageţii.
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un

Masaget

doresce

uă

femee, el atîrnă tocul lui cu
săgeți de. carul (lui), și își
satisface pofta cu densă. La
dânşii nimeni nu-și are termenul (natural) al vîrstei; câci îndată ce (câte unul) ajunge la

1 & dă posts
val d valzis. Ordinul acestor substantive este intervertit
în textul lui Crentzer, Cred însă mai natural a pune metalul mai preţios ântâiii
şi a conserva ordinul de mai sus, unde avem: »ppoză Bă nat adu mă mdvea

pâwvzate.
zoi0izde, Astfel scrii tâte manuscrisele.
Sunt Ensă ediţii cu zotargtâe,
3 Extantea. Unele ediţii aii îsi xatui; cred Ensă cii autorul a voit sii useze
de forma adverbialii. Afară do acesta îs ză ar însemna »in publice, lucru
care
nu cred sii fi fost in spiritul autorului, mai ales ci Strabon, vorbind tocmai
despre
moravurile

acestor

barbari,

spune

ci

nevestele

eraii

în

comun,

în

alte cuvinte

că Masageţii triiiaii în promiscuitate cu femeele lor, şi nu spune că comerţul
sexual se făcea în publie (Strabon XI). Erodot mai întrebuinţezii expresia »exl-

zowrs« în sensul acesta la Capitolele 104, 172 şi 180 din Cartea 1V,
1 09 Szdliae cls ni mottnuzes, îiă Magsaytzat. Vedi mai sus nota 1,
pag. 389,

asupra posiţiei geoarafice ce trebue asemnatii Masageţilor; acolo se pâte
înțelege confuzia ce exista în spiritul Elinilor în privința deosebirii între
acestă
nomadi și Seiţii,
5 Tij5 Ţăg Ezteloud
az porairiş Mnacsayizns dvhp, zâv 9apeTpe va
dnozpenisaşs hd zis audins, nisțezat dies,
Acesti frasi este omisă în
traducerea lui Rawlinson. — 235 povatzis este firesce regimul indirect al verbului
pisyezat, dar am dat ui altii cunstrueţie frască în traducere pentru mai multă
. claritate, —
zi ganacpaiva dznagaydsas apă is uda: Strabon dice, descriind '
acelaş morav, iv
gantavay Etnpisas î4 Tis dudins.
* zpoutezar, În unele ediţii apozatzar. Dar tote manuscrisele aii zpoztezar, 7 Enedu 38 vEpw ytunzat adpza.
Subicetul este subtințeles, aşa, încât
putem suplini = sai Massaytzyjs.

* biovsi pre zai da zpiBaza ua ads. În multe țeri barbare exista
obiceiul de a scăpa de bătrâni ca de un element inutil şi chiar oneros pentru partea,
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uă vîrstă. forte înaintată, tâte
neamurile lui se adună și €l
sacrifică, și uă dată cu cl mai
(sacrifică) şi vite; atuncă ei ferb.
cărnurile şi ospătează.
Asemeuea (sfîrşituri ale vieţii) sunt
considerate. la ei ca cele mai
fericite. Pe acela care more de
boală nu-l mănâncă, ci €l'ascund
în pământ și deploră sorta rea
(care nu €i a permis) să ajungi
a fi sacrificat. * Ei nu semănă
(bucate), ci trăese din vite şi din

lucrătâre şi validă a societăţii; (vedi Strabon XI, pag. 513,
ediţia casaubiană).
Asemenea moravuri se atribuiaii de divârşi „autori elini șiîn latini
Iiperborienilor, locuitorilor insulei Sardinia şi Ceilor. În timpurile. moderne putem
cita

cele spuse de Larcher în privința Siamedilor, de Russeger în privința
unor triburi din Nubia şi de Dumont d'Urville “în privința indigenilor din
Australia.
Acest morar se impunea naturalmente poprelor nomade “cari
cu grei puteai
transporta din loc în loc pe bitrânii şi pe infirmii lor:
trebuiau să .alâgii între

părăsirea sai sacrificarea lor: în ambele casuri acestă nenorociți trebuiaă si
peră de morte xiolentii. — 70) nu trebue tradus prin »altec
ci implici ci, în de
afari de omul destinat a fi sacrificat erai

şi alte victime oferite, adicii vite. În traducerea mea cuvântul »maie înlocuesce pe dida, câci, firii a fi textual, di sensul
adeverat al autorului, Usul curentului »altec ar fi ambiguu în limba nostri,
câci
ar implica şi pe victima umani în categoria vitelor.
.
1 EVhoavzeg
xazeutotovzat,
7
În Cartea IV, Cap. 26,
Ec, îi să upta
(
Y i.
"nostru spune acelaş lucru despre Isedoni, vecini cu Masageţii. ;
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GMA Ti zponzovwsu
Strabon (XI), merge mai departe decât Erodot în privința
moravurilor Masa“geților cu privire la cei ce mor de boali. EI dice: »z0bs 2i
da limudizas iso)
Gt? dos dsefieis zal dios ur Unriluv 200
B28 sfiate,
Te

4
3 Gvptpoply. În sensul de nenorocită fatalitate în care autorul
nostru întrebuinţezii acest cuvânt mai sus la Cap. 3 9.

4 îjhoy ctBovzat,

2

lidovgt înnows... Asemenea şi Perşii

ficiurile de ficut cari constaii în oferirea unui cal pe tie
luni. Blakesloy
observi ci sacrificiul cailor era natural tutulor poporelor de care
originii nomadă.
5 Nopos

ît o05ros ziis vars.

precedii dar la ceea ce urmează.

cuvinte

se

referii,

a marea bine acâsta,

nu

la ceea

ce

“tuaţia lui Creutzer care pune un punct dupii înzo»s, deşi cele ammaiadoptat punemulte ediţii
nu pun decât un punct şi virgulă.
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sacrificaii cai
sorelui, câcă şi la ci calul era un animal sacru. (Vedi
mai sus la Cap. 189.)
Aristobul, (apud Arian VI, 29), carele pretinde cii a visitat
mormântul lui Ciru,
spune ci nisce magi eraii însiireinați cu privegherea
mormântului și cu'sacri-

...v
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Araxe:

ei sunt băutori -de lapte. Singura divinitate pe care ei o

A.

-

'şi-l procură

din - fluviul

|

adoră

este

Sorele,

câruia

sacri-

Iată şi cuvântul (aces-

fică cai.

tui fel de) sacrificii: celui nai
iute din dei oferă, ca parte cuvenită, tot ce e mai iute dintre
tote fiinţele

muritore,.

Finele Cârţii 1.
1 av

fev
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cv

Dyntăv ză zdtozov

Aceeaşi idee o exprimi Uvid în versurile urmilâre elegiaco:
»Placat eqao Persis radiis Hyperiona cinctum

Gaztovzat,

»Ne detur celeri victima tarda deoc.
daztovzat însemneză »oferii ca porțiunea ce se cuvinee, Omer întrebuinţeză acest,
verb tot în acest sens în Iliada IX, vers 135, şi în Odisea ], vers 112,
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