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Insemnare

„_ Proba de traducere din Erodot prezentată li concursul Academiei de Dimitrie Ion Ghica a fost premiată lu 1880. De atunci
traducătorul premiat n'a încetat de a face din-studiul şi traducerea >Muzelore »Părintelui istoriei< ocupaţia sa de predilecție.
Având înaintea' sa ca punct de plecare lucrarea clasică a lui
Ruwlinson, Ghica a voit să pună sub ochii cetitorului român o
întreagă enciclopedie de cunoştinţe despre lumea antică elină şi
barbară, de rare se ating povestirile şi descrierile întâiului istoric,
geograf şi etnograf al lumii elene.
Ghica nu S'a mulţumit să dea o traducere românească însoţită de notele necesare pentru înţelegerea textului; dânsul a dat

mult mai mult: a pus înaintea traducerii

ficat după variantele manuscriptelor arătate

textul
în

original

recti-

cele mai temei-

„nice ediţii critice; a însoţit apoi textul şi traducerea de o foarte

bogată adnotare Alologică, istorică, arheologică, geografică, Astfel
fiecare curte a format un volum.
Pentru întocmirea lucrării cu isemenea program şi în ușă
proporţii autorul a întrebuințat adânca sa cunoaştere a limbii

elene câştigată. în Universitatea dela, Cambridge, precum şi vastele
sale

cunoştinţe despre

antichitate, împrospătate

prin urmărirea nouălor descoperiri şi studii.
S'a tipărit şi publicat cartei I (Clio)

şi

îmbogăţite

la 1894; apoi
— la

1902
— i-a urmat cartea, IV, care cuprinde descrierea ţerilor şi
popoarelor din părţile acuma româneşti ; cartea II a fost publi
cată lu 1912, iar acum se tipăriă cartea III, şi lucrare: ajunsese

până la cap. 61, când mâna lui Ghica s'a

oprit

pentru totdea-

una. A rămas însă manuscriptul gata până la sfârşitul cărţii III.
Familia răposatului a binevoit a pune la dispoziţia Academiei
inanuscriptul şi Secţiunea literară a hotărit să roage pe di Iuliu
Valaori, conferenţiar la Facultatea de filozofie, să supravegheze
tipărirea. S'au tipărit astfel coalele 9—292, cuprinzând ultimele
capitole până la 160 dimpreună cu introducerea şi cu inscripția
lui Dariu dela, Behistun.
,
|
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1915.
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Introducere

la Cartea

III.

Lu Cap. I din Cartea II Exodot, urmând înainte cu istoria,
Perşilor 'care formează, cu oarecari mici digresiuni, urzeala priucipală a naraţiunii lui, ne spune despre urcarea pe tronul Pesiei a lui Cambise, ful lui Ciru şi despre pregătirile acestui:
al
pentru expediţia proiectată în Egipt. Dela Capitolul 2 însă
acelei Cărţi şi până lan finele ei autorul nostru, Jăsând firul nara-,

țiunii lui, face o lungă digiesiune pentru a se ocupă cu descrie-

rea și cu istoria Egiptului. Firul istoriei Pexsiei, întrerupt li
se
Cartea II, e reluat aci.odată cu începerea Cărţii III, care
ocupă excluziv de domnia lui Cambise, de uzurparea lui Smerdis
magul, de revolta în contra acestui impostor, şi de începuturile
domniei lui Dariu Istaspe până la expediţia lui în contra Sciților. In alte cuvinte Cartea aceasta tratează despre istoria Perşilor: singura digresiune mai marcantă este modul cum se întinde
autorul asupra istoriei insuloi Sumos subt tivania lui Policrat,
istorie în legătură strânsă cu politica persană în coloniile eline
de pe coastu occidentală a Asiei Mici şi din insulele lângă aceu
coastă. Această întindere asupra istoriei “lui Policrat o face
Erodot cu atât mai mare plăcere, cu cât el ua trăit câtvă timp
la Samos şi eră familiar cu topografia oraşului şi bine informat
asupra evenimentelor petrecute acolo în timpuri apropiate de
epoca lui şi contimporane cu el. Dacă luăm cele nouă Cărţi din
cari se compun scrierile lui Erodot, vom vedea că cn toate ci
fiecare axe caracterul său bine definit, totuş le putem clasifică

în mod mai general în trei grupări distincte

de

câte

trei cărţi

fiecare. Astfel grupul cel dintâiu compus din Cărţile 1, II şi IN
se pot denumi istoria creşterii puterii şi a măririi imperiului
Perşilor, istoria succeselor lor, aşă că Caatea IL find ultima
carte din această grupare, tratează despre apogeul puterii lor,

VIII

!

Introducere

la Cartea III.

A doua grupare, compusă din Cărţile IV, V şi VI, prezentă un
caracter mai antropologie, mai etnografic şi mai geografic ca cele-

lalte şi-a treia grupare, compusă din

Cărţile

VII, VIII

şi IX,

au această în comun cu prima grupare că elementul istorie iar
predomină şi tratează despre insuccesele lor. In prima grupare
istoria Perşilor e tema principală, aceea a Elinilor fiind mai mult
incidentală, pe când în ultima grupare e contrariul, temă dominantă fiind istoria Elinilor, pe când aceea a Perşilor este inci"dentală. Cea din urmă grupare e mai pur istorică decât cea

dintâi unde nota, legendară şi fabuloasă e mai

marcată. In fine

"prima grupare e scrisă dintr'un punct de vedere care nu e elenic
ci striin şi izvoarele de informaţii de cari su, servit autorul în
genere sunt străine, pe când Cărţile VII, VIII şi IX. sunt mai
mult însufleţite de simţimânt elinese şi scrise din punctul de

vedere elinese din sorginte elinească şi nu străină. Sunt de idee
că această evoluţiune, ca să zic aşă, care se operează treptat în
„scrierile lui Erodot, se dutoreşte în mare parte vieţii lui. Să nu
uităm că, deşi Elin de rassă, Erodot sa născut supus al imperiului persic, aşă că a crescut până la un punct subt influența
satrapilor Ioniei şi a administraţiei lor. Acestei perioade aparțin
primele trei cărţi, aşă că avem în Cartea III finele acestei mentalităţi. După ce Brodot a părăsit patria sa şi s'a dus la Atena,

depărtându-se
de subt influența atmosferei în care a crescut,
simţimântul naţional s'a accentuat mai mult. Devenind apoi cetăţean atenian.şi colon în Sudul Italiei, elenismul lui
mândria lui pentru biruinţele Elinilor şi superioritatea
barbarilor reies şi mai bine în evidență. Aceasta mai
pentruce mai toate pasagiile cari au indicii de a fi

Erodot şi
lor asupra
explică şi
fost inter-

calări sau adiţii făcute cu ocazia revizuirii lucrărilor sale la bătrâneţe în Italia poartă stampila elenică. Intre aceste adăogiri avem
una foarte importantă în Cartea aceasta; ultima frază cu care
"se încheie Cartea şi anume afirmarea dezerțiunii dela Perşi la

Atenieni a lui Zopir, fiul lui Megabiz. Acest fapt, consemnat şi
de Ctesias, a avut loc,

după

spusele

acelui

autor,

scurt timp

înaintea morţii Regelui Persiei Artaxerxse Longimanu care s'a
întâmplat la anul 425 înaintea lui Hristos, şi este cel mai recent
din toate câte sunt consemnate

în

scrierile

lui

Erodot, aşă că.

trebue să fixăm data morţii lui după acest eveniment.

Dacă ne

luăm după afirmarea lui Ctesias, trebue dar să admitem că la
anul 425 sau 424 înainte de era noastră, Erodot eră încă în

Introducere la Cartea III.

vieață; uceasta, însă nu poate fi pentrucă

IX

între anii 429 şi 424

au avut loc evenimente.aşă de importante în Grecia, în legătură
cu răsboiul Peloponesului, încât Erodot nu le-ar fi trecut subt
tăcere. Pe de altă parte; știm cât de puţin se poate comptă pe

exactitatea afirmărilor lui Ctesias, aşi că acest »scurt timp înaintea morţii lui Artaxerxese poate fi o inexsactitate de câţiva ani,
şi dacă punem dezerțiunea lui Zopir cam pe la anul 431 înaintea lui Hristos la data de 429 care este cea mai târzie la, care

putem fixă moartea lui Erodot, el a putut să afle despre această
dezerțiune şi s'o consemneze
adițională.

la finele acestei Cărţi într'o clauză,

Inscripţia Regelui Dariu la Behistun.
Această inscripție, în caractere cuneiforme, semitice şi tar,
tare şi datând din al 5-lea an al domini lui Darin ]staspe
în
adică
ă,
adică din anul 516 înainte de Hristos, este trilingu
scitică
limba persană veche. în limba babiloniană şi într'o limbă
baza
tartară. Ea e. săpată lu o înălțime de o sută de metri dela
greu
e
că
as
metri,
530
de
unei stânci sau râpe, de o înălțime
cure
de
aproape
de suit pentru a o pute ceti. Satul. Behistun,
drupe
se află această importantă inscripţie şi săpătură, e situat
hotarul
pe
toemai
şi
na
Babilo
la
ana
mul ducând dela Eghbat
cație
comuni
de
ală
princip
despre apus al Mediei şi pe artera
lui
imperiu
ale
apus
între provinciile despre răsărit şi cele despre
al
sau
persan, în şirul de munţi care separă platoul Iranului
Persiei proprie de valea 'Pigrului şi a Eufratului. Inscripţia în

5 coloane, astfel cum a fost descifrată de Sir Henry
partea persană

şi revizuită

Rawlinson

la 187%, sună astfel în traducere:

Coloana

|.

— regele proŞ 1. Sunt Dariu, — marele rege, — regele regilor, — regele Persiei,
nul.
Achemenia
—
Arsame,
lui
nepotul
pe,
—
Istas
lui
— fiul
vinciilor,
,
fu ArIstaspe
lui
tatăl
—
Istaspe,
fn
meu
Tatăl
'zice:'—
regele
ş 2. Darin
'Taispe,—
fu
Ariaramne
same, — tatăl lui Arsame fu Ariaramne, — tatăl lui

tatăl Ini Taispe fu Achimenes,

Inscripţia Regelui
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al noulea,
— mult

Dariu regele zice: Prin mila lui Ormuzd sunt cu rege,
— Ormuzd mi-a
dăruit domnia,
— lată ţerile cari sunt subt supunerea mea, — prin
6. Dariu regele zice:
_mila lui Ormuzd sunt regele lor,— Persia, Susiana, Babilonia, Asiria,
Arabia, Egiptul, cele din mare, Saparda, Ionia, Media, Armenia, Capadocia, Partia, 'Zarangia, Aria, Corasmia, Bactria, Sogdiana, Gandaria,
Sacia, Satagidia, Aracosia şi Mecia, — peste tot 23 provincii.
Dariu regele zice:
— Acestea sunt provinciile de subt stăpânirea mea;—
prin mila lui Ormuzd au devenit ele supuse mie; —cle mi-au plătit
tribut;
— cele ce l-am ordonat lor şi noaptea și ziua, acestea le-au
fâcut ele.
o ”
|

Dariu regele zice:
— În ferile acestea
iubit;
— pe

“R

la Behistun.

— De aceea ne numim Achimenieni,
— din vechime
3. Dariu “regele zice:
ne tragem noi,
— din vechime neamul nostru regi am fost.
— Opt din neamul meu au fost regi înainte. — eu
4. Dariu regele: zice:
sunt

UR

Dariu

acela. care

a fost

rău

pe
l-am

bărbatul

care a fost bun l-am

desființat;
— prin

mila

lui

Or-

muză aceste ţeri:s'au supus legilor mele; — cum am. ordonat eu ior,
aşă au fâcut ele,
— Ormuzd mi-a dat împărăţia; — Ormuzd m'a ajutat și
9. Darin regele zice:
am căpătat împărăţia aceasta; — prin mnila lui Ormuzd sunt eu stăpân
peste această împărăție.
— Iată ce am făcut înainte de a fi rege; —un om
10. Dariu regele zice:
numit Cambise, fiul lui Ciru, din reamul nostru eră aci rege înaintea
niea;
— Acest Cambise aveă un frate, numele lui eră Bardes; din aceeaș
mamă și din acelaş tată ca și Cambise eră el; —după câtă Cambise
ucise pe acel Bardes;-— când Cambise ucise pe Bardes, poporul nu aveă
ştire că Bardes fusese ucis;
— după câtvă Cambise plecă în Eeipt;—

când Cambise plecă
ŞI.

în

Enipt

statul

se ticăloşi; — atunci minciuna se

lăţi în ţară, atât în Persia şi în Media cât și în celelalte protincii.
Datiu regele zice;
— Apoi se arătă un om, un mag, anume Gomates;—
el eră

din Pisiacada

dela

muntele

numit

în a patrusprezecea zi a lunii Vinşana
tului astfel: — >Eu sunt Bardes, fiul lui

Aracadres,

atunci statul întreg se răsculă;
— dela Cambise trecă

$ 12.

de

acolo

eră el;—

s'a arătat el; —el minţi staCiru, fratele lui Cambise; —

la el atât Persia

şi Media cât şi celelalte provincii; — el puse stăpânire pe imperiu; —
în a noua zi a lunii Garmapada a pus el mâna pe imperiu;— după
aceea Cambise sinucizându-se muri.

Dariu regele zice: Impărăţia de care

Gomates

magul

despuiă

pe Cam-

bise, acea împărăție a fost din vechime în neamul nostru;
— după ce
Gomates magul despuiă pe Cambise de Persia, de Media şi de provin:
ciile: dependinte, făcă după placul lui;
— el deveni rege.
13. Dariu regele zice:— Nu s'a găsit nimeni, nici Persian, nici Med, nici din
familia noastră care să alunge pe Gomates magul de pe tron; — statul

aveă teamă mare de el; —el ucise pe mulţi cari cunoșteau pe vechiul
Bardes; şi de! aceea i-a și ucis; —adică »ca nu,cumvă să mă recunoască
că sunt Bardcs fiul lui Cirue. — Nimeni nu a îndrăznit
privitor la Gomates magul până ce m'am arătat eu;—

să zică cevă
atunci m'am

rugat lui Ormuzd; — Ormuzd mi-a
Bagaiadiş, atunci chiar, împreună
mates magul şi pe căpeteniile cari
cotes din ţinutul Mediei l-am ucis
tere; — prin mila lui Ormuzd am
sceptrul în mână,
care
:
— Împărăţia
Ş 14. Dariu regele zice
am

— în azecea zi a lunii
dat ajutor;
cn câţivă credincioşi, ucisei pe Goîl urmau; — în fortul numit Sictaeu pe el; —l-am, desbricat de pudevenit rege;— Ormuză mi-a pus
dela

smulsă

fusese

noastră

familia

așă

a fost înainte

— cum
la loc;

restabilit-o

— am
recâştieat-o;
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am

templurile pe cari le distrusese Gomates magul le-am:
restabi—lit-o;
zidit din nou; — am restabilit pentru stat şi cântecele religioase şi cultul

şi le-am încredințat familiilor dela cari le luase Gomates magul; — am

restabilit statul la loc, şi Persia și Media şi celelalte provincii;— cum
— prin mila
; ase
eră înainte vreme aşă am restabilit ceeace se desființ
lui Ormuzd făcut-am eu aceasta; — am luptat până ce am stabilit familia
am Iuptat cu cu mila lui
;
— astfel
„moastră în locul unde eră înainte

Ormuzd pentru ca Gomates magul să nu iea locul familiei noastre.
— Acestea le-am săvârşit după ce m'am făcut rege.
15. Dariu regele zice:
18. Dariu regele zice:— După ce am ucis pe Gomates magul, un om numit
Atrines, fiu al lui Opodarmes, s'a arătat; — astfel vorbi el statului Susianei : —

s'au

Susianeic ; — atunci

regele

sunt

»Eu

din Su-

cei

răsculat

— cl deveni rege al Su.
Atrines;

acestui

siana;— ei trecură de partea

sianei; şi un om, un Babilonian cu numele Nadintebelu, fiul lui Enares

se. arătă ; — Statului Babiloniei el declară falş:— >Eu sunt Nabucodrosor, fiul lui Nabonide; —atunci întregul stat al Babiloniei treci de
— EL se fâcă stăpân.
partea acestui Nadintebelu ; — Babilona se răsculă;

pe regatul Babilonci,
— Atunci am trimis eu în Susiana;— Atrines îmi fu
Ş 17, Dariu regele zice:
.
— l-am ucis.
adus ca rob;
Ş 18. Dariu regele zice: -— Dupk aceea am pornit la Babilona în contra acelui
Nadintebelu
împărţit

parte

zicea

carele :se

erau

fluviul Tigris;—

ocupau

armata

am

postate acolo şi aveau

parte

— o
mea;

încălecat-o

Nabucodrosor;— forţele
am

— acolo am

mila
— print;
ajuta

mi-a

— Ormuzd
cai;

pe

XNadintebelu

e;
— cealaltă
cămil

cu

îndestulat-o

lui

bărci;

lui

Ormuzd am trecut fluviul Tigris; —-acolo am ucis pe mulţi din oastea
—în
lui Nadiatebelu;

şasea

şi

a douăzeci

zi

ne-am

lunii Atriiatiia

a

luptat noi așă.
$ 59. Dariu

regele

— Atunci
zice:

am

pornit

la

Babilona;

am

—când

sosit

aproape de Babilona, la cetatea numită Zazana pe fluviul Eufrate, acolo
ucel Nadintebelu

carele se zicea Nabucodrosor

lui şi mi-a oferit bătălia; — atunci

ne-am

mi

s'a opus

cu forțele

e;
— Ormuzd
luptat în biătăli

— prin mila lui Ormuzd am ucis pe mulţi din oastea acelui
mi-a ajutat;
— o parte din oastea lui am împins-o în fluviu; —apa a
Nadintehelu;
— ;în a doua zi a lunii Anamaca ne-am luptat noi aşșă.
distrus-o
Coloana

II.

1. Dariu regele zice:
— Atunci Nadintebelu cu câţivă călăreţi fugi la
lona;
— atunci am

pornit la Babilona;
— prin mila lui Ormuzd

Babiaam luat

Mediei

fi

>

yr

sa

fa.

ca

tului

oastea

atunci

la Behistun.

sunt Natrite din neninul lui Ciaxaree; —
el zise: — Eu
medică „ture se allă în țara ei, sa răsculat în contra meaş—

ea a trecut de partea acelui Fraorte;— el s'a făcut rege al Medici.
— Oastea persană şi medă care eră cu mine, aceea eră
Dariu regele zice:
;— am expediat atunci trupe; — pe Idarnes, un Persau,
mică la număr
unul Gin supuşii mei, pe el l-am orânduit căpitan; — şi astiel i-am vorbit
cu: — >Pleacă şi învinge statul Mediei care nu recunoaște autoritatea
— când sosi el în Memeac. — Atunci porni acel Idarnes cu oastea lui;
— acela care
dia la cetatea numită Marus, acolo se luptă el cu Mezii,
ajutor;—
dat
mi-a
Ormuzd
—
reziste;
să-i
pută
eră căpetenia Mezilor nu
prin mila lui Ormuzed forţele lui Idarnes învinseră cemnplit acea oaste
— în ziua -a douăzeci şi şaptea a lunii Anamaka, atunci avi! loc
rebelă;
bătălia între ei;— atunci acea oaste a mea m'a aşteptat Ja un loc numit
Capada, un tinut al Mediei, până ce să sosese eu în Media.
î, Dariu regele zice: — Atunci pe un om anume Dadarse, un Armean, unul
; — şi astfel i-am vorbit
dintre supuşii mei, pe el l-am trimis în Armenia
cu:— Pleacă, şi pe Statul rebel care nu recunoaşte autoritatea nea
învinge-le.-- Atunci porvi Dadarse; — când sosi el în Armenia, atunci
“ rebelii se strânseră la un loc şi sau împotrivit lui Dadarse ca să se
lupte cu el; — la Zoza, un sat în Armenia, acolo a uvut loc bătălia;—
Ormuzd mi-a dat ajutor; — prin mila lui Ormuză forţele mele au îuvius
—i în ziua a opta a lunii Turavara, atunci a avut
cumplit oastea rebelă;
loc bătălia între ei.
— Rebelii strângându- -se iar la un loc pentru a doua
$. Dariu regele zice:
oară stau pus în faţa lui Dadarse ca să se lupte cu el; — la fortul din
Armenia numit Tigra, acolo sta dat bătălia; — Qrimuzd mi-a dat ajutor:—
prin mila Iui Ormuzd forțele mele au învins cumplit acea oaste rebelă:—
în ziua a optsprezecea a lunii 'Turavara, atuuci a av ut loc bătălia în-
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e
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Regelui Dariu

Babilona şi am pus mâna pe Yadivtebelu; — apoi am ucis pe acest Nadintebelu în Babilona.
Dariu regele zice:— Pe când eram la Babilora, iată ţerile cari sau răsculat în contra mea: Persia, Susiana, Media, Asiria, Armenia, Partiu,
,
.
|
Margiana, Satugidia, Sacia.
cetatea
din
Sisieres
lui
fiul
JMartes,
anume
om
Un
—
Dariu regele zice:
— Sta— acesta sa arătat;
Persiei numită Ciganaca, acolo locuiă acelui;
tului Susianei ei zice:— »[u sunt Imane, regele Susiuneic.
— Când trimisei în Susiana, atunci Susianii, temâuDariu regele zice:
du-se de mine, puseră mâna pe Martes:—acela ce fusese şeful lor îl ucise.
— Un om anume Fraorte, un Med, sa arătat; — StaDariu regele zice:

1

Ur

Inscripţia
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tre

9. Dariu

ei.

— Rebelii
regele zice:

strângându-se

iar

la un loc pentru a

oară s'au opus în faţa lui Dudarne ca să se lupte

cu el; —la

un

treia

fort

din Armenia numit Uhiama, acolo s'a făcut bătălia;— Ormuzd mi-a dat
ajutor; —prin mila lui Ormuzd forţele mele au învins cumplit oastea
aceea rebelă; — în ziua a noua a lunii Taigarkiș, atunci a avut loc bătălia între ei; — după aceea Dacarse m'a aşteptat acolo până ce ani
sosit în Media.

d

10. Dariu, regele

zice;— Apoi

am trimis

în

Armenia

pe

unul

anume Vomise,
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i-am vorbit cu: — Pleacă şi
;
— astfel
un Persan, dintre supușii raci
ea mea învinge-le.— Atunci
autoritat
pe statul rebel care nu recunoaște
rebelii strâuşi la un
atunci
Armenia,
în
el
sosi
când
i;
—
Vomise porn
mi-a
loc s'au împotrivit lui Vomise ca să se lupte .cu el; — Ormuzd
cumplit
învins
au
mele
forţele
prin mila lui Ormuzd
— r;
dat ajuto

-

acea

oaste

rebelă— ;în

ziua

a cincisprezecea

a avut loc bătălia între ci.
strângându-se
:
— Rebelii
$ 11. Dariu regele zice

sau împotrivit în contra lui Vomate

a lunii

Anamaka,

oară la un loc

pentru a doua

ca să se

atunci

lupte cu el;— întrun

— Ormuzd mi-a dat
ținut al Armeniei numit Otiara s'a dat bătălia;
cumplit acea
învins
au
mele
prin mila lui Ormuză forţele
ajuto— r;
s'a făcut
atunci
plină,
lună
fiind
ra,
'Paravaha
luna
oaste rebelă;— în
până
Armenia
În
aşteptat
n'a
Vomise
aceea
—după
ei;
între
Lătălia

|

ce'am sosit În Media.

; —am parcurs spre
am pornit cu din Babilona
:
— Apoi
$ 12. Dăriu regele zice
Gundrusia, acolo
numit
oraș
întrun
Media,
în
sosit
am
când
a;
—
Medi
în contra
se află acel Fraorte care se zicea rege al Medici, cu o oaste
mi-a
Ormuzd
—
;
bătălia
dat
sa
atanci
—
mea ca să se lupte cu mine;
Fralui
oastea
cumplit
învins
am
Ormuzd
lui
mila
prin
—
dat ajutor;
— în ziuă a donăzeci şi şasea a lunii Adukaniş, atunci am luptat
orte;
noi astfel în bătălie.
Fraorte acela împreună cu câţivă călăreţi a
:
— Atunci
Ş 13. Dariu regele zice
fugit de acolo la un ţinut din Media numit Bages; — atunci am trimis
eu o oaste care a pus mâna pe Fraorte şi mi la adus în fața mea; —
i-am tăiat nasul, urechile şi limba şi l-am Diciuit; — a fost ținut în lan— apoi lam răstignit pe
țuri la poarta mea; —tot regatul l-a văzut;
cruce la Ecbatana; — pe căpeteniile cari lau urmat, pe aceia i-am ucis

|

|
|

:
S

în cetăţuia Echutanei.
14. Dariu regele zice:— Unvom cu numele Sitrataemes s'a răsculat în contra
; —el a zis Statului:— >Eu sunt regele Sagartiei şi sunt din neamea
Atunci eu am trimis o armată de Perşi şi de
mul lui Ciaxare—se.,
Tachmaspate, un AMed şi unul din supușii mei,
anume
unul
pe
—
;
Mezi
— şi astfel am zis lui:— »Pleacă şi înpe acela l-am orânduit căpitan;
vinge acel stat rebel care nn recunoaşte autoritatea meac.— Atunci

porui 'Tachmataspe cu oastea lui; —el

a făcut bătălie cu Sitratacmes ;--

Ormuzd mi-a dat ajutor; — prin mila lui Ormuzd forţele mele au biruit
curaplit acea oaste rebelă și au prins pe acest Sitratacmes şi l-au udus
— atunci i-am tăiat nasul şi urechile și l-am biciuit;—
în faţa mea;

l-am ţinut legat de poarta mea în lanţuri, tot regatul l-a văzut; -—apoi

PUI.

i

l-am răstignit pe cruce la Arbela. ?
|
— Acestea le-am făcut eu în Media
15, Dariu regele zice:

— Partia şi rcania
16. Dariu regele zice:

s'au

răsculat în “contra mea;—

(pe) Istaspe, tatăl meu ..... . . .—
S'au declarat pentru Fraort— e;
— în locul numit Ispaoste,
După aceea Istaspe porni cu puţină oaste;
mi-a dat ajutor ;—
ia
Ormuzd
—
;
bătăl
făcut
s'a
acolo
cetate din Partia,
prin imila Ini Ormuzd Istaspe a învins cumplit acea oaste rebelă; —
în a douăzeci şi doua zi a lunii Viakna, atunci avii loc bătălia între ei.
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1. Dariu regele zice:
— Atunci am trimis din Rhage o armată persană lui
Istaspe
; — când armata aceea.sosi la Istaspe, atunci Istaspe porni cu
trupele acelea;
— într'un loc numit Patigrabana, cetate din Partia,
acolo s'a luptat el cu rebelii;
— Ormuzd mi-a dat-ajutor;— prin mila
lui Ormuzd a învins Istaspe cumplit acea oaste rebelă;
— In ziua întâia
|
a lunii Garmapada, atunci avi loc bătălia între cei,
2. Darin regele zice:
— Atunci s'a supus provincia mie;
— acestea le-am
făcut cu: în Partia.
— Ținutul numit Margiana, acela s'a răsculat în contra
3, Dariu regele zice:
— pe unul anume Frate, un Margia, pe acela l-au pus ei peste
mea;
; — atunci am trimis în contra lui pe unul Dadarse care
dânşii căpitan
— astfel i-am vorbit eu:—
eră un supus al meu, un satrap din Bactria;
»Pleacă și învinge pe poporul acela care nu: recunoaşte autoritatea
— atunci Dadarse porni cu oastea lui; —el s'a luptat cu Marmea;
; — prin mila lui Ormuzd forţele mele
; — Ormuzd mi-a dat ajutor
gianii
„au învins cumplit acea oaste rebelă; —în ziua a douăzeci şi treia a
lunii Atriiatiia, atunci s'a făcut astfel bătălia, între ei.
”
4. Dariu regele zice: — Atunci s'a supus provincia mie ; — acestea le-am făcut

Up

eu în Bactria.
5. Dariu regele zice:-— Un om anume Veisdate locuiă întrun oraş numit
„ Tarba, în ţinutul din' Persia numit Iutiiă: acolo locuiă el; —el s'a răsculat pentru a doua oară; — Statului persian el zise: — >Eu sunt Bardes,
ftul lui Ciru ;— atunci Persanii cari erau în ţara lor şi lipsiţi de contact cu mine să răsculară contra mea; —au trecut de partea acestui

YF.

Veisdate; — el se făcii rege al Persiei.
— Atunci eu am pornit oştile persane şi mede cari
6. Dariu regele zice:
se aflau cu mine; —ype un om numit Artabardes, un Persan, dintre
— restul armatei
supușii mei, pe el l-am orânduit căpitan peste oaste;
persane m'a însoţit în Media; — atunci Artabardes porni în Persia cu
— când sosi el în Persia, acest Veisdate care se ziceă Bardes
oastea lui;
a ieşit cu trupele lui la cetatea din Persia numită Racha să ofere bă— prin mila
; — acolo se luptară ei; — Ormuzd mi-a dat ajutor;
tălia
— în
lui Ormuzd forţele mele au învins cumplit oastea lui Veisdate;

ziua a douăsprezecea a lunii Turavahara, atunci s'a făcut astfel bătălia

Ş

între ei.
“1. Dariu regele zice:— Atunci Veisdate acela împreună cu câţivă călăreţi
acolo a pornit el cu o armată în
a fugit de acolo la Pisiacada: —de
— la muntele nuinit Parga, acolo
contra lui Artabardes să ofere bătălia;
— prin mila lui Ormuză .
s'au luptat cu ei; — Ormuzd mi-a dat ajutor;
forţele mele au învins cumplit armata lui Veisdate; — în ziua a şasea
a lunii

Garmapada, atunci

s'a făcut

astfel

bătălia între

ei; —

s'au

prins

robi acel Veisdate precumși aceia cari l-au sprijinit.

Ş

— Atunci pe Veisdate acela precum şi pe aceia cari
8. Dariu regele zice:
lau sprijinit i-am răstignit pe cruci: întrun oraş al Persiei numit

Ş

9. Dariu regele zice:— Acel

Chadidia.
Veisdate

care se

zicei

Bardes,

el

trimise o
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armată la Aracotia în contra unuia numit Viban, un Persan dintre
supușii mei; satrapul Aracotiei;
— şi a pus căpitan peste acea armată
"pe unul' oarecare; — şi astfell i-a vorbit: — »Aergeţi şi atacați pe Viban

” şi statul care nu recunoaște autoritatea regelui Dariuc. — Și atunci armata porni, adică aceea pe care Veisdate o strânsese în contra lui Viban
"ca să dea luptă cu el;—la un fort numit Capiscane acolo s'au luptat;—

Ormuzd mi-a dat ajutor; — prin mila lui Ormuzd forţele mele au învins

»

cumplit acea oaste rebelă; — în a treisprezecea zi a lunii Anamaka,
atunci s'a făcut astfel bătălia între ei.
.
$ 10. Dariu regele zice: — Rebelii adunându-se iarăş s'au opus lui Viban ca
să dea luptă; — într'un ţinut numit Gadiţia acolo s'a fâcut bătălia; —
y.

Ormuzd mi-a dat ajutor; — prin mila lui Ormuzd forţele mele au învins

cumplit acea oaste; — în a șaptea zi a lunii Viiakna, atunci

"astfel bătălia între ei.

.

s'a

făcut

.

Ş 11. Dariu regele zice: — Atânci omul acela care fusese căpitan peste oastea
pe care Veisdate o pornise în contra lui Viban, acel căpitan, împreună
cu câţivă călăreţi, a fugit;
— întrun fort din 'Aracotia, numit Arşada,
acolo

s'a refugiat

el;

—atunci

Viban

cu

oastea

lui

l-au

urmărit; —

- acolo l-au prins şi a ucis pe fruntașii dintre aceia cari l-au sprijinit.
Ş 12, Dariu regele zice: — Atunci provincia s'a supus mie; — acestea le-am făcut
eu în Aracotia.
”
$ 13. Dariu regele zice: — Pe când mă aflam în Persia şi în Media, Babilona
s'a răsculat pentru a doua oară în contra mea
; — un om anume Aracus,
un Arincan, fiu al lui Ianditu, el s'a arătat;— întrun ţinut al Babiloniei numit Dobana acolo' s'a arătat el;
— astfel vorbi el falş:—
»>Eu sunt Nabucodonosor, fiul lui Nabonide.
— Atunci statul Babilonei
s'a răsculat în contra mea; —a trecut de partea acelui Aracus;
— cl

se făci stăpân peste Dabilona; — el se făcii rege al Babilonei,
,
Ş 14. 'Dariu regele zice:
— Atunci am pornit eu o armată la Babilona;— pe

un om numit Intafres, un Med şi unul din supuşii mei, pe
el l-am
orânduit cu căpitan peste oaste; —astfel am vorbit cu:—
»Pleacă şi
supune acel stat Babilonian care nu recunoaşte autoritatea
mea, —
Atunci Intafres cu oastea lui porni asupra Babilonei
; — Ormuzd mi-a
„dat ajutor;— prin mila lui Urmuzd Intafres a luat Babilona;
— în a

. doua zi a lunii Marcazana, atunci s'a făcut
.

$
Ş

„Coloana

n...

UCIS,

IV.

1. Dariu.regele zic
— e:
Acestea le-am făcut eu în Babilona.
2. Dariu regele zice: — Cele ce le-am făcut eu; — acelea le-am
făcut cu totul

"prin mila lui Ormuzd; — după ce s'au: răsculat regii în
contră mea, am
luptat în nouăsprezece bătălii;
— prin mila lui Ormuzd i-am biruit şi
am prins robi doi regi; —pe unul îl chomă Gomates,
un mag;
— el

vorbiă minciuni;—astfel zice el: — Eu sunt Bardes,
fiul lui Ciruc.—

EI făci pe Perşi să se revolte;— un altul se numiă
Atrines, din Susa
eră el; — el vorbiă minciuni; — astfel ziceă el:
— >Eu sunt regele Su„ sianeie, — El a făcut pe Susiani să se răscoale
.în contra mea; — un

altul se nomiă Nadintabelu, un Babilonian, el vorbiă
minciuni; — astfel

ziceă el;— >Eu sunt Nabucodonosor,

fiul lui Nabonide.— EI

făci Bau
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bilona să se. revolte;s—un altul :se numiă Marte, un Persan; —el
vorbiă minciuzi ; — astfel zicea :el: — >Eu sunt Imanes, regele Susianeic.
“Ela făcut ea Susiana să se răscoale în contra mea; —un altul se numia Fraorte, un Med; el vorbiă minciuni; — astfel vorbiă el: — >Eu
El a făcut ca Media să se răs„sunt Xatrita din neamul lui Ciaxarec.—
.el
coale în contra mea; —un altul se numi Sitratachmes din Sagartia,

“.:

.vorbiă minciuni; — astfel ziceă el: —: Eu sunt regele Sagartiei, din
neamul lui Ciaxarec. — El a făcut ca; Sagartia să se răscoale în contra
mea;—un

altul

se

numiă. Fraorte

astfel ziceă el:— >Eu sunt

giana să se răscoale în' contra
Persan, el vorbiă minciuni;—
lui Ciruc. — EI făcă ca Persia
se numiă Aracus, un Armean,
»Eu.sunt Nabucodonosor, fiul

„+

din Margiana,

el vorbiă

|

aceşti

prins eu robi în aceste

regi ii-am

nouă

.
răsculat; — Zeul

'
s'au

|
.
,
- bătălii,
„4. Darin regele zice: — Acestea sunt provinciile cari
e

"up
VF

ca Mar-

mea;— un altul se'numiă Veisdate, un
asifel ziceă el: — >Eu sunt Bardes, ful
să se răscoale în contra mea; — un âltul
€l vorbiă minciuni; — astfel ziceă el:—
lui Nabonid. — El fâcă ca Babilona să

se.răscoale în contra mea.
„ Dariu regele zice:— Pe

minciuni;—

Margiancic.— El a făcut

regele

— apoi zeul Orae aa , născocit minciuni ca ei să înșele. Statul;
muzd a supus popoarele mânilor mele; — cum am dorit așă a făcut zeul
Ormuzd.
-. :
ă
e
„ Dariu regele zice:
— Tu care poți fu rege în viitor fereşte: -te de minciuni;
pe acela care e mincinos nimiceşte-l;
— dacă observi preceptele mele,
:
ţara mea își va conservă integritatea.
$ "6. Dariu regele zice:— Ceeace am făcut eu, am făcut prin mila lui Ormuzd; — Tu care vei ceti poate această inscripţie, să nu crezi că fapea

UP

e

tele cejle-am consemnat aci sunt falş consemnate.
Ş. -7.:Dariu regele zice: — Ormuzd

„si
$

consemnat pentru

"--

Up

martor:

că

nu:am

8, Dariu regele zice:
— Prin mila lui Ormuză. sunt multe

săvârşit eu şi pe cari nu

â

îmi este

consemhat

aci

"-falş cele ce le-am săvârşit,
le-am

ca nu cumvă

consemnat

acela carele va ceti

“să creadă că faptele săvârşite aiurea de mine au fost

9. Dariu regele zice: — Ceice au fost regi

fapte pe cari le-am

aci;—de

înaintea

mea

aceea nu le-am

această

inscripţie

consemnate
nu

falş

au făcut toate

ca mine prin mila lui Ormuzd.
10. Dariu regele zice:
— Urmaș al meu să cauţi ca. ceeace am săvârşit en în
mod

public să nu-l ascunzi de lume; — dacă nu ascunzi

acest edict dar

îl dai publicităţii în ţară, săi fie Ormuzd prielnic amic, să-ţi fie copiii
“Up

numeroși

şi săi. fie vieaţa lungă. '

11. Dariu regele zice: — Dacă ascunzi
ţară, săţi fie Ormuză

.

-

acest edict şi: nu-l dai. publicităţii înî

inamic şi să n'ai parte

de copii,

săvârşit eu; — Ormuzăd mi-a dat ajutor şi ceilalţi zei cari sunt.
— Şi pentru aceea mi-a dat ajutor Ormuzd și ceilalţ
1 „ Dariu regele zice:
zei cari sunt, pentrucă eram drept credincios şi nu era nici mincinoi
nici tiran. —..... Pe acela care a'muncit pentru neamul meu; pe
acela l-am iubit şi ocrotit, pe acela care
c
mi-a fost vrăjmaș, pe acela l-am
nimicit cu desăvârșire.
“O

Up

Ş 12. Dariu regele. zice: — Cele ce le-am săvârșit, prin mila lui Ormuzd le--am

ca

dn

1P
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14. Dariu regela zice: — Tu care poţi să fii rege după mine, pe acela care
ar fi mincinos sau făcător de rele, să nu-i fii prieten;— asvârle-l la
cumplită perzanie,
15. Dariu regele zice: --- Tu care vei ceti această inscripţie pe care am săpat-o şi vei vedeă aceste figuri, să fii cu băgare de seamă să nu le strici;
cât vei fi în vieaţă să le conservi,
16: Dariu regele zice: — Dacă vei ceti această inscripţie şi vei vedea aceste
figuri şi nu le vei strică ci le vei conservă cât timp va dăinui neamul
meu, atunci să-ţi fie Ormuzd propice, să-ţi fie seminţia numeroasă şi
vieața lungă, şi tot ce vei face să fie binecuvântat de Ormuză până

“

Yn

“n

în veci.

.

.

11. Dariu regele zice:— Dacă cetind această inscripţie şi văzând aceste figuri
le strici şi nu le conservi cât timp va dăinui neamul meu, atunci să-ţi
fie Ormuzd vrâjmaş, să n'ai parte de seminție şi tot ce vei face să fie
blestemat de Omnuzd până în veci.
18. Dariu regele zice: — Aceştia sunt bărbaţii cari au fost singuri de faţă
atunci când am ucis pe Gomates, magul, care se ziceă Bardes;
— aceştia
singuri m'au ajutat ca tovarăşi; — unul numit Intafernes, fiul lui Veispares, un Persan; — unul numit Otanes, fiul lui Socres, un Persan; —
unul numit Gobrias, fiul lui Mardonius, un Persan; — unul numit Idarnes,
fiul lui Megabipnes, un Persan; — unul numit Megabiz, fiul lui Dadoes,
un Persan;— unul numit Ardomanes, fiul lui Bazuces, un Persan.
19. Dariu regele zice:
— Tu care poţi .fi rege după mine... . Dariu.,. ..Coloana

sp

D909.

V.

1. Dariu regele zice: — Ceeace am săvârşit eu, prin mila lui Ormuză am
săvârşit :....rege..,. : — această provincie s'a răsculat în contra
mea; — un om numit . . „24 imim pe acela l-au rânduit cei din Susiana
căpitan peste ei;
— atunci am trimis o oaste în Susiana; —pe un om

numit Gobrias, un Persan dintre

supușii

mei,

pe acela

l-am rânduit

dp ip

up.

căpitan peste oaste;
— atunci acest Gobrias a pornit în Susiana cu trupele lui; —s'a luptat cu rebelii; —atunci .... şi ai lui...
Şi...
prins l-a adus în faţa mea... . provincia...
acolo l-am utis,

2, Dariu regele zice:—.... şi... . Ormuzd., . prin mila lui Ormuzd...
am săvârşit.
|
3. Dariu- regele zice: — Cine în viitor.... aceasta... şi de vicață. ...
4. Dariu
"spre

regele zice: —.... am pornit din Sacia..., Tigrul...
mare, pe dânsul .... . am trecut... . am ucis pe inamic, am

prins . . + + mie, şi...

numit Sacuce, pe el l-am

acolo celălalt căpitan

. eră atunci.

...

5. Dariu regele zice:— .... nu Ormuzd ..... prin
...am

săvârşit,

,.,

făcut

mila

:

6. Dariu regele zice:— Ormuzd . . . . şi de vieață şi ....

rob.....

lui Ormuzd..
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1. 'Ezi rodzov Gh 7dy. "Anuzaty
1. Aşă dar, în contra acestui
Kaw2bo's 6 Kbpov! Sorpassbaro, | Amasis porni Cambise, fiul lui

V

.

x

-

ăpoy vai has,

Tv.

+

p/z,

,

.

a

Za | Ciru, ducând

a

cu el (în această

“TD)ivoy Ylovăs ms vai Atohtas?2- | expediţie), în afară de alte naîv aiziny morryâs* 3 atuvas Kaw- | ţionalităţi cari se aflau subt
1 RapBocts

6

Kbpov.

Astfel eră numele

Perşilor, Numele real, aşă cum se ceteşte pe

elenizat al

inscripţia

acestui

cuneiformă

rege

dela

al

Be-

histun, este Kabujiya, iar forma persană Kambuziya. Pe monumentele egiptene numele figurează subt forma JIam-bad, cu titlul de Rhamesotă (născut din
Soare),
— Pentru data expediției acesteia a lui Cambise în contra Egiptului,
vezi nota 1, pag. 2, vol, II.
.
,
2 aa
(Ehivwv
"luwvae ss xal Alohtas. Trebue să ne ferim

de a aplică acestor. Elini verbul “fps care implică dominaţiune
snpusului

şi

care

în pasajul de faţă se aplică

numai

totală

celorlalte

asupra

naţionalităţi

(&)wvs). Elinii despre cari e vorbă aci nu erau absolut subjugaţi şi lor autorul
nostru

aplică verbul

care erau

îzzwpărse,

ca să indice starea de supunere

faţă de Cambise, Asupra acestui punct vezi nota

Nu trebue să ne mire faptul că găsim
aceasta persană în contra lui Amasis,

mitigată

subt

2, pag. 2, vol. Il.

Ionieni şi Eolieni figurând
în expediţia
ale căruia simţiminte amicale pentru

Elini erau în deobște cunoscute (Cartea.
II, Cap. 158). De sigur că aceştia nu
au mers de buna lor voie, ci siliţi, și orașele libere ioniane şi eoliane după
coasta Asiei s'au abținut, ba poate
armata de rezistenţăa lui Amasis.

chiar au
Tot așă

şi trimis voluntari să serve în
şi Dariu, cânda început prima

lui campanie în contra Elinilor prin atacul și distrugerea oraşului Eritrea în
Eubea, a procedat în contra acestui oraş ajutat de contingentul lui de Elini
subjugaţi în Asia și cari de sigur nu de buna
pentru robirea consângenilor lor din Eritrea.

lor voie

au

dat concursul lor
,
,

„25
atsimv sotivds.. Motivul invocat de Perşi pentru atacul acesta,
şi pe care îl raportează aci Erodot, eră destul de futil şi nu poate să fi fost cel
real:

spiritul timpului,
cum

foarte just observă Dahlmann (Vieaţa

Cap. VII, $ 3), având drept călăuză politică influenţele personale
Erodot III. — 55:96.

lui

FErodot,

şi nici

cum

1

2
coore
fos

-

“Thalia III, 1.

Alvoazoy pfroya.
oimeal
55te Atyoazov
wipvra, ate

“"Awaciy

Ovyariga*
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G»ufoviins?
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a

&vâpos
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V-a

Pa

ViTze
.

02
pă

Aiyvariav,

ueiueouevos "Auaoty3

n

âs

Exprte rad

dominaţia lui, pe Ionieni şi
pe Eolieni dintre Elini; motivul a fost cel următor: Cam-

bise trimisese un sol în Egipt

influenţa evenimentelor, căută motive personale totdeauna pentru a explică
un
fapt petrecut sau o hotărire luată. Adevăratul motiv al expediției acesteia
a lui Cambise trebue să fi fost mult mai puternic şi mai peremptoriu decât o
simplă pâcăleală a lui Cambise de către Amasis, Singur Erodot spune (Cartea
I,
Cap, 153) că cucerirea Egiptului figură pe programul lui Ciru, şi eră natural
ca Perșii, cari au distrus imperiul asirian şi pe cel babilonian cărora ei
s'au

substituit, să fi avut aspiraţiuni asupra văii mănoase a Nilului,

posesia căreia

a fost atâta timp un obiect de râvnă pentru regii acelor imperii, puternice,
dar de scurtă durată, Un alt motiv care poate fu un factor determinant
în
această hotărire a lui Cambise a fost şi atitudinea ostilă a lui Amasis.
faţă
de Perși, rezultând din faptul că acest rege simţiă că pericolul cel mare pentru Egipt veniă despre Persia: probă tractatul de alianţă încheiat de Amasis
cu Cresus în contra lui Ciru, tractat despre care Erodot vorbeşte mai sus
la
Cap. 77 din. Cartea 1. (Vezi nota 1, pag. 135, vol. ID).
1! atree, Imperfectul indică insistența cererii.
.
23 x GvpBoviime.
Sunt ediţii cu îx Bovhîs; nici un manuscris din
cele autorizate însă nu prezentă această variantă: mai găsim încă și î% ovu8ovîs, pe motivul că la Cap. 157 din Cartea I autorul nostru a întrebuințat
“forma atică; precum însă am spus de repeţite ori, nu trebue căutată uniformi=
tate în dialectul lui Erodot, pentrucă, deşi el eră dorian, totuş dialectul lui
propriu a fost cel ionian, dar şi acela a fast așă influenţat de mijlocul atic în
care a trăit mult, încât a întrebuințat ambele forme. Aşă dar, Erodot aci s'a
putut servi de o formă ionică şi în alt pasaj să fi întrebuințat forma atică.—
24 supânoins însemnează >din sfatule şi pentru a exprimă aceasta el se servă
de cuuBovhins fără îx, cum face de exemplu mai jos la Cap. 125 din cartea
aceasta, la Cap. 95 din Cartea IV, la Cap. 15, 51 şi 135 din Cartea VII şi la

Cap. 101 şi 103 din Cartea VIII.
”
% pepephevos "Apactv. Imputând lui Amasis, sau blamând pe Amasis. ptugopuat e un verb care obicinuit guvernează dativul persoanei căreia se

face imputarea şi acuzativul obiectului imputat, dar nici aci nu există regulă absolută. Pentru puopuae cu acuzativul persoanei sau a cauzei neajun-

sului, avem la Cap. 77 din Cartea I >ro5ro peprbeise; mai jos la Cap. 13
vedem să ît apă Kopmvaiwy ăatxăusva pzuwbzigic imediat după aceasta avem
»zabra

în împehoâuevose.

Ca

să

citim

şi: din alţi autori, găsim

(Anabasis, IL. 30) »adzobs Euipmpato.e Acum

curios, tot cu privire la incidentul relatat aci

»ppgâpevos

xov

st "Apaate;

cu

dativul

de

în Xenofon

persoanei avem, lucru

Erodot,

mai jos la Cap. 4,

adevărat însă că în acel pasaj

figurează acuza-

tivul “”Auasty în două manuscrise, în cel din Florenţa și în cel sancroftian;
în

Eschil (7hcb, vers 652) găsim so5zos ăvâși să: wnpbazopătuv păpust.< În
există exemple şi cu genitivul persoanei în contra căreia e supărare şi în fine
Tucidid [, 81 avem »6 pihaza utpeovra: îuâve adică »lucrul de care se plâng
mai

mult în contra noastrăc. Vedem dar cât e de capricios acest verb
şi nu
trebue să ne mire dacă aci îl vedem urmat de un acuzativ, pe când
mai jos
la Cap. 4 în identic aceleaşi condiţii, îl urmează un dativ. Nu mă
îndoese că
autorul așă a scris şi nu avem să-i corectăm textul pentru motiv de
uniformitate. În general, cum am şi spus-o (nota 3, pag. 396. vol. [), acuzativul
per:
soanei vizate de verbul ptugouat implică nu numai o supărare, dar
şi o con-

statare din partea celui lezat că el ar aveă tot dreptul să fie supărat.
dece aci mă serv de expresia >mare supărarec, pe când la Cap. 4 mai Iată
jos,
unde marea majoritate a manuscriselor au dativul, numai de expresia
>supăvie deşi nu cred ca în cazul de faţă Erodot să fi făcut intenţionat această
distincție.
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TEzuwy,

şi ceruse lui Amasis pe fiica .
lui (în căsătorie); cererea aceas- ta el o făcuse după sfatul unui.
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Egiptean care i-l dăduse având.
pe Amasis o mare supărare,:
fiindcă întrun timp, când Ciru:
trimisese la

dzE/dotzo. 4 “O

3:

YAumots,

ri

â:/06ueyos

vai ddfuoiwy6 od ele ora Gobva obse ăpfisasbat: ed ăp

Ga
Eueh)e

007

os

(jzto-
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Raudbons Stem,

zahhotiy. 8 Tabra

d)!

Gi

Amasis

să-i ceară.

un medic specialist pentru,
ochi, cel mai bun din câţi
erau în Egipt, (acesta) îl luase
pe el dintre toţi medicii câţi
erau în Egipt şi despărţindu-l
de soţia şi: de copiii lui, l-a
dat pe mâna Perşilor. Egipteanul fiind dar supărat pen-

obs amro, î ui 8055 Kau35o%
îovăne 5 câvy Ilepotwy

3

ur

tru

ms

sfatul lui, îndemnând pe Cambise să ceară, dela Amasis pe

Sropbi-

acest

motiv,

persistă

în

1%

ixdortov înoimas
îș Ilipoaş. tzâorove o expresie cu totul subJectivă şi arată impresia ce o simte subiectul, (în cazul prezent acest doctor
egiptean) că trimiterea lui în Persia ar constitui un exil. De fapt misiunea nu :
eră o pedeapsă (eră chiar cevă măgulitor pentru el; pentrucă arătă că el eră :
considerat ca cel mai de frunte din profesia lui), totuş pentru dânsul eră echi-

valent cu un exil, fiind o separare

totdeauna

un sens de penalitate

tea: IV, Cap. 85, s.c.l.).
2imcpiv dphalpuâv.

forțată

de familia lui. Acest

cuvânt

şizale predare. (Vezi Cartea I, Cap. 159;

Perşii

are

Car-

niciodată nu au avut medici buni, pentru-

că nu s'au ocupat serios cu ştiinţa aceasta, Până și în zilele noastre Şahul, când
e bolnav, chiamă medici din Europa, asemeni persoanele din societatea per:
sană mai cu dare de mână recurg la medici străini şi foarte rar chiamă pe .
medicii lor locali. Așă eră şi în vechime. La nevoie Persanii mai întâiu se
adresau la Egipteni, cari nu numai că se ocupau cu medicina, dar se şi specializau în diferitele ramuri ale acestei ştiinţe, (Vezi Cartea II, Cap. 84).
Mai jos, la Cap. 129, vedem cum Dariu, când şi-a scrintit piciorul la vânătoare,
a chemat pe un chirurg egiptean, care însă uu reuşi să-l vindece, apoi a re-.

curs la un chirurg

medici şi ştim

din

că Ciru

Crotona.

a

chemat

După
o

Egipteni, Elinii

consultaţie

de

deveniră

doctori

celebri

ca

elini (Ciropedia

lui Xenofon, Cap. VIII, 2, 24),
3 îvîae 27 SouBovitg. Verbul ăvăgety însemnează a pune multă iu- .
sistență; în cazul do faţă medicul egiptean împinse pe Cambise, stăruind mult .
asupra sfatului ce i-l dedeă. În acelaş sens găsim verbul acesta întrebuințat, :
la Cartea 1V, Cap. 79 şi 145 şi la Cartea V, Cap. 90 şi 104,

*îva

îi, dobs

âvtâzo,7

un

do0ds

auda

ăntyhotro, .Ero-.

dot pare aci a fi avut în minte versul 1 85 din Suplicantele lui. Eschil.

:
5 dovyapet. Unele ediţii au îoytut (vegi nota 4, pag. 360, vol. [).
5 ăbbuâtwy. Forma ionică pentru îifwâtwv,
3
î jimtozaro. Forma îxisraro care figurează
„în două manuscrise .e con:

damnată

de Bredoviu

să)

os

ca incorectă.

zahhaxijy. Numai femeile de rassă indigenă puteau fi soții .

legitime ale monarhilor Persiei şi numai

copiii acestora aveau

drept de succe- .

“4
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fiica lui (în

705

Ovyărap

ca (Amasis), în caz de ar da-o,
să aibă necaz, şi: în caz de:
nu ar da-o, să-şi facă un inamic din Cambise. Amasis, ne--

noTâpov

-Boathios

Oa

=

2
R
R,
92
R

«i

3

SI?Se

AdpTa, wevăhn Te 70: ededie,l
w6bvn Tod: otzoh deeuta"?ovoua 85 ot ij Nirnrts. 8 Tabrqy.
"Apac's 40Gu:foas tobiri me pai “/pooă,t ăzomâume £s [lepoas ş Eworod' 0v-:

căsătorie),

pentru:

câjit şi înspăimântat din cauza:
puterii Perşilor, (stetea la îndo-.

eală) nevoind nici. s'o dea, nici

siune la tron. În afară de asemeni soţii legitime persane regii Persiei mai.
aveau în hâremul lor-şi alte femei străine cari nu erau decât concubine, Fiii
acestora din urmă, deși nu.aveau drept la averea şi la succesiunea tatălui
lor, căpătau de multe ori slujbe importante, ca în administraţie, în magistratură s.c. (Vezi Ctesias, Fragm. pag. 178 şi 230). lată dece Amasis știă din
nainte că fiica lui nu puteă fi decât o concubină a lui Cambise dacă iar:
cedă-o.

1! xăpra

peă&hm

re

xai

edetâe.

În

totdeauna

frummseţea la om

a fost asociată cu statură înaltă, și o femeie, ca să potă reprezenti un ideal de:
frumuseţe, trebue să posede o talie elegantă şi înaltă, Noi combinăm des adjec=tivele »înaltc cu acela de »frumose ca să exprimăm o frumuseţe desăvârșită şi
privim talia înaltă ca completând frumusețea trăsăturilor. Un om sau o femeie cu
talia scurtă nu sunt obicinuit calificaţi de frumoşi, Erodot se servă de aceeaş.!
expresie vorbind la Cap. 12 din Cartea V despre frumuseţea sorei fraţilor peonieni Pigres şi. Manties. Mai jos la Cap. 3 aceleași calificative sunt întrebuin-ţate îu descrierea frumusetii. copiilor Casandanei. La: Cap. 60 din Cartea 1

frumuseţea femeii Fic este descrisă astfel: ,.. >bâ-n, pițahas ăzi ze938pwy.
amjtwy &nohzinovsa Tp3is drmucbhovg, ua ăhhws ebztâte.e Pentru asemenea epitete aplicate frumuseţei
IX, Capitolul 96.

? pobvym: mad

bărbătești, vezi Cartea VII,

oixov

hehstuptym.

Cap.

19 şi 187 şi Cartea.

Versiunea aceasta persană e fără.

îndoeală eronată, pentrucă e greu de admis cum puteă fi aceasta fată a lui
Apries, care supravieţuise întregului ei: neam, destul :de tânără ca s'o trimeaţă.
Amasis. lui Cambise pentru gineceul lui, La epoca de care vorbim femeia.
aceasta trebue să fi fost de vreo 60 de ani. Apries a fost detronat între anii
580 și 570 înainte de Hristos. Invazia lui Cambise în Egipt a avut loc la.

anul 52$

înainte de Hristos, adică cu vreo

45

de ani în

urmă.

În condiţiile:

cele mai favorabile, adică presupuind că fata aceasta s'ar fi născut în anul în:
care a fost ucis Apries, tot ar fi avut aproape 50 de ani când Amasis atrimis-o lui Cambise, lucru care nu e admisibil, -date fiind moravurile orientale.
Probă că femeia aceasta trebue să fi fost înaintată în vârstă este faptul că
există o versiune egipteană (raportată de Erodot în capitolul următor, cu :
toate că el nu pune nici un crezământ în ea) care pretindeă că Ciru, tatăl lui Cambise, ar fi cerut pe femeia aceasta în căsătorie dela Apries. În toate cazurile, dacă şi aceasta e puţin probabil din cauza piedicii arătate mai sus la nota,
8 din pagina precedentă, totuş ar există o mai mare: potrivire de vârstă între:
această fiică a lui Apries şi Ciru decât între ea şi Cambise,
3 Niemrte. Atheneu scrie numele acesta Netrzats care pare a fi mai

corect, numel
fiind. egiptean,
e
şi însemnând

>dăruită de zeiţa: Neit,c

ași

că

s'ar puteă traduce în limba elină prin Athenodora.. Nici ea, nici numele ei nu figurează pe. nici, un. monument şi e probabil că ea nu a jucat nici un-rol în
ţara ei.
„.
|
A

„4 wocphoas .ăciizi za xa! ypocâ. Avem e expresie similară la
Cap. 111 din Cartea I, descriind luxul cu care eră îmbrăcat Ciru când eră:
copil: anatătoy...: ezospuijutvoy pgvsâ zz vo! îshiăja. zotxidge. În pasajul acela
20 are un calificativ care aci :e subtînțeles; de aceea nu cred en Biihr că:

„- "Thalia III, 1e
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"Iozâtțero,
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refuze;

zarp60zy 05vopătwy, )£- | că Cambise

căci
nu

el

ştii bine
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so

“Ie apbş adzăy 1), naic” »"9. Bact- | de soţie, ci de concubină.
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“=Ps

Sh)

Re-

"Auiatos | flectând asupra acestor lucruri,

1 de sug. co z6ouwp | el făcăi precum urmează: Aveă
„3, (ws &wbzob | o fiică regele precedent Apries,
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>)e0, Gradep)nutyos bad
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»Uvpaziga Btâobs, âc5cav vi) âm- | înaltăşi frumâsă,

singura

ră-

„303 "Azgizo, zby &
masă“ din neamul ei: numele ei
„»âwbroă Geoadrea, ust Aiyvasiwy | eră Nitetis., Pe fata aceasta o

»ânavaorăs îpivevaz.a + Todzo Gij | găti Amasis.cu o rochie (bogată

“sh Enos vai adr

1, asia. xvpey- | şi cu (scule de) aur, şi o porni

un îi Rauâbaza, mov Kbpov, | la Perşi drept fiica lui. După
pzrihos Oowolityma, 5 m Atyva- | ce. trecă câtvă timp, (Cambise) sărutând-o îi spuse

„

,

după

„numele tatălui ei, şi fata aj-tunei îi zise: >O rege, tu nu-ţi
„»dai seamă că Amasis şi-a bătut
>joc de tine, căci

m'a

el

gă-

atit frumos şi m'a expeduit la,
»tine

dăruindu-mă

»lui,

pe

când

în

drept

>sunt (fiica) :lui Apries, pe
DEI

fiica,

realitate eu
ca-

»rele (Amasis) acesta, al căruia
„stăpân eră (Apries), l-a ucis
răsxîn unire cu Egiptenii
»culaţi.« Cuvintele acestea, ca

"expresia îafăst se val pusă însemnează rochie cusută cu aur:

cred mai mult

-că e vorbă şi de rochie bogată şi de scule; de aceea în traducere am suplinit calificativul bogată care cred că se subtințelege.
1 GvafeBimptvos
dxi Apăatos .0d pavlidvetg.
Bihr traduce
„pasajul acesta în latineşte: sab Amasi te deceptum esse nescis.«
În actul de
înşelăciune vizat de participiul îta8sâ)-qutvos intră şi idea de, pâcăleală şi Gri„gorie din Corint grămăticul, în lucrarea sa asupra dialectului ionian ($ 143,

144), vorbind de acest participiu, citează tocmai acest pasaj din Erodot şi
spune că â:a8s0)nutvos aci echivalează cu xaranaty(jzis xl xazorţehaalieie.—În
„loe de bză "Apdatos Bekker scrie n” 'Apudotos,
|
IE
2 xbopuw &oxisus e echivalent cu xosui)sas,
3 &imimîg,

scris de Creutzer âAmhztg. (Vezi nota 4, pag. 56,

„nota 8, pag. 206, vol. 1),
4 mov &asivos, 20vra
vusrăs

Epovsvce.

i

Ewozod

dconârsa,

vol.

per 'Alţonriuv

Vezi mai sus Cartea II, Cap. 169.

I, și

îra-

5 pețăluws bopwbtysa în apoziţie cu KupS5ozu, aşă că traducerea literală a pasajului ar fi: »impinse pe Cambise fiul lui Ciru, foarte mâniat, 'asu"pra Egiptului. Pentru a da traducerii o formă mai românească am fost silit
“să schimb construcţia frazei.

6

"Thalia III, 1, 2,

709. Oz
sul

pty'vov devobat
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Iltp-

şi faptul în sine, mâniară mult
“pe. Cambise, fiul lui Ciru, şi
îl împinsâră asupra

Egiptului.

Aşi spun Perșii.

“

9
2
2
2, : Albano
6
oizniedvzat
?
Kon.Bbosa, edusvoi Wty 54 TadTns

revendică

Kâgoy

zătuvoavra

acestei fiice a lui Apries; că ar

rijy Ovyorâpa,

fi fost Ciru, iar nu Cambise,
carele ar fi trimis la Amasis
“să-i ceară pe fiica. Spunând aşă

2.

Egiptenii

pe

ei, zicând că
“ăp

etva.

mapă "Auaowv

rhy

Ext

AN ob Rapiboea, Acrownec 88
“raba, ob dpdâs XEyovor. 05 uiiy
0555 9 dcinds abrode, bi (ei
ă0
"vag doi. Xddo,t că Ilepotuvy

însă nu

st
v6-

uta 0pOăs Exiortarat vai Aiyba-

n

1 0ărw pEv
174, vol. |.

vov

hEţovst

altă

el

spun

parte

pentru

ar fi fost fiul

drept.

Căci

nu

e cu putință să fi fost un
ce ascuns pentru ei, — văzând
că dacă cinevă are cunoştinţă

-st0t), Gri apăra, uâv vidov ob art
vânos tori Booedaat, vvnaiov zap6vros: 6 abris 85, Crt Raasavâspag.

de

Cambise

exactă

despre .legile

aceştia

sunt

[ltpaat.

Vezi

Perşilor,

mai

ales

sus

notele

mai

Egip3

şi 4,

2 oixmtedyrat. Sensul este a reclamă sau revendică pro Avmo sua,
adică ca făcând parte din casa cuivă. — Unele manuscrise au oixrtsdytat. La
Capitolul 94 din Cartea I avem forma oixmiobvzat, deşi în .acel pasaj Creutzer
are ca aci otrntebvrat. — Nimic mai natural decât ca un popor învins, pentru
a-şi menajă amorul, propriu, să pretindă că învingătorul său străin e neam cu
el. Eră ca un fel de mângâere pentru Egiptenii cari îşi pierduseră indepen- denţa să lase să se acrediteze legenda că mama lui Cambise, noul lor stăpân,
eră, fiica unui rege de ai lor. Un exemplu analog e acela al Perşilor cari au

făcut să circule

legenda că Alexandru cel Mare, învingătorul lor şi distrugă-

torul imperiului lor, ar fi fost pe jumătate persan; e adevărat că nu toţi erau
de acord dacă consângeneitatea aceasta eră despre partea tatălui sau despre
partea

inamei

lui

Alexandru,

căci, conform

unei

versiuni

a lor, Alexandru

ar

îi fost fiul regelui Filip al Macedoniei şi al unei principese persane, iar conform - unei alte versiuni, Olimpia, mama lui Alexandru, ar fi fost sedusă, cu

„ajutorul

unor

filtruri inagice, de către Nectanebo,

ultimul

rege

al Perşilor,

cu ocazia fugii acestuia din urmă la curtea regelui Filip, şi că din această sedu-

cere sar fi născut Alexandru.
— Egiptenii au naționalizat și

bise

în

308

acela de Cambath- Ramesoth.

pv

obât.

pus între două negative,

Asupra acestei

vol. II, pag. 139, nota 2).

am

atras

numele lui Cam-

expresii foarte emfatice unde pm e
la Cap. 49 din Cartea II. (Vezi

aten ţia

1eî Ţăp mtves zal ă)hot. Acest elenism este întrebuințat şi de
Eschil în tragedia >Agamemnone, vers 907.
.
>
,
i
,
,
-3
vâBov o
cut vânos tari Baatieăcat,
țmeiov
napeâv20s. Se înțelege că acesta eră principiul, dar, ca în toate monarhiile orien=
tale unde există poligamia şi erau fii mulţi, geloziile dintre aceştia deveniau
des cauza unor neînțelegeri interne şi chiar a unor răsboaie civile de cari pro- fitau des persoane străine de dinastie şi fii naturali şi găsim destule exem- ple de acestea în istoria chiar a Perşilor: nu avem decât să cităm cazul asasinatului lui Smerdis de către fratele său Cambise, usurparea tronului de către
un falş Smerdis, uciderea acestuia şi uzurparea apoi a tronului de către
Dariu, un membru colateral al dinastiei achemenide.

Thalia III, 2, 3.
vs ris Vapvăozew Ovyazpds 1 ij
zoig Kaudhons?, ăvâpbs "Aspatue-

|

tenii, — mai

(faptul)

înainte

că nu

7

de toate

intră în obice-

viâzo, N
05% E ris Alyba- | iurile lor să se suie pe tron
mins. 'AMă
maparpezova:$ răy | un fiu: natural când există uee, poszotsbuevut * rii K5pov
nul legitim; şi al doilea că

oizim obppevizs eivat. Kai
Ev de Est.

rara

Cambise

a fost

fiul Casanda-

nei, fiicei lui Farnaspe, din
neamul Achemenizilor, şi nici

cum al (acelei) Egiptene. Dar
(Egiptenii) denatureaază faptele
ca să simuleze legături de rudenie cu casa, lui Ciru. Şi acesta e adevărul.
3. Asyerar 68 mai dâs 6 doţos,
ui wîv5 05 miDavâs* as 76
Ilspoiâwy pvvazâv Ec=0obdoă rs
napă răs
. Kbpov vovaizas, ws
zi - Rooozdăm zapzorsra
1 Kaconvâ&yns
să fi fost un

nume

persan

<îs

3.
|
|
|
|

Se

mai

,

spune

şi vorba

următoarepecare însă eunuo
cred: cum că una din damele
persane, intrând odată la nevestele lui Ciru, îndată ce văzu

Papvdoneu

'vyarpăg.

Casandane trebue

investit cu o formă elinească.— Conform

obiceiurilor

persane această femeie nu pare a fi fost singura soţie legitimă a lui Ciru. EL a
mai avut de soţie pe Amitis, fiica lui Astiage. (Ctesias, Ecerpta persica, $ 2).
Xenofon

(Cirop. V, $ 19) spune

că

Ciru

a

mai avut de soție şi pe o fiică a

lui Ciaxares. — Numele Farnaspe e compus din cuvintele
ternic sau strălucit) şi asp (cal). ,
p
__2 Kacouvdăyns
cs
Papvhonzu
dvţarpăs

persane fara (pudv

nas

Kap-

8.
Nu toate versiunile persane erau de acord în a spune că Cambise eră
fiul Casandanei: Otesias, carele a'trăit:17 ani la curtea: lui Artaxerxse Memnon ca medic, afirmă că Cambise a fost fiul Amitei. Diodor din Sicilia (|,
33), spune că Cambise ar fi construit un oraş într'una din insulele Nilului

căruia i-ar fi dat numele mamei sale Jeroe. Aceasta eră poate iar o legendă egipteană izvorită din acceaș tendinţă şovinistă care susţineă că mama lui Cambise ar fi fost fiica lui âpries.
„d naparptnovst, Unele ediţii au meparpăzovst, pe motivul că Erodot

se servă de forma rpuztiv când întrebuinţează acest verb simplu, ca de pildă
la Cap. 21 de mai jos şi la Cap. 128 din Cartea IV s.c.l. Nu putem însă pe
motivul acesta să nesocotim autoritatea unanimă a manuscriselor, care e în

favoarea lui naparpinous:. Verbul însemnează a întoarce pe dos, deci, când se
aplică la o naraţiune sau la o legendă (h6fov), însemneazăa denatură faptele.
* zpoczotzbpsvot. Avem verbul acesta în sens de a simulă la Cap.
121 din Cartea II.
5 Acţezat
52. val 5fe 6 h6qoc, Euot ptv. 3% corespunde cu
piv din clauza care precedă zadza pi îs Exst: după AEţerat Găs însă vedem
pu? fără 8% corespunzător. Eu

îmi explic această anomalie

în modul

următor:

wo! ob zifiavâg e o frază în corelaţie cu teza: wa! 63 o doo, aşă că
forma clasică a frazei ar fi fost Azpsza: piv vo 535 6 dfog, Epol 03 0b =
fjavâs. Deoarece însă, din cauza clauzei precedente sara piy dis Eytt, se impuncă aci )âyerat 6, autorul, pentru a evită doi ît cum ar fi Atţezat
dâs 6 hâţos, îpot 63 s.el., a înlocuit pe cel de al doilea 25 cu pi, :

25 vai

3

:

Thalia III, 3.

1Enva sbstâta ze poi peyăhal, 0)
e

&/pâzo1

Eat

pe ' copiii (Casandanei) stând
în faţa mamei lor mari şi frumoşi, începi să-i laude într'una,
admirându-i foarte mult; atunci
Casandana, care 'er soţia lui
Ciru, îi zise: »Şi cu toste că

OzepOwbuă-

Govoa* î) â: Kaooavâiwm, tobsa
705 Kipo» mvi, size zăte: »Tor.
»â/ds păror îns zaidwy utepa
>30000y 'Kopos 8 dztnig Eye, 2
oi d a. Aimbarov Enizraroy
>&v ziuij-ridezate Tiy uzy â/0oce
(i

pom Ti, Nicăieri simt cabra' zăy
o! î0idwy îhy zpeoâbrepoy' ei:

ze Kaphboez >Toryăp ro, 3 4
>pijtep, îzeăv E Tăvonat G>
At Datob.ră păy vo ză

»9iow, ră 8 ir Xvoo.e î: Tora
cizeiv 'adrăy Erea ş Giza mov
fEjovâTa,

Qoduaz

voi

râs

evadat

povataue

măy

65

unor astfel

»eu sunt mama

»ci pune mai mult preţ pe
Aces»venetica din Egipt.e
tea, în necazul ei, le zice
ea cu privire la Nitetis; atunci
Cambise, cel mai în vârstă din
băieţii

ei, zise:

>Şi

de

îy

Graur =

mirare;

el nu

a

uitat -aceasta

(se zice) şi iată dece,
ce

val

met&ha.

aceea,

>mamă, când mă voiu face
»mare, voiu da peste cap tot
»ce se află în Egipt.c Când ar
cuvintele)
fi rostit (Cambise
acestea, el eră ca de zece
ani şi femeile arfi rămas în

povebovea, or Gijy 9 dnei me yîp60m? ai Ecye zi faatdntrjy,

lsdsrâta

de

nu mă apreciează,

»copii, Ciru

Vezi mai sus nota

când s'a

1, pag. d.

2 2v ărtpig Exget. La Cap. 172 din Cartea II avem
potpu
întrebuințat în sensul în care su: este întrebuințat aci: >îy cuvântul
odeu:i uo:p9
a
pevâ)g "roy (vezi : vol. II, nota 3,A pag. 462).
.

otțăp st. Eiihner traduce >quo magis profecto.<
*ră uiv ăvw văruw $1s,
că dt xăsw
vw.
Expresie curentă
pentru a indică dezordine şi confuzie. O găsim în Platon (Fedon
şi Gorgias) și
în Demosten (1. Filipică). Chiar astăzi î n limba elină modernă
ăyw vâsw, din
care s'a format verbul &vexarâvw (a amestecă impreună)
este expresia în
general admisă pentru a indică o stare de dezordine, Traducţia
literală a frazei
ar fi »cele pe deasupra le voiu pune dedesubt şi cele: dedesubt
pe deasupra.
Am tradus mai liber pentru a fi mai bine înțeles.
*
3 tza
xob. Rău s'a propus de unii a se ceti îdâeza în loc de 3txx
ou.

— Fraza întreagă e în formă indirectă şi se subtinţelege Neyzrzat dela
încapitolului.

ceputul

* odrw

3.

Blakesley observă aci că cu toată diversitatea

versiunilor relative la cauzele cari au motivat invazi a lui Cambise în Egipt
şi a detaliurilor
privitoare la ea, un lucru e constant, și anume caracterul vindicati
v şi iute al
lui Cambise. Versiunea lui Ctesias se acordă cu aceea a lui
Erodot. Dinon (Per.
sica) şi Linceas' din Naucratis (Aegyptiaca) adoptă versiunea
egipteană că
Cambise

ar fi fost fiul

Nitetidei

şi

al

lui

Ciru,

dar toţi sunt de acord

căCambise a atacat Egiptul din spirit de răsbunare, Ateneu e
mai clar şi categoric şi spune că motivul fu să răsbune pe mama lui (Exâtzoăy
sa + pencpi),
7
nvâpwlim. Ediţia lui Long şi Macleane „şi
derne au &/âzdfim (vezi Cartea LV, Cap. 155).

o

mulţime,

de altele mo-

Thalia III, 8, 4.

9

zotljoasfa: zijy. Ea" Atyvatoy otpu- | făcut om şi „când a venit pe
Tiny. |
„|-tron, ar fi întreprins expediţia

,

în contra Egiptului: .
|. 4.0 altă împrejurare, ca aceea (care urmează), a venit şi
a favorizat această expediţie.

Smrnobpoi sâv "Auaos vip "tt
vos păv: “Adrzapwnasede, 5 obvoua.
de oi Poors, € vai spuoumy îzavds
47 să mohtuta! ihamos.. O5roş
0 Downs, pevpbuzvâs ob vi 'Âhop £6 Ai-

Printre mercenarii în serviciul
lui Amasis .se află un.bărbat
originar din Alicarnas, el se
numiă Yanes, (om) deştept.la,
minte şi priceput. în “ale răsboiului.. Acest Fanes, uvând

-]
a

|
„d. Xwvijyzmz2 03 mat ăh)o si
Tot6âz pita . sv Ga! Ss .riy |
Smorpăzioawy 3 zabeny, "ll sâv |

|
|
|
|
|
|

Ybazov, Bovhinevos Kaudbsm £)- | motiv de supărare în contra
Dev Es )ovons.9 Qiz 6310 tcvza | lui Amasis, dezertă din Egipt

abzby îv olt Exobpotot
00 Gutapod,!! Eztozănsviy

do | pe o. corabie, cu intenţie de
ze că | a, întră în vorbă cu Cam-

zepi Atyonroy ărpertoraza,
âbzat 6 "Aumale, oxovdijy

perobise. Şi deoarece
el eri (un
aotsd- | om) de o însemnătate mare

1! sotnsaaliu:

rhv

îs

Aionrov

ocparmimv.

Erodot

se

servă

des de expresia notatstat crpatminv pentru a indică întreprinderea unei expediţii militare.
|
.
1 Soymvetwz. Verbul acesta se găsește mai jos la Cap. 14 urmat de
„se. E întrebuințat şi la Cartea I, Cap. 13 şi 73.
”
3 îztocpirsuaty.

IX avem îztorparin.

Textul,

aldin

are

espărevsty,

La

Cap.

3 din

Cartea

-

.

* câv întuobpuwv, Aceştia -sunt mercenarii Carieni -şi Ionieni despre
cari. autorul nostru vorbeşte aşă de mult în Cartea II la Cap. 152, 154, 163
s.€.l. şi cari s'au pus la dispoziţia lui Psametic I, lui Apries şi apoi lui A-

masis,
|
4
3 A hzapymassbs. Unele ediţii scriu cu

putul vol. , nota respectivă asupra ortografiei

6 Pdwms,

un

oraşului natal al lui Erodot.

Două manuscrise au 3 Înainte de bâwns.

cu totul inutil şi ca chestie

de

sintaxă e

|
la înce-

singur s, Vezi

chiar

Verbul

greşit, pentrucă

însă

ela

e aci

figurat

dejă în prima clauză, "[ly câ Eztzobowy rw 'Apriztos îvip give piv "At
“apvnssebs unde piv corespunde cu 55 din clauza o5vopa 55 o Pav, aşă că
repetarea lui %,y în clauza corespondentă

sună

rău

şi:e

contrarie

uzului.—

Pe Fanes acesta, dacă nu l-a văzut însuş Erodot în copilăria lui la Alicarnas, trebue cel puţin să-l fi cunoscut tatăl autorului nostru.
?că zodtpta. .În textul florentin ză zoheutză. “Trebue însă să ne con-

formăm cu marea majoritate a texturilor manuscrise, mai ales că nu lipsesc în
literatura elină exemple unde ră zohiuta însemnează cele ce privesc arta răs-

boiului: avem la Cap. 111 din Cartea V ză mohipra udgena îârtpos,

3 psprânsvăs vo ct "Apa, Vezi mai sus nota 3, pag..2.
9 shbety îs A6ţovs. A convorbi în scop de a âjunge la o înţelegere.
Noi avem expresia »a sta de vorbă cu cinevâc care se. aseamănă întru câtvă
cu această locuţiune elină pe care o mai găsim în lrodot la Cap. S6 din Car-

tea I, la Cap. 126 din Cartea IV și.la Cap. 9 din Cartea VII.

sanias ], 22.

.

1 ia 8ţ. Vezi Cartea I, Cap. 66.
1 d6ov o sutxpod. Vezi Cartea I, Cap. 150.

Vezi

!

şi

Pau-

10

:

uzvos

Esi

edvob/0v mây

Thalia IIL, 4,

eraâtzet

25,

atorirazoy

mnorsi-

das Tpripeil ua”

6

| printre mercenari şi fiindcă eră.

| foarte

vro 2. GeA ai

ce.

bine

informat

în. cele

priviau

Egiptul,

Amasis,

a ut E Avzin, Ey 88 od4 | grăbit să pue mâna pe el, dete
ăviițațe
îs Atpzzor
oorinTi 3 văp | ordin să-l urmărească; > spre
i
1
a-l
“E

w meprih0s + 5 Dăyns. RaraueVbone “ăp mods mvhduovs za)
idsoeto îs Ilipone. 'Opumuiwy5
dă ospasebecda Nuulbam 6 îz'
Atpazov vai ăaoptori
Ti Ea-

Gin?

Gros

Tv

wâpov

|
|
|
|
|

urmări
trimise după
el cu
o triremă pe cel mai credincios dintre eunucii lui; acesta
îl prinse în Licia, dar după
ce-l prinse nu-l aduse (îna-

der- | poi) în
x

Egipt;

căci

Fanes

îl

+

O

zapă,? îze0ovi0 epăta „uv za | birui
prin artificiile lui. Îmbă7â))o. ză 'Audatos apiiiuara, E8- | tând cumplit pe păzitorii (lui),
L]

secat 3 ai iv Ehaowy, âs mu | fugi la Perşi. Cambise se preparior săupana. sapă zhy. "Apa- | gătiă (toemai) să facă expediţia
în contra Egiptului şi
dumerit *cum să atace
(să facă ca) să străbată
când. sosi (Fanes) care
1 <priigzi.

În

manuscrisul

florentin

şi

în

Avem dusă egripza: necontestat mai jos la Cap. 44.
2 mar abedvy. »După el. Acecaş expresie

eră neşi cum
pustiul,
îl puse

alte două figurează <grîpn.
o

.
întrebuinţează

autorul

nostru la Cap. 81 din Cartea 1. (Vezi nota 1, pag. 149, vol. 1).
2 gopi. Substantivul goziz este întrebuințat tot ca aci în sens de vicle-

şug sau de subtilitate la Cap. 172 din Cartea II şi mai jos la Cap. 86. În
- aşă caz vicleşugul e însoţit de oarecare dibăcie care asigură reuşita: un vicle„_șug prost care nu şi-ar atinge scopul nu ar fi niciodată calificat de sovia,

“Tot în ordinea aceasta de idei s'a aplicat

expresia

Soptsris

unui

argumen-

tator şiret, expresie care pe urmă a căpătat un sens rău când sofistii au început să discute cu arguţii şi rea credință.
”
* zeptijhls. A circumvenit, a biruit prin tactica lui dibaca, A încolţi ar
fi poate ca metaforă traducerea cea mai exactă a lui meptehfsty, dar acest
verb implică un grad oarecare de agresiune, pe când aci e vorbă de pură
şiretenie fără violenţă. Pausanias întrebuinţează acest verb în sensul acesta
„la Cartea VI, Cap. 18, $ 2.
”

5 Opunptvo, Dintrun pasaj din Strabon (XVI, Cap. 2, pag. 368),
vedem că cetatea Ake (Acra) a servit lui Cambise de bază de operaţii în expediţia aceasta,
.
.
* scpurzbesliat Rap8bs. Ordinea acestor două cuvinte este intervertită în unele

ediţii,.

:

,

:

„Î &noptovst.
tiv Ehacty, La Cap. 179 din Cartea IV. avem
ptovat <nv :Sauţhv (stând la îndocală sau întrebându-se pe unde puteă săânofie
ieşirea). Tot așă şi aci, stând la, îndoeală sati întrebându-se
expediţia.
”
3 &vvoâgoy. Regiunea lipsită .de apă, adică pustietatea
pustiul Arabiei despre Egipt,
9 Diexzepâ. 'Trebue luat ca un futur.
1 îzshtidv. Se.subtiînţelege & bas.

cum
şi

să pornească
în specie aci,

-

Thalia III, 4, 3.

“Bio Bxonta! se50a:. mi Br&saî6v? oi dorutz zopaosiy,

11

în curentul
“Amasis, îi

celor privitoare la
desluşi. pe unde

(putea) să meargă, dândui sfatul următor: să trimită (soli)
la regele Arabilor ca să-l roage
să-i acorde
ranță.

a6host
lauv

toc

sigu-

siuni. Căci din Fenicia şi până

a6b-

Sbpuoy râvy

"Apafiwy

în

5. Numai prin (pustiul) acela
este Egiptul accesibil la incur-

5. Moby 6: zabrn sist
zo20hat îs Atvaroy.5
Powizns ppt 0bpov răv
mos

trecere

în

Ila-

Bastia.

marginea

Autorul

oraşului

nostru se exprimă

Caditis

ca şi cum

în-

treaga Arabie ar fi un regat subt un singur sceptru. El se înşelă mult, pentrucă
„existau în Arabia,

şeicul

ca şi astăzi, o sumă

de triburi

separate

având

fiecare

pe

lor, aşă că acest faatăsds nu puteă fi decât un şeic din partea locului.

'Tot aşă la Cartea II,

Cap.

341,

Erodot

califică

pe

Senacherib

de

>Rego

al

Asirievilor şi al Arabilor.«—În loc de 'ApaBiuv Bastia un manuscris, care se
află la Paris în Biblioteca naţională, are ?Agâ2:oy care îşi are paralela în rây
Kohyovy

«nota

5,

dela
pag.

Cap.
6)

2 din
şi în

Cartea I, unde se subtinţelege
>c05

Atiiozose

de

la Cap.

137

Bastia.

din

Cartea

(Vezi vol. I,
ÎI. s.c.].

2 î+5508o0vy. Cobet propune 3i03oy, termen mai tehnic şi care e întrebuinţat în asemenea cazuri de Erodot în Cartea VII, la Cap. 201 şi în
Cartea IX, la Cap. 99 şi 104. Cred însă

că

nu

are

dreptate

Cobet, pentrucă

autorul nostru întrebuinţează euvâutul 2:£30ă0s în mai multe pasaje

din

scrie-

rile lui, ca mai jos de pildă, la Cap. 117 din Cartea aceasta,la Cap. 21 și 26
din Cartea II şi la Cap. 140 din Cartea IV. Aci e vorbă de purttransit şi
îto?os ar fi fost .poate cuvântul mai propriu. Nuauţa însă între transit şi ieşire
pe partea opusă e aşă de mică, încât ar fi pedantism a critică pe Erodot
pentru uzul cuvântului de care sa servit.

3 Moby

3

rhubra

sto!

pavapal

tofohal

îc

Aiţoarov.

Ata

-curile serioase în contra Egiptului nu puteau veni decât din partea marilor
puteri asiatice, cum 'ar fi de pildă din Asiria, din Persia sau din Fenicia. Triburile rare răspândite prin Africa nu erau destul de puternice ca să facă incursiuni serioase în contra Egiptului, așă că toate expedițiile serioase militare îndreptate în contra acestei ţeri au năpustit în valea Nilului prin pustiul sinaitic, în alte cuvinte au pătruns prin istmul de Suez, trecând mai întâiu prin
pustiul Sur, de sigur regiunea &yv2pos (lipsită de apă) despre care e vorbă
în capitolul precedent. Iată dar dece Erodot spune că Eviptul e atacabil numai despre partea aceea: el nu ştie de vreun atac prin alt punct.
+1 Kadstog
a6htog. Cetind cele ce urmează căpătăm impresia că gân-

dul autorului urmează litoralul maritim (ză

îpzâpta

ris

frhdaons) şi de aci

-am puteă deduce că acest oraş Caditis este un port maritim al Palestinei. În
„aşă caz ar fi eronată teoria susținută de unii, că aci ar fi vorbă de Ierusalim,
căci Ierusalimul e la o distanță de 56 de kilometri.de coasta Mediteranei. Cred
că Erodot singur nu ştiă exact punctul unde se află Caditis, căci, vorbind despre acest oraş în Cartea II, la Cap. 159, s'ar păreă câ vorbeşte despre un oraş

mare situat în interior, deoarece spune

acolo că Necho sar fi răsboit cu Sirienii

-pe uscat şi că după ce i-a învins la Magdol ar fi luat oraşul Caditis. În acel pasaj nu e imposibil să fie vorbă de Ierusalim, deşi chiar acolo lucrul e distu-

tabil. (Vezi vol. II, nota 6, pag. 435). Dacă aci'ar fi fost vorbă de Ierusalim san

de oraşul cel mare despre care e vorbă la Cap. 159 din Cartea II, atunci Erodot
greșeşte asociându-l cu porturile de mare. Blakesley propune idea că Caditis în
pasajul de faţă ar fi portul maritim cel mai apropiat de Ierusalim, şi anume
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Thalia III, 3.
(teritoriul)

îu0i | aşă
...

12

zişi

este
din

al

Sirienilor

Palestina.

Dela,

N

dozs=) Sapâiwy ob mo) îhăos0- | Caditis însă, oraş— după cum
vos, "dz cabine ră dumâpia ră | eu cred — nu „mult mai mie

în

0a)4oore psp “"mvboav z6- | decât Sardis, porturile mari2 Ea rob "'Apodiov: âad 85 | time de comerţ până la oraşul
"Iqvbsov, ads X5pwv? up Sep- | lenisus sunt ale regelui Ara-

Jafa, de unde se şi vede Ierusalimul. Rawlinson inclină pentru Gaza, al căruia
nume local Gazital, ar puteă fi prezentat de Erodot subit forma clenizată
de
Raîăzis. Fără a mă pronunţă .asupra acestor ipoteze despre .cari
dau numai
seamă aci, prefer întru câtă legătura etimologică a: numelui
Caditis cu cu:
vântul siriac JCadeș (loc sfânt) decât cu Gaza, şi înclin mai mult spre
idea că
„Erodot are în gând Ierusalimul pe care şi-l Închipue acolo unde e
situată
Jafa. Las cu totul la aprecierea cetitorului să-şi formeze singur o părere
asupra acestui punct controversat.
”
1! 20)
Ebouwy <âv llalataztvâv zaheoptywmy,
Capitolul acesta,
"precum voiu arătă mai jos, conţine indicii că textul a fost alterat,
unele 'cuvinte fiind omise, altele schimbate. În pasajul
de faţă nu încape îndocală că în
textul original î, -77 sati + a-precedat pe cr! Săpuwy şi trebue
să suplinim
aceste cuvinte în traducere ca să producem sens. În studiarea diferitelor
mamuscrise ale lui Erodot se văd urme ale acestei omisiun
i,
dar e curios că
nici: unul nu prezentă fraza completă: astfel manuscrisul
lui Sancroft, pe
cate se

bazează mai totdeauna Gaisford, are î) iasi

Sbpwvy; Schweighiiuser

are
1 asi. Creutzer. nu admite pe i) pe care-l consideră ca o intercala
re explieativă; nu ştiu dece acest mare editor al lui Erodot întreţine.
această părere şi
persist în credința mea că cuvântul 7 a figurat odată
în textul original şi

că îi sau 1, sati încă î, caro se găseşte în unele ediţii, este un rest
al lui şi.
M'am ţinut

de textul lui Creutzer suprimând pe *, care nu-și are aci locul,
şi
prefer a suplini în traducere cuvântul Tî deşi acela lipseşte,
„_2'lmvboov s6os.. Oraşul Ienisus eră situat pe coastă,
la vreo 20 kilometri spre sud-vest de Gaza, între Gaza şi 'Torentul Egiptului
, considerat ca
limita între pustiul Arabiei (desertul Sur) şi Siria; dela Torentul
Egiptului
şi până la extremitatea despre 'est'a lacului Serbonid mai erau
alți 26 kilo=
metri, de acolo şi până la muntele Casiu, în centrul lacului
Serbonid, alţi 26

kilometri, aşă că întreaga distanţă între Ienisus şi Muntele Casiu eră

de 86 de
kilometri. “Tradiţia locală pretinde astăzi că pe punctul acesta
al coastei Iona ar
fi ieşit din pântecele chitului, după ce fusese înghiţit trei zile
.de:acest cetaceu,
şi numele modern Ian Jodnes

(poposeala lui Jona) arată tradiţia existentă

în
localitate, Rawlinson însă, bazându-se pe afirmaţia de mai
jos .că distanța
între oraşul Ienisus şi muntele Casiu eră de 3 zile şi. că
e greu să străbată
cinevă în 8 zile distanţa de 86 de kilometri care separă
astăzi. Han Ioânes
de muntele Casiu, emite părerea că Ienisus ar fi .fost mai
aproape de :Egipt
decât e punctul Han Ioânes și crede că această teorie concordă
cu obiecţiu„mea lui Blakesley de a identifică Caditis cu Gaza. Nu mă pot
uni însă cu pă-reren aceastaa lui Rawlinson, mai întâiu pentrucă 86 de kilometri
în trei zile,
adică 28 2/a kilometri pe zi, nu e o distanţă excesivă de percurs
pentru o ca:
ravană bine:
condiţionată

şi apoi

pentrucă

satul

Rafa

(anticul Rafia),

unde
de Han loânes ca să rezulte vreo diferinţă serioasă. E mai natural să
supozăm
că lenisus
Rawlinson şi Wesseling

vor să pue acest Ienisus al lui Erodot, e prea aproape

este Han Joones - de astăzi şi analogia numelor militează
în favoarea acestei părer
— i.
Afară de Erodot, Stefan Bizantinul este singurul autor
care menţione

1& Nasiw

ază orașul Ienisus; el zice:
ăpstue
!

"3 abrt:s Sbpiwvy.
pentru analogia care

Două manuscrise
există de multe

>"lypas6s, .năhee Aljbntov

din cele mai importante,
ori între ele, acela din

spoceyiis
:

cunoscute
Viena şi

13
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e2oyi?6s diurne,
ins, 1 af
map! îi îi d | biei; dela Ienisus (coasta este),
»
Răatoy odpos rs îs 0i)a say * | din nou a «Sirienilor până la
acela din biblioteca Colegiului Emmanuel la Câmbridge, au z6hos

Togiwv în

loc: de abr:s Sbpwv şi Blakesley vede iar aci o indicație aptă să ne pue pe:
urma textului original pe care îl restabilește în. modul. arătat mai jos la
nota 2

sepBuvi dos

2 sup!

hipyme.

îv,

-d

Vezi vol. Îl, pag. 17, nota 3.

Kaâstov

odpos

rsivat

muntele Casiu şi petre ortografia lui o5gos,

în

îș

locul

bahuosav,

căruia

Pentru

unele ediţii au

dpos, vezi vol. Îf, pag. 17, nota 4. Iată acum în ce mod Blakesley restabilește
pasajul acesta dela cuvintele “ăp (Do:vians de lângă începutul capitolului şi
până la clauza de faţă. EI crede că acest pasaj, astfel cum l-a scris Erodot,
sună la început astfel: >ăzd “țăp Dorviwms pâzpt 05puv răv Kadărroc zăhtog
e 3 si „Xbpuw
âzd dt
Rad rd 10 si î0dsnş mâdtos
7
(6s

“a

Forptului

Ss

e

105

4

"Agabiov.e Această 'rectificare tradusă ar sună ast
fel: >din Fenicia şi până în
oraşului

Caditis,

teritoriul e al Sirienilor;
dela Caditis însă, oraş —
după cum cred eu — nu

mult mai

mie

decât

Sar-

dis, porturile maritime

comerţ până la oraşul
nisus

sunt

ale

de

la

lacul

i

isus

sri eu
Fgiprerp——
N

Ie-

PR 5

Sirienilor
Siriei,

şi

Serbonid,

în dreptul căruia muntele:
Casiu înaintează în mare,
coasta ea regelui Arabiei,c
Atât de bună şi de 'raţională e această reconstruire a acestui pasaj, de sigur încurcat de copişti, în-

cât l-aş

zeta

admite în

tradu-

cere dacă un sinaur manuscris numai m'ar autoriză. Nu e posibil ca Erodot
să fi voit să spună că por-

nind dealungul coastei dela
nord la sud și luând-o dela hotarul Fenicienilor, adică dela
poalele
muntelui Carmel, coasta e întâiu
a Sirienilor, apoi mai departe” a Arabilor, şi apoi
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ză 68 Xephovicos hiuvns,

dv Topo!

îv zii | lacul Serbonid,

verpbrOat, | ruia muntele

în

dreptul câ-

Casiu înaintează

mb za07ns 4202 Aloatros. To | în mare; dela lacul Serbonid
Ci; weratd 'Imvboov m6hos mai
Însă, în care legenda spune că
Rasito ze obpsos ai Tis Xepâo- | sar fi ascuns
'Tifon, începe

vidos

ius,

2ăv

robro

04

6)i-

Egiptul.

a

Partea

întinde): între

de loc (care

oraşul

se

Ienisus

(de o parte), şi muntele Casiu şi lacul Serbonid (de altă
parte), regiune de o dimensie
la urmă din nou a Sirienilor. Alăturata hartă arată clar că
Arabii nu aveau
ce căută între Iafa şi Jenisus; locul lor eră mai la sud-est,
între Ienisus
şi lacul Serbonid. Din sfatul chiar dat de Fanes lui Cambise
rezultă că Arabii,
nu Sirienii, deţineau cheile Egiptului, aşă că ordinea posesorilor
coastei, însemnată în roşu pe harta aci anexată conform textului greşit ce
îl posedăm, luată

dela nord la sud, ar trebui, după părerea lui Blakesley, schimbată
astfel:
1) Fenicienii, 2) Sirienii, 3) Sirienii Palestini şi 4) Arabii. —Ca la Cap.
104 din.
Cartea II,
e posibil ca prin

Ebrei,

dar

Rawlinson

Sirieni Palestini

crede

că

după Fenicieni, cu mult cei mai

e

chestie

importanţi

aci

Erodot

se

de

Filistei,

înţeleagă

și

pentrucă

din toţi locuitorii

aci pe

coastei

ei erau,

Siriei,
Persist însă în opinia mea că Erodoi nu aveă o idee clară,
nici despre Filistei, nici despre relaţiile etnice ale triburilor cari locuiau
acest colţ al Asiei.
(Vezi vol. II, pag. 268, nota 4). E dar inutil a preciză
acolo unde autorul
pe

care

îl

comentăm

nu

pare

precisă despre ceeace descrie,

el însuş

a fi avut

o idee

absolut

”

clară 'şi

|

“1 Toqâ. Unele ediţii accentuează silaba finală cu perispom
144 din Cartea II se întrebuinţează forma Toyâva ca acuzativ alenon. La Cap.
acestui nume
propriu.
— Precum am arătat la nota 1; pag, 391 din vol. II,
Tifon, fratele lui Osiris, reprezentă principiul răului: antagonismul între
el şi Osiris reprezentă lupta

de când lumea a binelui în contra răului. Nu e de mirare
ca
tradiţia să fi desemnat şi lacul Serbonid între alte locuri
cari au servit de refugiu acestui geniu

distrugător. Insalubritatea locului, pustiul
din toate părţile afară de nord, unde coasta prezentă un spectacolcarede îl înconjoară
dezolaţiune,
lipsa de-apă

potabilă, de verdeață şi pericolul de a fi la orice moment
îngropat şi înăbuşit de nisipul n al pustiului, miasmele
pe cari le exală mlaştina care e tot ce mai rămâne astăzi din lacul Serbonid, în
fine miile de insecte, mai ales țânțari, cari prin înțepăturile lor inoculeaz
ă în sângele omului
baccilul febrelor palustre şi a altor boale şi mal teribile, toate
acestea contribue
în a face din această localitate, cheia Egiptului, una din
regiunile cele inai
periculoase pentru om, necum pentru 0 concentrare de
oameni cum ar fi cazul
într'o campanie militară, Plutarch (Vieaţa lui Antoniu,
Cap. 3), vurbind de
această
localitate,

se exprimă

astfel:

>

85

să

vappuov

>napă ci "Exppa val că ci Sepdwvidos îm, qevonivns
»âs Togâvos piv tenvoăs Atbnstot xolodate În timpuri

noastre

avem

destule exemple

de suferinţe

suportate

de

Bahziaş

vai

vbâgov

adrots ris nopalas,
mai aproape de ale
armate

aceste locuri. Armata franceză, în timpul campaniei lui Napoleon operând în
I, a fost aci
aşă de decimată de boală, de foame şi de sete, încât amiralul
englez
SidneySmith a obţinut lesne ca Francezii să evacueze Egiptul. La
anul 1840 iar ştim
că armata lui Ibraim Pașa, alungată din Siria, fu silită
cauza lipsei şi a boalelor. Astfel dar este regiunea despresă se predeă aci din
care e vorbă aci

şi care, după legenda egipteană, eră una din sediurile
principiului celui rău
şi distrugător.
? 1.
Cuvântul acesta e omis în unele ediţii, dar lipsa lui se simte.
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destul de considerabilă,
căci
reprezentă un drum ca. de trei

6, Tă 6: c)iyo: zâv îs Alva70y Vavzidontyy EvysvOHa6!, 7070
Eppopat epăcuy "Es Atvazoy Ex,

meipevovy i 0b4

|

ws dtp

ei-

zile, e grozav lipsită de apă.
6. Voiu .vorbi acum de un:
fapt
mă
dus
ori

despre care şi-au dat seapuţini din aceia cari sau
în Egipt pe mure. De două
pe fiecare an se importă

în Egipt

din

toată Grecia, şi

afară de aceastaşi din Fenicia,

(o

mulţime

pline cu

de)

vin;

vase
totuş

de
pot

lut
zice

că nu se pomeneşte (acolo) zăcând

(undevă) un

singur

mă-

1 &voâpovy
tset Bstvs.
literal grozav lipsită de apă: în adevăr, de:
la muntele Casiu şi până la punctul cel mai apropiat unde se poate găsi apă
potabilă, e o distanţă de 60 şi mai bine de kilometri, iar în timpul -verii nu
se găseste o picătură de apă dela Han Ioânes până la mlaştinele infecte

ale fostului lac Serbonid.
2'E6 Atyonrov îx ss “Bhhdâos săsns
vixm6, vEpanwos îsderat simpms otvov îtd

Ra
ku nps, î4 Dor
mod Ersoc Extorov,

Egiptul nu producea decât foarte puţin vin, precum am şi arătat la nota 1,
pag. 105, vol. II; consumaţia pe de alt% parte nu eră nici ea mare, fiind mai
întreagă limitată la castele regale şi sacerdotale. Ceeace se consumă eră importat din Grecia (probabil în mare parte din Creta) şi mai ales din Siria,
care eră mai aproape. Dacă ne luăm după spusele lui Strabon (XVI, 2) mui tot
vinul ce se consumă în Egipt eră importat din L.aodicea în Siria. E foarte pro-

babil

că - tocmai

pe

acest.vin

din Siria îl indică

aci Erodot ca provenind

din Fenicia ; eroarea se explică lesne, căci la epoca la care scriă

Erodot,

Fe:

nicienii din Tir aveau în mâna lor întreg comerţul coastei, iarvinul adus din
Laodicea eră probabil încărcat la Tir pe corăbii feniciene şi foarte probabil adus

chiar În vase de lut feniciene, ceeace îl

fâceă să fie considerat

ca

un produs

fenician.
În timpul lui Strabon Fenicienii şi Tirul nu mai existau și atunci
vinul din Laodicea și din părţile Siriei eră importat subt adevăratul său nume
de provenienţă şi nu subt firma feniciană. Probabil că importul în Egipt
al vinurilor din Grecia a luat avânt numai dela. deschiderea portului XNaucratis pentru comerţul elenic şi că la-început vinul consumat în Egipt veniă
din Asia,
— Se găsesc şi astăzi în Egipt amfore eline de lut (ulcioare) pentru vin. În fundul acestora se poate constată încă stratul de reşină depus de
acest vin pe suprafaţa vasului, ceeace probează că vasele acestea au conţinut
vin reşinos şi ştim că şi astăzi Grecii amestecă vinul lor cu reşină pentru a-l

conservă mai bine.
— xipauos, deşi la singular, e

generic,

3 £y

dând

astfel

wepăputov

o mai

mare

otvmpâv

pluralitate

&ptOphg.

pus

pentru

plural

în mod

substantivului,

>Un ulcior pentru vin la număre,

-sau, cum traduce Biihr: »ne unum quidem numero.e âo:po este pleonastic
după îv şi îi dă acea putere emfatică pe care o dă la noi expresia »măcar.c
Fraza dar însemnează >nici măcar un singur vas pentru vin.< (Vezi gramatica elinească a lui Weiske
— Despre pleonasm, pag. 45, 46).
.
* xetpsvov.
>Zăcând pe jos,e adică dat la o parte după întrebuințare,

sau, în cazul de față, după golire. Un scholiast, în dorința de a prezentă textul
în mod mai lămurit, a scris alături de xziuzvov cuvântul wav care s'a substituit lui xs:uzvov în unele texturi manuscrise,
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oare,
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îv Al-

hâţae

etzeiy.

ce

Fie-

care demare e dator să adune
toate ulcioarele din oraşul lui
(de .reşedință) şi să le trimeată.
la Memfs, la rândul :lor cei
din Menmfis (sunt datori), după

ce le-au umplut cu apă, să le
trimeată în părţile acestea sterpe ale Siriei. Şi în modul acesta toată

1! dc

La

fost întrebuințate aceste vase ?

Swntob

vea, : Thy

sar

olăria

care a

fost

Expresie des întrebuințată de autorul nostru,

(vezi
Cartea ÎI, Cap.:21, 53 şi altele),
2 îd5cfiae,
n câtevă ediţii vechi găsim sistata: în loc de tăata, Așă.
a
şi la Cap. 88 din Cartea I am scris îââpevos în loc de zidâpevos
care figurează.
intrun manuscris florentin. 3 ăvatotuodrat. Fiindcă, în general, Erodot preferă să întrebuinţeze
singularul verbului cu substantive neutre la plural, am dat şi
eu preferință lui
avatstuobrut,
deşi multe ediţii au ăyute:poâvrat.— Verbul ava:stuoâv este înire-.
buințat de autorul nostru şi la Cap. 179 din Cartea I precum și la Cap.
11
din Cartea I].
* ânpapyov.
Se dă în general acest nume şefului autorităţii civice a
unui oraş; aci însă e vorbă de un funcţionar administrativ;
probabil dar că.
se înţelege, prefectul nomului (vâuaupzos) despre care vorheşte
autorul nostru la Cap. 177 din Cartea II. (Vezi vol, II, nota 1, pag.
478),
n timpul
Ptolemeilor aceşti funcţionari se numiau spaniol: subt ei
erau' administratorii comunali (vice magistrii) cari la Cap, 27 de mai jos sunt
denumiți îziTpozot: dar, încă odată, aci e chestie de funcţionari administrativi,
căci în Egipt.
» nu existau funcţionari comunali, nici primari în. sensul democrati
pe care îl
comportă titlul de îfuapyos; iată de ce nu aprob traducerea, luie Rawlinson
care zice »the burgomastere.
5 cvh)itavra
ndvra
căv xtpanuov dăŢetv îe M Ep qtv, Blakesley observă că dacă numai drumul acesta, şi anume drumul caravancl
or mergând din Siria în Egipt eră aprovizionat cu apă în modul indicat
aci, e curios
ca Memfis, care e situat aşă de sus pe Nil, să fi fost ales ca punct. de întrepozi
t
pentru aceste vase cu apă; probabil dar că şi alte linii de caravane,
cum eră
uceea dela Petra spre coastă, se aprovizionau tot dela Memfis şi că acel oraş.
eră un fel de depozit central pentru toate: ceeace interesă însă pe Erodot
eră
numai acest drum dealungul coastei, dela lacul Serbonid până
la Ienisus,
Soo pa
.
Tu uvvopa
Tis
Svpims. Acestea sunt locurile -sterpe şi lipsite de:
apă între lacul Serbonid şi lenisus, despre cari s'a vorbit mai sus la finele
Capitolului precedent. (Vezi nota 1, pag.. precedentă).
7
îSutpedpuevog.
Verbul acesta, pe care unii îl traduc prin >pus în rezervăc san »dat la o partee, are, în pasajul de faţă, identic
aceeaş însemnare
ca şi la Cap. 196 din Cartea IV »ănzăy Galuwvyrat "val
2zîovzut mt goga. e
Sensul este de a expune. pentru vânzare o parte rezervată
dintr'un stoc, şi
în specie aci partea din stocul de olărie conţinând vin importat
în Egipt şi
expus

pe piaţă pentru vânzare, Bihr traduce datinește:

glina ista in Aceyptum

(a Phonicibus

e Syria) invecta

>Hoc

ibique

vibus scilicet) ad priora (dolia) in Syriam retro deferuntur.e

modo

dolia fi-

exposita (e na-

Thalia III, 6, 7, £.

daco

în

zdy

iahatăy

monitezat | importată
în

îs Sopa,

-]

Egipt

şi

expusă

(pe piaţă spre vândare)
'se trimite (din nou) în Siria lângă
aceea care a precedat-o.
7. Astfel Perşii sunt aceia

7. Odro ut vov Ilepsa eioi ot

w

3

șR

Ti toRohiy rabruy mapaaravă- | cari, îndată ce s'au făcut stăGawzs Ea" Alyvaroy, pază Oi]
pâni peste Egipt, au facilitat
ciprutva cătayes! bâari, Exsi +
acest acces în Egipt, îndestu-

ză-pioza

zapthaloy Atpoazay, Târe | lându-l cu apă în

23 ob S6vros 4w Bâaros
Ray.85ss

zodâwevos

Eroluov, | am

arătat.

od “Ahzap- | vorbim

La,

însă,

modul

epoca
nu

se

cum

de

care

află, “încă

vn6sios? &sivov, zâuvas zapă măv | apă la îndemână şi Cambise,
Apăâtov
appehovs vai seic | urmând sfatul oaspelui său din

mis ăovahsins Ezbye, iomg 0obs | Alicarnas, trimise soli către re72 mai Gstdusvos map” 0700.28
gele Arabiei ca să-l roage să-i
acorde siguranţă, şi izbuti (să *
capete un răspuns . favorabil),
şi amândoi îşi jurară credință
reciproc.
8. Nu e neam de oameni

Cf

vw

cv

17

$. Sipovza

8E "Apdito

ziorie

&/dpozwy 6woia reia! wădora.t | care să respecte jurăminte
mai
Ilotzbyrat 62 abrăs rpozw motgăe* | mult ca Arabii, [i le prestează
1 sâtavasg
Dela cart, îmbrace sau Înarmez cu gândul de garanţie în
contra lipsei. Astfel la Cap. 62 din :Cartea VII acest verb însemnează a echipă

cu armament,
2 Ahexapyr,sohos.

X10Y039 :0c:

tot aşă

Manuscrisul florentin și încă altele două

şi Creutzer;

eu

însă

manuscrise cari au forma ionică cu me
3

niortg

obs

ze

za!

m'am

ds5Sdpe vog

conformat
zapp

au

majorităţii

adroă.

“Ar
textelor

Asupra

tormei

acuzativului plural atosts vezi Bredoviu, pag. 264. —miszv dobvuv xal dăpesha:
(a da credinţă şi a o primi) e o locuţiune des uzitată de autorii elini
clasici pentru a exprimă jurarea unei credințe reciproce: astfel găsim în Tu-

cidid (I, 37 şi 140 şi V, 59) expresia
Ciropedia

lui Xenofon

similară

(iul, 2, 23 şi în alte

găsim expresia ză tară todvat xa! vapatv.

îixug

pasagii)

î:dâvat xat B5yeata: ; în

ca şi în Simposion al lui,

4 StBovra îi "ApăBror ntartis ăvâponwv
dpuotu roiat p&esa,
Până şi astăzi Arabii au reputaţia de a fi foarte credincioşi unui, ju-

rământ, odată ce l-au făcut şi toţi călătorii moderni cari au avut a face cu ei,

recunosc faptul acesta; altminteri, în general sunt perfizi și fâră scrupul.
Acest din urmă caracteristic al lor a fost observat și de Babrias, care într'una

din fabulele lui zice:

>" Ensbhev "Apag:s stoiv, bs Enetpilnw
>WYedozat 55 wat Tântss, dv în hossns

>0dâty xăânra: bipa ss ăriistac.e

Expresia îuota roiat pâharz e similară cu aceea de îuoi
aflătoare mai jos la Cap. 51. Cevă așă -avem

oict mhobatwrtotat

iar la Cartea VII, Cap.

Erodot UI. — 554%

118.
2

| Cantra'ă

Un'versitară

18
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Tv panhoutyoy ză iară mottea- | în modul următor: când
(doi.
„Vai has dpi âuzoripov ad- inşi) vor să se lege
prin ju7ây £ uz Eorâs, di cEfi cd | rământ, un al treilea
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E00 Tâv apă

zapă robe Bauzb- | între amândoi,

habe 7055 meyădobs Eaizăuve ră
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»
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Ezartpov? | să, presteze jurământ, lângă deparia, + desire
aiuaz 2
getul cel mare; după aceea,
ufo v=.5vov
luând un petic din haina fieTo 08 z0tîoy Emtumhiz mây
rs căruia, el unge cu sângele (lor)
Arsov vai ri Odpaviny, "Eatşapte. pietre aşezate în mijloc;
*

ADY

6

pe

wi-

când

face

aceasta,

invoacă

pe Dionisus şi pe Urania. După

ce el a săvârşit (ritul) acesta,
acel care prestează jurământul
1 ăhhos

&vip.

Și astăzi

Ia Deduini

se cere

un

martor

la prestarea
unui jurământ. Când un Ărab are o ceartă cu cinevă,
el caută să-şi găsească un
mediator care să intervină în favoarea lui, zice Wilkins
on. şi atunci cortul
acelui mijlocitor devine un azil inviolabil până la
tranşarea litigiului. Aceasta
aminteșt

e și uzul la Elini despre care vorbeşte Erodot la Cap. 35
din Cartea 1.

2 <ây

Rotsupywy

că&ş

miceiş.

Cuvintele

acestea

sunt
superfiue
după zâv Bovhouivuy ză atacă zottesiu:, dar fiindcă
figurează în toate manu.
scrisele, trebuese mănţinute; Biihr crede că ele provin
dintr'o notă explicativă
care s'ar fi strecurat în text,
|
3 Exaztpov. Două manuscrise au Suăstov, dar m'am
conformat cu textul
lui Gaisford şi cu majoritatea manuscriselor.

* zpozbâa. Aceleaşi două manuscrise la cari m'am referit
în nota precedentă au ugoxiău.
3 )ifhovg End. Caracterul sacru şi misterios pe care
îl posedă numărul
şipte În Arabia, în

Siria, și putem zice şi în interiorul Asiei până şi
în India,
se arată prin o sumă de exemple. Întrucât priveşte
rolul ce îl jucă acest
număr în materie de angajamente solemne luate
Între două persoane, putem
cită cei 7.miei pe cari Abraham i-a pus la
o parte şi i-a dat ca gaj lui
Abimelech, când s'a învoit cu cl, (Geneza, Cap.
XXI, vers 28) şi iar cele
7 altare preparate pentru Balaan (Numere,
Cap. XXIII, vers 1). Verbul ebraic 93% (a jură) e în legătură etimolo
gică cu numeralul
zar

(șapte) tocmai probabil din cauza importanţei numărului
şapte în ceremonialul
prestării jurămintelor

la Ebrei. Vezi şi nota 2, dela pag. 180 din
vol. 1.
Caracterul sacru al acestui număr, mai ales la
popoarele semitice şi ariane din
Asia, al căror cult eră bazat pe astronomie, provine
poate din numărul celor
şapte planete cunoscute atunci, şi pote, cum observă
Rawlinson, din faptul că
î îmmulţit cu 4, (alt număr care indică perfecţia,
pătratul, şi care eră deci şi
el sacru), dă durata unei lunaţiuni, fiecare
sfert din care e compusă din
? zile, cele 7 zile ale săptămânei. Asupra diferite
lor însemnări ale numerelor

la popoarele din Arabia, Siria şi Egipt vezi Wilkinson,
Egyp. dut., vol. 1, pag.
190—199,
€ 'Batss

hEcavzos. Verbul acesta implică
“la Cap. 63 din Cartea II şi la Cap. 186 din Carteaun rit de natură religioasă, ca
IV.
îz0urob. Se raportă la intermediarul dintre
părţi desemnat la începutul capitolului acestuia ca ăhhog îvijp.

Thalia III, 8.
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)os: zapepoăl sd, Esivov, (Î) za
dv otv, îv apă Gozdy mot

recomandă amicilor pe străin,—
sau pe concetățean, daca jurământul se face către un conce-

i ij Obpavtr predat stvar 3 mai câv Tprpâv

pun chezaşi cum că jurămintele

tăţean, — atunci amicii şi ei se

zi 46opijv 4sipec0ai ant, parăzapi
abzdy shy A6voooy veriga
ste
poat 63 mepirpopaha,b mipttvpoby6 2055 wporămzovs,

„at 88 zbv wây

Obvouatow-

A16vbo0y 'Oporă) ?

vor fi respectate. Bi consideră
ca divinităţi numai pe Dioni„sus şi pe Urania; îşi practică
tăierea părului, zic ei, întocmai cum se tundeă însuş Dionisus; se tund împrejurul (ca-

1 zapzy'țoâ. Verbul zagsțțuiw e derivat dela zupi îpon şi însemnează a trece dela unul la altul, a transmite, a recomandă. Bihr interpretează

>sub sponsionis fide commendat.e
Da
2 zovâmrat. “Trebue să suplinim săs nistts,

,

3 Atâvyvaov 88 fisâv uodvyov ut
2hv
Obpavinv
“ebvsat
zlvat. Sa dedus greşit din acest pasaj, că Arabii adorau principiul bărbătesc şi femeiesc în natură şi că prin Dionisus se înțelege principiul masculin
şi prin Urania cel feminin. Nu avem însă nici o indicație de asemenea cult
care eră mai mult asirian, şi care, până la un punct oarecare, formă baza religiei Fenicienilor. Arabii erau nomazi şi ca atari practicau sabeismui, în alte
cuvinte, religia lor eră astrală şi bazată pe observaţia mișcării corpurilor cereşti. Corpurile cereşti. cari sunt mai mult în evidenţă şi cari joacă pe planeta
noastră un rol mai important, sunt, se înţelege, soarele şi luna, şi nu încape
dubiu că la Arabi, pe timpul când trăiă Ercdot, soarele şi luna erau divinităţile' lor principale. Mă unesc dar cu Wesseling şi cu mai toţi interpreţii
„buni ai lui Erodot cari văd în acest Dionisos, Soarele şi în aceasta Uranie,
Luna.
:
”
+ watânag. Creutzer scrie în două cuvinte, saci mp.
|
a
? uetpovzat di zepttpâyaha.
Îşi tund părul în chip circular. zegt<păyaha e un adjectiv adverbial derivat dela sept şi <piyw şi exprimă idea:
trasării unui cere împrejurul capului, lăsând părul mai lung numai la creştet, Acest mod de a se tunde se practică şi astăzi de mulţi din ţăranii noştri.,
Părul tuns aşă se ţine curat mai lesne decât când e lăsat lung peste tot. Proorocul Ieremia (Cap. IX, vers 26), vorbeşte de acest mod de a se tunde și în
traducerea elină a acelui pasaj. găsim în versiunea septuapintului întrebuințat

tocmai cuvântul zsptrz'56pusvov,
S mepttupodvzss.

:

Bredoviu

preferă zsptsvazdvz2ş ca fiind

forma ionică

mai în armonie cu dialectul lui Erodot. Manuscrisele însă toate au forma atică:
afară de aceasta, la Cartea II, Cap. 65, avem: îvpodureş şi nu tpebvzes.—Chipul
acesta de a-şi rade părul pe tâmple e adoptat şi el de mulţi țărani la noi.
* Oâvowdatovat

53

sv

pâv

ArGvoaov.-

'0poza).

Ănmele

acestei

divinităţi, pe care Arabii, după spusele din textul nostru, o adorau și pe care
o identifică autorul nostru.cu Dionisos al Elinilor, a dat loc la controverse: și

la discuţii cari de cari mai

fantasiste.

Vom

cită

câtevă

din ipotezele

asupra originii acestei zeități înainte de a emite o părere. Ca
dar important, trebue să constatăm că forma numelui variază

diferite manuscrise, Astfel: manuserisul- florentin

scris, colaţionat de Saucroft, are Dâpura)z, altele

de alte variante

n ceeace priveşte

prin

diverse

ediții, cum: sunt

derivaţia numelui,

avem

are 'Ogorir;

punct
întru

un alt

au 'Opard). Nu

Obgora),

emise

prealabil
câtvă în

manu-:

mai

vorbim

'Ohosei, Ubporahăr, :

opinia lui: Reiskius

care

îl

trage

dela ebraicul Orvetal, care însemnează lumină.
şi: umbră; alţii derivă dela Olotal
care în limba arabă ar puteă însemnă divinitate supremă; în fine sunt alţii:
cari derivă dela sanscritul urdhas din care se trage și cuvântul elinese &phâs;

20
zi

:
â2

Obpaviry
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"Adrhaz,!

pului)

şi

se

rad

pe

tâmple.

Lui Dionisus îi zic Orotal, iar
„Uraniei,

vio
toiot zapă
Kapâbozw
ăztputvotat Eaotioazo 5 "Apâfros,

Alilat.

9. După ce regele arab prestă jurământul (său) faţă de solii veniţi din partea lui Cam-.
bise, el luă următoarele măsuri.
Umpli cu apă nişte piei de

cămilă

şi le încărcă

pe

toate.

aceştia vădîn divinitatea aceasta un simbol falic.: Fără
a ne opri asupra acestor”
diferite ipoteze, cred nai probabil că, plecând dela
idea pe care am adoptat-o şi expus-o mai sus la nota 3, pag. preceden
tă, adică cum că Soarele şi
Luna erau divinităţile principale la cari se închinau
acești Arabi şi că Dionisos, sau Orotal al jur, eră personificarea Soarelui,
e mai firesc dacă derivăm
acest nume dela Urot saii Orot-el care însemnează
zeul focului sau al luminii:
lumina dătătoare de căldură şi. de vieaţă fiind denumit
ă în limba ebraică Or
saii Aor, de unde numirile de Uri-el sau Ari-el.
Deci pentru mine există o.
legătură etimologică între Orot-al și Uri-el.
1zv 38 Văpavimy "Adda, Ca şi cu privire la
numele Orotal,
această denumire de Alilat a dat loc la o sumă de
controverse. La Capitolul
131 din Cartea I, autorul nostru, orbind despre divinităţ
ile Perşilor, spune
că Perșii au adoptat dela Asirieni şi dela Arabi
cultul Venerei Uranie pe
care âsirienii o numesc JMilita, Arabii dlita, şi Persii
Jitra. Cei mai mulţi co. mentatori susţin că zeitatea pe care în pasajul sus
citat lrodot ne spune că
Arabii o numiau Alita este una şi acecaş cu
lila, zeitatea arabă despre
care e vorbă în pasajul de faţă.
n adevăr analogia e mare, căci ambele sunt
denumiri

arabe

ale

unei

divinităţi,

ambele

suut

numite

Urania

de Erodot, cu
singura deosebire că prima, adică Alita, e calificat
ă
la Capitolul 195 din Cartea |, el o numeece > Opri şi de Afrodite, căci
"A gpodtere, iar aci
ea e calificată pur şi simplu .de Obprzvie,
n fine, .asemănarea între -ililat
a
şi dAlita e mare. Cu toate aceste probabilităţi în favoarea
opiniei în geueral admise de savanţi că Alita şi Alilat sunt nume
ale uneia și aceleiaş
divinităţi, adică a zeiţei generaţiunii, dacă odată
am recunoscut ceeace e mai
„mult ca probabil şi pe care o recunoaș te şi Erodot,
adică cum că Alita e identică cu Melita, Venerea asiriană, şi cu Astarte
a.Fenicienilor, atuuci se poate
fourte bine ca Alilat să fie cu totul o altă zeitate
şi o personificare a lunii.
Această teorie se potriveşte hine şi cu natura astrală
a cultului la Arabi şi cu
opinia pe care o susţinem aci că Orotal reprezentă
soarele, In aşă caz trebue să
căutăm 'o altă derivație pentru numele Alilat, Din
toate
teoriei susţinute aci, cele urmâtoare îmi par mai admisibipărerile emise în sensul
le. Aliat e după unii
femininul plural al cuvântului Allak însemnând Dumneze
u, cuvânt în legătură
cu ebraicul Et, şi în cazul acela ar însemnă »Zeiţec
; alţii îl derivă dela articolul arabic al şi dela Iilah, divinitate, căci există
o deosebire între „al şi
Iiah. Alla, îusemuează Dumnezeu şi Illak divinita
te, cum se şi vede, în preceptul fundamentai al Coranului via Jia il
Allahe (singura zeitate este
Dumnezeu). În fine s'a mai propus derivaţia dela
ebraicul şi arabicul Lailak care însemnează Luna, De preferință admit
mai mult aceasta din urmă
părere asupra originii numelui acestuia, Las acum
cetitorului să-şi formeze
singur opinia asupra naturii acestei ze ităţi pe
care nu o cred de fel identică
cu zeița adorată de Fenitieni şi de Asirieni
, ci o consider 'ca o simplă
personificare a lunii, Pentru 'mai multe detaliuri
chestiuni aş recomandi cetirea primei disertaţiuni asupra acestei interesante
asupra Cărţii a II-a a
lui' Erodot scrisă de

pag. 587).

Wilkinson și publicată
-

în

ediţia lui Rawlinson (vol. II,

<<
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dwdpov,
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Datare 8
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£c ziv | lui Cambise.

aşteptă armata,

Aceasta

este

ver-

&vdabra | siunea cea mai plauzibilă .care

Ranbozw. srpaziy. 0ozos uăv | se raportează;

sunt

dator însă

.

02

wv
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ze50s Tâv hâyov eivntat' | să dau seamă de o versiune
Tăy 1,0509 + zt0ovăy, | mai puţin plauzibilă, deoarece
î derezat, fmbijvar. Ilo- | (şi aceea) e curentă. În Arabia

Tous az

70

wîras

05v0u

îv

zi 'Apalim, | se află un

Riposs

zmei

6: | rui

fluviu

nume

este

mare

al că-

Coris;

el

se

09703 îs vijy 'EpvOpihy radeon
varsă în marea numită Eritree.
02).255%9,5 'Azd zobzov îi) ov so | Dela
fluviul
acesta
dar se
207.05 dăjerai mbv Boothia T6y
pretinde că regele Arabilor,
"Agabiooy, fane
mă 60|
după ce a cusut împreună în

Boso 8 azi

n

ho

depuâzoy | chip de maţ piei netăbăcite de

1"4cxobs
vaputruwv. Burdufari de piele de cămilă. Aşă avem la Cap.
26 din Cartea VII >6 705 Mepsbzw ăaxbse, burduful făcut. din pielea lui
Marsias.
2 îzoaes, Un manuscris scrie greşit înâi ase. Verbul vine dela intsde-

zety, a aşeză peste,
Cap.

4 şi 35).

3 brtpetue,

tele lui Dietsch

4 3sav,

și 3, „put:

302

% Râ poe,

şi e întrebuiuțat

de

Xenofon

în

Anabasie

(Cartea

În ediţia lui Longe şi Macleane Dnpsys, asemeni și în tex-

şi Dindorf.

În ediţia lui Creutzer 3550,
„precum

şi vol, Il, pag.

(V ezi

18, nota

vol.

I, pag, 179,

notele i

5),

Întreaga versiune car€ urmează relativ lâ aprovizionarea cu apă

a armatei Lui Cambise șşi căreia nici Erodot nu-i acordă crezământ,

de fantastică ca şi existenţa acestui fluviu mare în Arabia.

rerea că poate ar fi vorbă aci de un pârâă

Abulfeda

III,

din secolul al 14-lea şi denumit

Unii

menţionat de autorul

WVadi-el-Kura

(vezi

este

au

tot aşă

emis pă-

militar arab

Reinaud,

Gco-

graphie C'Abulfed, vol, IL, pag. 118). Acest pârâi curge la o distanţă de vreo'4U
de kilometri dela Hidjr, este foarte neinsemnat şi seacă în timpul verii; afară
de aceasta, e aşă departe de drumul din Siria în Ezipt, încât nu e cu putinţă ca c! să fi îndestulat armata şi animalele lui Cambise cu apă adusă în
tuburi de piele. Distanţa, spune Erodot. mai departe, este de 12 zile de drum,
așă că, acordând un minimum de 10 kilometri pentru distanţa percursă de
armată într'o zi, avem 120 kilometri, şi deoarece apa a.fost' adusă cu trei,
tuburi de piele, aceasta ar însemnă 360 kilometri de tub de piele. "Toată Arabia nu ar. fi putut furnisă destule piei de cămilă pentru aşă lungime de
tuburi,
Saăv
"'Eopufipiv xahcouEymvy
jâhaasay. Expresia aceasta are, mi
se pare, aci un sens imai restrâns decât îi dă autorul nostru în primul capitol
al lucrării sale (vezi vol. I, pag. 3, nota 2), şi indică numai Golful Arabic,
adică marea pe care şi astăzi o numim Marea Roşie.
1 Gawvâwevovy. Câtevă ediții, au âvăpevov care e eronat cu totul.
3 îuoBotwy. Cuvântul îp.0 dom, de care se servă autorul nostru la Cap.

65 din Cartea IV și la Cap, 91 din Cartea VII, însemnează piele de bou netăbăcită şi derivă dela âpuăs (crud) şi Bn5s (bou), aşă că se subtinţelege 3£ ua
sau îogă. Aci însă 3zppârwv

şi la oun8osuv.

|

d

e exprimat. cu sâv ăhhuwy, aşă că se poate raportă
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pery

păipasil

Stravebuzvov?

îş

Ti îvoâpov, ăgaveiy dă 6, z057ov ză Dâwp, 2 GE zi) ăydâpp psȚăas detauevăs 3 epbtaoda, va
er

Genousvat ză Bâwp cotwst. “03hs
2% Eott Gvihâsza us psooy Aa Tod
z0rau0d Ec rabrny zip ăwâpov.
"Ager 05 pry Îl dyerâv Tpiây5

26 pă

bou şi alte piei pe cari le-ar
fi întins în lung până în pustietate, ar fi condus apa prin
(maţul) acesta,
pe de altă parte
el ar fi săpat în pustietate
(nişte) rezervoare mari cari să

strângă apa şi s'o reţie. Dela
fluviu şi până la pustietatea a-

vopia, ..

ceasta sunt douăsprezece zile
de drum. Se zice că el a con-

dus (apa aceasta) prin trei mațuri

„10. "Ey 65 ze Ilphowziep archeo-

uEnp Grouart 705 Neijo»6

la

trei

localităţi (deose-

bite).
10. Având tabăra lui aşezată
la guru Nilului numită Pelu-

iorpa-

1 past,
În ediţia lui Blakesley pefjra:. S'am conformat însă textului lui
Gaisford, întocmai cum am făcut la Cap. 68 din Cartea I unde apare acest
cuvânt. :
222
îStavsbphsvov lar avem o variantă aci îu textul lui Blakesley şi gă-

sim Entxvebpevov în locul Iui îttavzduzyov. Această variantă e bazată pe manu-

scrisele din Paris și diu Florenţa. Sensul este aprope acelaș, fie că întrebuinţă
m
verbul otxvopat, care însemnează >a ajunge până lac, fie că ne servim
de

verbul îstzvEopat, care Însemnează >a ajunge dela...c E

mai logic

totuș

aci

îStavebuevoy, fiindcă vorbim dela punctul de plecare al ţerilor acestora (ăz
20 zotauod to5z00) şi destinaţia vine mai pe urmă (îs Tri Gwîgav).
% desupevăg.
Astana) este un rezervoriu sau v cisternă cn apă, Hese-

chius, in Lexicon al lui, explică cuvântul prin 5ăizuvy dnyzia; îl mai srăsim în-

trebuinţat la Cap, 119 din Cartea VI.
*"Asstv, Unii, în loc de ev, propuu uzi ca o repetare a
lui îxpa-.
Teiv de mai sus, şi atunci nui propun ca fraza zţorţsty d8
pty îv dysrâv

pt ie rpiii Jwpla să vie imediat după cuvintele zi ddwp cwiws:
âtbs î' Bac duwhezaipzpiu ai 105 aocaod îş cabrrv Thy &vuâpovşi ca clauza
să incheie
acest capitol, adică să vie după <prtă Agia.
Propunerea pare
față de
incongruitatea clauzei întepând cu 6365 şi până la &yoâgoy, pusă bună
cum e între

alte donă clauze legate între ele, fiindcă tratează amândouă despre aducerea
apei prin aceste ţevi de piele, pe când clauza îdbs—ăwâgov
tratează numai
despre distanță. Trebue însă să lăsăm textul cum este, fiindcă
nici un manu

scris

nu mută clauza

63i6—ăyoâgov

la

tinele capitolului; această clauză tre-

bue considerată ca o simplă parenteză şi textul
atare. — La ăfsty trebue suplinit Mâyerat sv
mai sus,

lui. Blakesley
Bastia râvy

o tratează ca
'Apufiw,
de

5 <ptâv lipseşte în manuscrisul din biblioteca Medici dela
În
adevăr e inutil, căci apa trebuiă să fie condusă priu trei maţuri la Florenţa.
trei localitâţi
mai

diferite. Totuş fiindcă raajoritatea manuscriselor, precum
bune, rețin acest cuvânt, vom urmă exemplul lor,

n

llmhovstgp

xuhzoutvw

sropart

cod

şi

Nsihov.

ediţiile

Gura

cele

pelu-

siacă a Xilului, menţionată la Cartea II, Cap. 17 şi 141], eră
cea mai orientală
din gurile acestui flaviu, deci cea mai aproape de hoturul Siriei
şi de lacul
Serbonid. Acolo se aflau totdeauna concentrate forţele egiptene
pentru a re-
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rokzâebaro | Vappijwizos? 5 "Apă | siacă, Psamenit, fiul lui Amatoc mais, Dzoutywy
Kaufhosn. | sis, aşteptă pe Cambise. Căci

"Away vâp 05 warthals wovro3 | Cambise nu mai upucă
Rawâbons,

îhdoas

Ex"

&hhă Baathebazs 6 "Auaatg
cpu

wa

pe

A-

Atyvarov | masis în vieață când se năpusti

zîo- | asupra Egiptului: după ce dom-

recospăroya Esau i îzt- | nise timp

0ave, îv roict oîv
oi uzya
aâvăpoov
apitua
owrmjvet/0m. 5
Azcavov
38 za raptysvbaic,
Esi îv rio capia mio îv

|
|
|
|

de patruzeci

şi

pa-

tru de ani, în cursul cărora
nici un neajuns mare nui sa
întâmplat, Amasis murise. După ce a murit (acesta) şi a,

ro în?
râs arc
oio5out | fost îmbalsamat, a fost îmmorcate. "Ext Wanna Aro 2 od | mântat în sepulerul pe care l-a
"Auiatos Baotebovzos Atbarov, | construit chiar el în templu,

văcua
Aipoariotat utporov Gîj | Subt domnia peste Egipta lui
Eero: Sotinca “ăp Dia ai At- | Psamenit, fiul lui Amasis, sa
baza,

obtee apireţov odâzuă bs- | manifestat pentru

Egipteni un

fenomen din cele mai
dinare:

a plouat la

extraorTeba

din

zistă atacurilor îndreptate în genere despre partea Asiei. Astăzi braţul acela a
secat aproape cu desăvârşire şi este înlocuit prin canalul Abu-Menezeh care se
scurge în canalul de Suez.

1 îorpusonsâsbsro.

Manuscrisul

din

biblioteca Medici dela Flarenţa

serie greşit îsrpatsbsto care Însemnează operă cu arinata lui, pe când îzrgeonedzbz zo însemnează eră tăbârit. În adevăr Psamenit îşi aveă lagărul acolo,

şi acolo aşteptă atacul Perşilor: el,n'a luat niciodată ofensiva.

2 WPappirvtzos. Despre acest ultim rege al Egiptului independeut nu
se ştie mai nimic şi nu s'a gâsit nici o inscripţie. E sigur că domnia luia
fost foarte scurtă, deabia de “6 luni: ea fu absorbită de ultimele faze ale luptei
în contra Perşilor. Manetho îl numeşte Psamicherites: cred că numele de Psamenit, compus din Psamis şi Xeith (Atena din Sais), eră cel mai probabil,

Unii editori scriu WPaputy:sos întocmai cum am observat lă Cartea II că unii
scriu Wappictzos în loc de. Fappnsrzos. (Vezi vol. II, pag. 2, nata 3),
2 (to vsa. Consecvent cu forn;a acestui participiu pe care am mănţinut-o
la Cap. 85 din Cartea I, am scris Gwovea şiam respins forma ţa
adoptată
de unele ediţii, între cari aceea a lui Longe şi Macleane.

+ Baothebaas & "Apactg rtoozpa sul
AL 4-lea an al domniei lui Amasis se găsește notat

ssotpărovta
rea,
pe o stelă descifrată de

hosselini, iar Diodor dă acestui rege 55 de ani de domnie (I, 68); într "aceasta
Diodor se înșeală probabil, câci nu lasă loc suficient pentru domnia lui Apries şi
trebue să presupunem că steln lui Rosselini a fost ridicată tocmai în ultimul
an al domniei lui Amasis, mai ales că cifra de 41 de ani dată de Erodot concordă şi cu cifra dată de Manethon. Expediția lui Cambise in Egipt a avut
loc la anul 525 înainte
de era noastră, aşi că suirea lui Amasis pe tronul Egiptului a avut loc la anul 470 a. C., ţinând socoteală de cele 6 luni
ale domniei lui Psamenit. — Manuscrisele sancroftiane şi wesselingiane omit cavintele ziszega xa:, dând uumal 10 de ani acestei domnii.

5 somos tab: Unele ediţii au cuvevstafi.
* îcâem îv sfat săpat. Vezi nota 2, pag. 156, vol. II.
1:
îv 2 ia: Sanctuarul şi templul zeiţei Neith (Atenei egiptene)

Sais, oraşul de reşedinţă al dinastiei a 96-a,

la

94
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sia ora Dozepov 7d pâypt usd,
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sis Alba
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a

?

top 70. zapăzav

d))ă

za

Osmoza ai Oa

warăr.?

"=

Tora

Egipt, unde, după cum (0)
spun chiar Tebanii, nu plouase
de fel înainte nici (nu a mai
plouat) în urmă până în timpul meu. În genere nu plouă

de fel în Egiptul
11. 0: 6: Ilipom
hăcavss rii %vvâpov îtovro a
has ză Atpzrioy os ooufia)toytes, sOmăra oi Emizovpot oi rod
Atpvzsiov, , 8âvres ăvâpes “E))nviş.
i

me

70 "Nâpes,?

Dă,

Gr

peumânsvo! ră

orpazy,

axe

Ea?

Atpozzoy a))6Opoov, * pnzavâvrat
A

m,

.

spiru
sr (042)

,

70 Dâvn
a

.

26S$

0

L

Â a
a)T5'

zaides
N

.

-

TO!
Se "]loay
zodvâe.

Ev Alpbazo.
*

9

pa

de

de rândul acesta
stropitură la Teba.
11. Perşii, după
tură pustietatea, îşi
gărul în apropierea
lor, gata să-i atace,

sus; dar

a

căzut

o

ce străbaăaşezară ]aEgipteniatunci mer-

cenarii în serviciul (regelui)
egiptean, cari erau Elini şi
Carieni, mâniaţi în contra lui
Fanes fiindcă adusese _0..0ştire străină în

contra

Egiptu-

Jui, imaginară

lucrul

următor

1 ore
apârspov oddauă
bohsisa
ore
Gora
o
pe
ri LEApt
9
7
:
îpeb, &s hâţovst | abcot ouOmBuiot.
Tebanii cari au spus lui Erodot
acest lucru au voit să spună fără îndocală că nu plouă în mod torential acolo:
de plouat, tot plouă la Teba, dar rar. Erodot a înţeles 'ad-litteram şi a consemnat
aci o exageraţie. (Vezi nota 1, pag. 41, vol. []). Probă câ plouă din când
în când în vechime la “Teba, cum plouă şi astăzi, e faptul că pe cornişele
templurilor se găsesc nişte capete de leu cu orificiuri la gură cari serviau de
sghiaburi. Cât pentru ploi torențiale, şi aci au exagerat Tebanii la mărturisirea cărora autorul nostru apelează; asemenea ploi cad şi la Teba la inter:
valuri de 8 sau 10 ani şi unor asemenea ploi torențiale se datoresce
adâncimea râpelor din valea mormintelor regilor la 'Tela, adâncire care datează
dela
o epocă anterioară construcţiei acelor morminte, deci dela o epocă anterioară
domniei lui Amasis.
2 wawdât.. Acest cuvânt, care are aceeaş râdăcină ca şi verbul vdw (a
atinge uşor, >efileurere cum ar zice Francezul), se găseşte subt forma wa&â+

în cătevă manuscrise și în alți autori clasici, ca

de exemplu în Eschil și

în Aristofan. Deşi textu! lui Creutzer, pe care l-am adoptat de normă
şi cărnia
în general i-am dat preferinţă în cazuri controversate, are weză, m'am
con:
format cu majoritatea manuscriselor, mai ales că textul manuscrisu
lui
sancrof-

tian, care e cel mai autorizat, este de partea acelora cari seriu was:

O altă

variantă Vexăa: se găseşte în textul aldin şi în câtevă manuscrise
de mâna
a doua,
3“kihhmvEg cs val Kâpzc. Vezi mai sus nota 4, pag. 9. Ei erau
de sigur descendenţii bandelor piratice de cari s'a servit Psametic
şi despre
cari vorbeşte autorul nostru la Cap. 152 din Cartea [|. (Vezi Cartea
II, nota
5, pag. 116).
n timpul acuma al lui Amasis și al Ini Psamenit acestea formau un fel de gardă pretoriană în jurul regelui.

+ oepariv

formatorul

“ivatțe

&hhâtpoov.

Expresia aceasta pare a indică că in-

lui Erodot este Egiptean.— Cuvântul ăhhâlpoos, dela &).hos și hpios
(sunet), însemnează, care 'se servă de alt a limbă, deci un străin. Îl găsim
în
Odisca Imi Omer la versul 183 din .Cartea [: >mituy îsi oivoza xovrov
în'

dhhohgâous dvlipubzovse.

.
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zahshenminsvar

cs

sd ocpazomedov

dydoyes

"vai

macpăs,! apirzipa
Gav ăuzoripuv

îs

dv

îs | (ea

25

să-şi 'răsbune) în

mod | lui. Fanes

aveă fii

î usow Eorn- | seseră în Egipt;

mă

pe aceştia îi

ozparomiâov | aduseră unde eră (tăbărită) oş.

peză Dă, mptowee pasă 8ya? |
Tuastoy sv maiioy Ecrabav? £s |
mov apinpa. 4 Aă zăwrwy 08 8is-.|
£)0âvczs 5 zâvy maidwy, oivâv
ai]
mai Dâcop îcz76pz0y

contia

cari rămă:

îs

adrbv

tirea şi subt ochii chiar a tatălui lor, şi apoi aşezară un
vas mare în mijlocul (spaţiului
dintre) ambele armate; după:

Ep. | aceea,

aducându-i

unul

câte u-

msg 05 705 atuazos mănzs oi | nul, au tăiat. pe fiecare din
izinoopa, 65zw 8 owiza)oy. 6 | băieţi pe deasupra, vasului. Du_î.mat
Ec div
cod aurpbs. Blakesley, într'o notă asupra acestui
pasaj, observă că în afară de ferocitatea acestui act de răsbunare, el mai cuprindeă un rit religios în onoarea divinității la care se închinau în comun aceşti
aliaţi ai Egiptenilor. Această divinitate răsboinică probabil că nu eră alta decât
753

Szgăstos

din

Labranda,

căruia

autorul

nostru,

la Cap.

119

din

Cartea

V,

spune că Carienii oferiau sacrificii uinane." Acest: Joe Stratius nu trebue to:
tuş confundat cu un alt Joe carian despre care se vorbeşte la Cap. 171 din
Cartea 1. (Vezi vol. I, pag. 309, nota 2). Ritul observat eră poate cel uzitat
pentru o legătură solemnă prin jurământ, mai eră totodată un sacrificiu
oferit unei zeități răsboinice şi setoase de sânge, eră în fine și un act de râsDunare: îndepliniă dar un scop intreit.
,
i:
”
3 îsptvtovrsg xasă îva, Aceste cuvinte trebuesc luate impreună și
îxasznv

merge

cu

Esoasov,

Am

tradus

fraza. Cuvâutul xază lipseşte în două
siunea e greşită.
_

3Eowatov.

Dacă

în

acord

cu. acest

manuscrise

ar fi fost vorbă

cari
i

numai

mod

sunt la
-

'de

a

analiză

Paris, dar omi:
E

de unul sau de duoi băicţi, Erodot

ar fi zis Eszatay. Imperfectul indică o serie de sacrificii; trebue dar să presupunem că mai mulţi băieţi ai li Fanes au fost jertfiți cu ocazia -aceasta. —
n manuscrisul sancroftian din biblioteca colegiului Emmanuel la Cambridge
lipsesc cuvintele începând cu Zopubnvşi terminând cu îtetzMiâvses râv zaiduwv
din clauza următoare. Avem aci un exemplu al unei scăpări din vedere în.care
cad foarte des copiştii de manuscrise şi pe care am explicat-o mai susla nota
1 de pe pag. 318, vol. Il. Ea constă în omiterea, când el se repetă,-a unui
cuvânt, urmând, apoi înainte de acolo unde el se repetă și sărind peste tot ce
intervine. Copistul manuscrisului defectuos a fost indus În eroare prin reapa-

riţia cuvintelor zây zaiâwv în clauza care urmeazăşi a sărit peste opt cuvinte,
t Ec ziv xpmrâpa. La marginea, sau pe deasupra vasului, pentru ca
sângele victimelor să curgă. în lăuntru,
|
5 ra32)f)0vzag. Se subtințelege oabovres ubrods; literal vcând au trecut prin toţi băieţii, tăindu-i.c' Avem verbul ătz2Egyestiat tot în sensul acesta la

Cap. 196 din Cartea ].
"6 gpwatâvrzc dt rob

|
ultparog

mdvras

oi

îmixovpot,

"
obtw

6

svvifalov.
Diodor din Sicilia (XXII, 10) relatează o barbarie similară comisă de Apolodor, tiranul din Casandrea în Macedonia. Vezi şi cele spuse de

autorul nostru

la Cap. 70 din Cartea 1V

asupra moravurilor Sciţilor în mate-

rie de jurăminte precum şi nota 5, pag. 9l, vol. Il. Tacit (Anale,XII, 47) spune
despre Armeni şi despre Iberieni că practicau 'şi ei astfel de rituri când se legau
prin jurământ. Moravuri similare existau la Unpuri, la Cumani şi la Hiberni
după spusele lui Grim. (Deuteches Rechtaalterthum, pag. 193). Cu ocazia aceasta
probabil că nu numai mercenarii, dar toți soldaţii cari s'au luptat în partea
Egiptenilor, au gustat din acest sânge uman amestecat cu vin şi cu apă ca să

se lege cu toţi că vor lupti până la moarte. Expresia câtw îm însemnează

că

260
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Mons 8 spevouzyns vapreris vai
EG6vty £$ 1 durzoripuy 209 Btpa-

zozsâwy
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zis
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pă ce au
au turnat

ro

Apoi

i Alyhastoi,

terminat cu toți fiii,
întrînsul vin şi apă.

toţi

mercenarii

gustară

din sânge şi numai în aşă con-

diţii angajară lupta.
du-se

atunci

o

Încingân-

bătălie

crân-

cenă şi căzând la număr mulți
din ambele armate, Egiptenii

2

12, Qovuz 3 uâya siâov3 avGepevos zapă ziy Eaton, Toy
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Î9TEy

Tepitspoutwoy
Ci
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)

Exotinayt my Ey Ti ud
2500

Tadzyj

(/opis uiv qăp sv Ils-

Găww Exsero ză dota, îs &/opiaUn

ao

opăs,

Scăpunl,

03

si Qshss Wljzp nod dadtery draterpawste, 5 ai 65 roy Atpvatiwy
omu îi zi toyvpai, note ăv )i-

ode Ejov,

te curios pe care mi l-au semnalat cei din localitate. Din
osemintele zăcând separat ale
acelor de ambe părţi cari au
căzut

rây

Atari) ai uăv râv Ilepsioy
metoda ceia: aodavizc or, Gore

Taro»

o luară la fugă.
12. Am constatat un ce foar-

vai ut *P ed-

în bătălia

aceasta, — căci

osemintele
, Perşilor zac separat, aşă cum au fost dela început alese deosebit, şi ale E-

giptenilor tot deosebit —, căpățânile Perşilor sunt aşi de
slabe încât dacă lovoeşti unu
cu o pietricică numai, o gău-

veşti,

acelea

însă

numai astfel, adică numai şi numai după ce au săvârşit ritul

gajat ei în luptă.
1 &$. Prepoziţia aceasta e omisă
2 mhmbzt
zohhâv. Cu privire
Iycenus şi lui Ctesias, ar fi pierit din
din partea Perşilor 20,000 (Polvanus

3 stâov.

ale

Egip-

descris,

s'au an-

greşit în două manuscrise.
la bătălia aceasta, după spusele lui Popartea Egiptenilor 50,000 de oameni, iar
VII, 9 şi Ctesias, Excerpia Persica, $ 9),

Ediţia Long şi Macleane scrie uci

înv

ca

la Cap. 44 din Car-

tea II. (Vezi vol, ÎI, pag. 124, nota 3).
* Exaripuwy,
Întrebuinţat tot în sensul acesta mai sus la Cap. $.
3 îvarecpavtste. Futnrul dela îvassepatyat, La Cap. 11 din Cartea
avem întrebuințat verbul apysezpuivety, (Vezi vol. II, pag. 33, nota 1),

atăt

anicac

sa

Alţonsioy

îtappntetas.

Asupra

o0ărw

ât

verbului

riante. Manuscrisul florentin are îtasgijs:s

st ispopal,

îtuppiistas

care

e

pâite

există

mai

fhturul verbului

II

ăv it

multe va-

îtappiţ

vopt. Deşi acesta s'ar potrivi mai bine cu construcţia clauzei precedente
și
corespunzătoare şi cu futurul 2azzzpav âs:s, totuş 2:mppiiie:s e o eroare
din
cauza lui ây care reclamă. optativul, Întreaga construcţie a pasajului
lipseşte
de uniformitate. În clauza precedentă avem futurul şi aci optativul,
şi pen:
tru a remediă acestei neregularități, unii au propus suprimarea lui &
cu verbul în futarul indicativ. Precum îusă am spus dejă, nu e treaba noastră
să co-

rectăm pe Erodot, nici chiar acolo unde găsim neregularități în construcție pe
cari

poate chiar că uneori el şi le permite singur ca uu fel de capriciu și de
originalitate de stil, De aceea trebue vespinsă orice variantă tinzând la rectificarea construcţiei gramaticale a acestui pasaj. Mai avem încă o variantă
care
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STEWŞ

EzaBow

Gr Avharoi

tenilor sunt aşă de tari încât deabiă le spargi lovindu-le
cu un bolovan. Cauza. acestui lucru, mi-au. spus ei, este

păy

a.
.

R
S

miza ăzd zatdioy aptiuevol, 85
mp6
[pebvrat Tăş epodăs, | ai

sd îdov mxphyerat mb dortov.
Tâwzb 05 .rodro za 70b ih po-

cea următoare, şi m'au convins că au dreptate: -pentru-

dozpoboda aiztiv for Atari»
dp ă Tie 2)oiorovs totu? o-

că Egiptenii imediat, începând

dazpods zăuzoy îvpozwy, 'Tobzatat uăv Gh Todbr6 tor: air!oy lo-

din copilăria (lor), se rad pe
cap, şi, expus la soare, osul
(craniului) se îngroaşă. Aceasta
iar e cauza pentru care ei nu
devin chei: şi în adevăr, între
Egipteni se văd mai puţini

-vpă
/opăs

229 mâe
spermm)ae.
3 Toi
Toi
'moptstw
răc spahăc.?
Or. ăobzvias mo9: 25 Jlepogsi,
ptovat Tăs vavahăe, aiztoy 16de*
oumtportovat £ âpyîs, * zihovsb
figurează în manuscrisul

aceea care substitue

din Viena

verbul

2

şi care e adoptată

îagiSstus

(dela

dapărru)

în

textul lui Creutzer,

verbului

5:agonzetas.

Verbul dmpăzzw (dela dă şi ptasw) însemnează a sparge printr'o lovitură
care trece prin obiect, străpungâudu-l sau găurindu-l fără a-l divide, Pe de altă
parte daggițvout este a fărâmă în bucăţi. Îmi pare că o piatră mare (impli-

cată aci prin cuvântul îiWw) contrastat

cu

pp

din clauza precedeută, care

însemnează pietricică, lovind un craniu tare, l-ar fărâmă mai mult decât lar
pertoră.
În toate cazurile e o chestie de apreciere și varianta Biupătstaș,
ru e greșită, ba e chiar bazată pe manuscrisul din Viena, totuș am pre=

ferit ârapptistas care figurează în cele mai multe manuscrise.—În

ceeace

pri-

veşte tăria căpăţânilor egiptene comparat cu aceea a căpaţânilor persane, observaţia făcută aci e foarte justă şi e o chestie de rassă. Rassele arabe şi negre
au craniuri foarte tari comparat cu acelea ale rassei ariane, iar craniurile egiptene din mumiile ce le posedă muzeele noastre sunt fuarte tari. Tot aşă de

rezistente sunt şi craniurile Egiptenilor moderni, zice Wilkinson, judecând după
loviturile tari ce le suportă în certurile
dela Turci.

dintre

ei

şi

în bătăile ce le primesc
.

1! Sopedvrat răg uipahăs. Vezi vol. Il. pag. 173, nota 2 şi desemnul,
fig. 2 din acea notă. Asemeni vezi şi Cap. 36 din Cartea JI.
2 ţâotro. Vezi mai sus nota 2, pag. 16.
3 uiztov

II avem

loyvpis

iar ciztov urmat

* sxwmzpoptovat
ntodul

zoptatv

î$

ăpys.

urmâtor: ab iuitio (ab e

edueant, . parietibus

zăg

vevalag.

de un infinitiv:

inclusos.e

various

însă

Cap.

20 din

Cartea

Biihr cxplică aceste cuvinte latineşte în

tempore

Cred

la

mhrfioztve,

quo

nati

sunt)

puerus

sub

umbra

că acest comeutator se înşeală şi dă un

sens prea larg şi prea seneral verbului axtnrpogiovat. Nu e vorbă aci de creş:
terea în general a copiilor la umbră, adică închişi în casă şi feriţi de aer şi
de soare, ci în specie, de cap, E adevărat că Perşii işi creșteau copiii în casă

până la etatea de 5 ani, după chiar spusele lui lirodot (Cartea

aşă că dacă nu am

aveă

ceeace

precedă şi ceeace

I,

Cap.

136),

vine după axintpmztonit

33

ăpyî,s, explicaţia lui Băhr ar f; bună; aci însă e vorbă de capete, mai ales că

avem expresia zihovs rtâzas ogiovssc care indică clar că autorul vorbeşte
despre umbrirea capului prin tuptul portului acestor pălării. lată dece am tra-

dus oxtjrpogieos:

gurează în Platon

prin >işi umbrese de mici capul.
— Verbul

oxeregogiiv

fi-

subt forma cztargașs?v (Polit. VIII, 9).

3 zihovg. Tot ce acopere capul. Cuvântul e saperfluu
pus, fiind un substantiv cu un

înţeles mai

larg

combinat

în care se cupriude

cu

=id-

şi s:âgus

.

28
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Teuae 1 poptonts.

2
ha

ai

Tpiu 4

70

Aapeio»

Tadta pă wvy | oameni

chei

decât

oriunde.

Sân sidov? eidavă 3: | Iată care e pricina pentru care
înoată 'sabrota. îv [la- căpăţânile acestora sunt: aşă,
n

"Apor tyet 6 | de tari. Pe de altă parte cape-

towzpivzoy “bad 'Ivâpo | tele Perşilor sunt slabe pentru

“
Ta Aia
“Aivoeib'

ii

*

Îimotivul

următor:

brese capul de

mici

ei îşi umşi poartă

calpace drept pălării.Că aceste

lucruri sunt aşi, am constatat-o
Singur. Am constatat iar acelaş lucru la Papremis cu (eă-

păţânile)

ucelor (Perşi) cari au

fost ucişi odată cu Achmmenes, fiul lui Dariu, de către Libianul
1 stdpa.
d

Inarus.

Vezi vol. [, pag. 237, nota 2. —Bredoviu

şi Dietsch scriu zei
au zs după repaus,
|
.
.
? stâry, Am scris astfel:îu loc de îîpv care se găseşte
în textul lui Dlakesleyx şi în alte câtevă ediţii. (Vezi vol. II, pag. 124,
nota 3).
543.—

Unele

manuscrise

:-4 stâovy, Vezi nota precedentă,
* Ilazpiput. La cele spuse în nota 3, pag. 160, și în nota 6, .
pag. 165
din vol. IL asupra acestui oraş despre care se ştie foarte
puţin, vom adăogă
numai că rezultă dintr'un pasaj în Tucidid (I, 104) câ oraşul
arca, situat
aproape

de punctul unde mai târziu fu construită Alexandria,
a format baza
operaţiunilor lui Inarus în revolta lui în contra Perşilor
şi că după prima lar
înfrângere Perșii s'au retras de hcolo spre Memfis;
în tine că atunci Inarus,
urnărindu-i, a izbutit, cu ajutorul Elinilor,să facă prizonie
ri două treimi din
armata lor. Papremis prin 'urmare eră situat între
Marea şi Memfis, adică
undevă intre Alexandria şi Cairo de astăzi.— Blakesle
y observă că din ordinea
observată de Erodot câna vorbeşte de aceste două grămezi
de căpățâni, adică
de aceea de lângă Pelusium rezultând din bătălia de care
e vorbă în cursul narațiunii cu care autorul nostru începe Cartea III, adică
a bătăliei dintre Egipteni subt Psamenit şi Cambise, când acesta din urmă
năvăliă diu Siria, şi de
aceea rămasă pe urma luptei dela Papremis între Egipteni
de Înarus în contra: Perşilor atunci stăpâni pe toată Delta,i revoltați conduşi
se poate deduce
"că Erodot, când a vizitat Egiptul, a intrat în Nil
prin gura pelusiacă şi că
după ce a vizitat Memâs şi alte oraşe mai sus, a
scoborit din nou fluviul şi
a ieşit iar în mare prin gura canopică. (Vezi nota
1, pag. 50, vol. II),
5 câv ăua "Avatpivzi câ Aapsiou dtapla
pivrwy bai 'Ivăâgw ro5 Aidvos. Despre revolta aceasta a lui
Inarus în contra jugului
persan Erodot ne mai vorbeşte la Cartea “VII,- Cap.
7. Asemeni Tucidid, în
Cartea I, 1041-—111, tratează şi el despre acest: evenime
nt, În fine găsim şi în
Ctesias (Excerpta Pers., 32) o relaținne a acestei campani
i a lui Înarus. Inarus
eră un fiu al lui Psametic, născut în Libia; unit
cu Amirteu din Sais, el se
puse cu un contingent de Elini în capul: Egiptenilor
revoltați în contra lui
Artaxerxes. El reuşi să invingă pe Perşi cari perdură
100,000 de oameni şi
ucise cu mâna lui pe Ach:emenes, fiul lui Dariu,
satrâp al Egiptului. Succesele
lui însă nu fură de lungă

durată. căci “şase ani după liberarea Egiptului Artaxerxes atacă din nou pe Egipteni cu o armată de 300,000
de oameni şi 300 de
nave .de răsboiu, învinse

pe Inarus, îl prinse şi îl răstigni pe cruce. Victoria
repurtată de Inarus asupra Perşilor avi loc la anul
-460 înainte de Hristos şi
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13. 0: 55, Aiybartot 84 râs ud“15, 5 Erpâzovzo, Epavţoy râzi

29.

Egiptenii, când

fură

în-

vinşi în bătălia (aceasta), fugiră.

în

cos

„2

46opp. | Roredrjdivzy
25
Meu, 2 Ezzuze vă 20Tauby
RauBbsrs vea Moroinvatny, & i
poza vovoay ăvâpa Iipony, &e

dezordine.

Fiind

ei con-

strânşi să se închidă în (oraşul) Memfis, Cambise trimise.
în susul fluviului o

triremă a

Mitilineilor având pe bord
sol persan

cu

misiunea

să se

su-

=

pue. Aceştia însă,. îndată ce
văzură trirema intrând în Mem-

R

R

9o
te
"a
o
a&
-3
R
>

«3

i)
=

ce
ea
=
>

o
î

=

we

invită pe Egipteni

un
de a

fis, ieşiră în massă compactă, din
cetăţuie, distruseră nava şi sfăşiind în .bucăţi echipajul, au a-.

înfrângerea lui finală la anul 154; în acest interval avi loc vizita lui Erodot
în Egipt, adică cam pe la anul 458 sau 457. (Vezi biografia lui Erodot, vol. |,
pag. XV).
— Două manuscrise au 'ly&go» în loc de 'Îviguw, dar această variantă

e condamnată de toate ediţiile cele Dune. — După sc
Puc:htos

sau

Gtputrţed.

|

Aiauos

,

„1 Ewevţov obăsvi x6cpuw. Expresia aceasta
în dezordine este întrebuințată iar de autorul nostru
lul 60, $ 3.
2 harstimhtvrov
refugiu îu Memhs. Avem

5

nt estyoce, constrânşi să se
3 âvă xozapăv.
În contra
în susul fluviului. Așă avem xază
din Cartea ]. Vezi asemeni Curtea

închidă în zidurile cetăţii.
fluviului, adică îu contra curentului, deci
my zotupbv, în josul finviului, la Cap. 194
21, Cap. 96 și Cartea IV, Cap. 18. În toate

aceste pasaje avem articolul z&v înaintea

cuvântului

al fluviului; aci însă articolul lipseşte."

* Morthmvaimw.

i

pentru a indică o fugă
la Cartea VIII, Capito"

38
îs
Mipwotv. Constrânşi de necesitate să caute
tot așă la finele Cap. 80 din Curtea “aeasstienhivcas

îc

propriu

se subtinţelege

i

zozapăy

sau

:

al. numelui

|

Unele ediţii scriu greșit M:cohnvat:rv. (Vezi şi nota 4,

pag. 860, vol. 11). Locnitorii din Mitilene, sau Lesbos, fuseseră robiţi de Ciru
odată cu ceilalţi Ionieni. (Vezi Cartea I, Cap. 169).
— Nava de care e vorbă aci
eră o triremă de răsboiu şi aveă, precum reiese din capitolul următor, un echipaj compus din 200 de marinari.
”
“
5 ctânu.
În ediţia lui Blukesley î20v, (Vezi vol, II, pag. 124, nota 3).

5 îzvuvlitvesc.

Literal vârsându-se.

poartă de citadelă se compară

O

massă compactă

năvălind dintro.

cu o massă de api care se revarsă printr'o des-

chizătură. În Odisea lui Omer (VIII, vers 514 şi 515)

avem:

o sn
ee e Die TÂgatây,
“Iamefiay îxpbusvot . e e
1 dh&ss. Îm massă deasă şi compactă, În Iliada lui Omer (V, 498) găsim
cuvântul acesta subt forma doMrtes,
8 ţa mob zeljaos. Din citadelă. Aceasta reiese şi din capitolul următor
unde se vorbeşte de zziyos şi de agotasstov, citadela şi orașul, La Cap. 91 de
nai jos Erodot numeşte citadela, din Alemfis, zidul alb, (dezv retos) și Tucidid
(1, 104) spune câ Memâs eră compusă din trei părţi şi că partea centrală, sau

sâmburele orașului, constă dintr'o întărire

care .purtă

denumirea .de

albe.
În limba ieroglifică acest craş eră numit »Zidirea albăe.
«dela eră întărită ; restul oraşului eră, ca și Teba, deschis,

Numai

Zidul

cita-

30

”

Thalia III, 13.

abs ăvăpas pzooprnăy ! aonă- | dus

(rămăşiţele

arts îpdpsoy, îs sh matros, Kai
țuie.
Atmbaztot my pază zobro zohov- | fiind
mzusvot,

'ppăwp

,

'lor)

în

cetă-

Și în urmă Egiptenii,
asediați, cu timpul (se).

zaptarrjsay.? O: | predeteră. De altă parte, Libie-

e“
Ra
+
..03

ww

?

o
Se.

î3 Epnosyes Adv, deloxyszs să | nii limitrofi, speriaţi de cele
v Abonare» “pegovâza, zapt- | ce le piăţise Egiptul, sau pre-

209 oras ahrobs aurii

uai | dat fără luptă; ei mai consim-

7600 să înătaveo 3 zai Gpa Eneu- | ţiră să plătească o

5

contribuţie

î KoprvatotS ai | în bani şi să trimeață daruri.
deioavres - Gunios -* ua! | Tot aşi şi Qirenienii şi Bar, Erepa rotadra sa îzotu- | ceii, temându-se la fel cu Li$

6x98 Kayâbons 33 ză niv mapă | bienii, făcură ca dânşii. Cam"Aspbov Sifivra dâpa qtiorpivos | bise primi cu bunăvoință da-

zitţaco,ză î3

mapă

KRopmyaioy | rurile

provenite

dela

Libieni,

1 xpsoboțmâtv.
Dela vgtovpţiw (npizs şi gi0v) a tăiă în bucăţi cum
se taie sau se tocește carnea pentru bucătărie: ca toate adverbele în bv, -

acesta indică o modalitate metaforică. La Cap, 181 din Cartea VII găsim verbul zazaugz0up'y2îv.
? maptctmsmy. Se subtințelege fauzois. Avem verbul acesta cu acecaş
elipsă la Cap, 65 din Cartea V: »xapiseeav îm" olot tdobhovto oi "Abratote ;

asemeni la Cap. 140 din Cartea VI viznhrpxtovzo îs 5 xu! abzot nupiaersave ;
mai jos în Cartea aceasta, la Cap. 155, avem exprimat regimul direct al acestui
verb »fjâ330v oi muia nupuszijsovtate,
,
2 9îpov

ss

îrcdiavrzo.

Vocea

medie

a

acestui

verb

arată

că

tributul

nu a fost impus prin forţă, ci că Libienii “de buna lor voie au convenit să-l
plătească Perşilor. Când verbul e activ, atunci e o indicație că subiectul impune tributul prin forţă, cum e cazul la Cap. 42 din Cartea VI, unde ni se
spune că Artaxerxes >p6pous îzate Exdazotat sv "ivuve. (Vezi Cap. 165 din
Cartea 1V şi nota 2 pe pag. 239, vol. IV),
PR
* Ezzunow
Avem aci imperfectul după ce verbul precedent ăraiazo

este un aorist. Înţelesul acestei schimbări de timp este că continuitatea pri:
vește numai darurile (369), deoarece wâpos, tributul sau mai bine zis aci con-

tribuţia în bani, s'a plătit numai odată şi apoi n fost înlocuită prin daruri anuale cari au continuat a fi plătite.
— În timpul acesta regele Cirenei eră Ar-

cesilaus. (Vezi Cartea IV, Cap. 165).
5 “Os. În sens de tot aşi, ca mai
Cap.

156,

* Ropwvaior.

tea IV. adică dela
1 Bpuatot.
Cărţii 1V.—Oraşul
de Cirene şi tot ca

jos: la

Cap.

Istoriei Cirenei Erodot consacră

152 și la Cartea VIII,
20

de capitole din Car.

Cap. 147 până la Cap. 167,
,
Despre Barca se vorbeşte în cele din urmă capitole ale
acesta eră situat în Cirenaica, la o mică distanţă spre apus
Cirene la 1 kilometri de litoralul mării.

* îpolus ai ol Aiâvec înepa rotubrea
î noima. Manuserisele variază în pasajul acesta. Cele mai multe au 'â între îpoiws şi ast; cel

sancroftian

din

Cambridge

şi cel wescelingian

din

'Viena

au

îpoiws

wg

vai;

ediţiile cele mai bune însă resping atât pe & cât şi pe ds. Cred cu Blakesley că
textul original aveă. ssiguvzes Gpoiws, izoinonye şi că tot ce intervine, adică

mal o! iBoss Erepa:roradra sau Gş val ot Atfusc îzepa roada sau d sai oi
Atfvas îzeca sotzdza, e numai o anotaţie a unni scholiast. care a voit să amplifice textul; de .aceea şi Blakesley, suspectând autenticitatea lor, închide între
parenteze cuvintele î za! oi AiBvzs îzsga cotadza. 'Trebue însă să le primim,
fiindcă figurează în toate manuscrisele cu variantele indicate.

pa
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ueuzlieie,
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noi î0- | întru cât priveşte însă pe ace-

mes, ft dv &higa
— Este

vâg | lea provenite dela Cirenieni,
el

îi, nevemzoaias uvtaş

ăpiopio» oi | se mâniă, pentracă

Kopmvaio:
1 — îahraş

âpassiuzvos | cred

eră

puţin,

Cirenienii

nu

| trimiseseră decât cinci sute

(9

gdconzipi? îttozatpe zii oras,

eu,—căci'

mine

Ce

argint—şi

de

apucân-

du-le, le risipi cu propria lui
mână printre soldaţi.
3

Gspăzţ a

îs |

14. A zecea zi după ce Cam-

d îv Miu. | bise se făcâ stăpân peste
may

îmi

bu

Atpozzov
aaa

Wanuyienv,

uivas

0

homo

8,

Basthab- | care domnise şase luni, într'o

zo5zov wasioas 8 | suburbie

Aipoaziota,

păzo i atod

ris

Eohizt

îm dop

Epoooa

do

a
ei

a
e
n

muza 68 ai
în0)z3as dp

ahutvas

cu

alți E-

batjocoriţi, şi

zoso | cu intenție de a pune

sv

BOD) 6

împreună

gipteni spre a

wh/iis,

cmâz, Xesihas 5 abecd

zip

ce-

îs sd spods- | tățuia din Memfis, el aşeză pe
Thy dxotia câ | Psamenit, regele “ Egiptenilor,

Oya= | lui la grea

Etămzuze | cum

Dâpitaw

încereare,

urmează.

awvă- | fiica acestuia

sufletul
făt

cu

portul

pe

unei

has zariiivovs, | sclave, o trimise cu un ulcior
ză zpozow âuoi- | după apă; împreună cu ea tri:

Ti

705

fxo)tos. | mise alte fete alese printre ale

“Os 55-Boţj me za zhabdu*

m

| fruntașilor

oraşului,

îmbrăcate:

p

1 Fmspbay

pre-

Îmbrăcând

ăg

2%,

asus

.

rocias

wytas

&pțhatov

a:

Nbpw-

vatot. Aceaştă clauză este absolut parentetică, introdusă. numai ca o desvoltare in clauza principală şi de aceea am închis-o, ca Blakesley, între bare pa:
rentetice, preferind mult punctuaţia aceasta aceleia adoptate de Creutzer care.
face din ea o clauză separată între puncte şi virgule, formând trei perioade
separate între Kau.20sms 3 şi finele capitolului: în realitate nu e decât una.

singură.—Dacă e vorbă aci de mine atice de argint, din cari GO fac un. talant,

aceasta face 3 talanţi și. 20 de mine, ceeace în monedă de a noastră echiva:
lează cu 50,090 de lei, sumă în adevăr destul de mică ca. contribuţie - din
partea unui stat avut ca Cirene,
:
i absogstpi 3, Cu propria lui mână. Avem expresia aceasta la Cap; 140
din Cartea 1 şi mai departe în cartea aceasta la Cap. 66 şi 74.
î codsov various. Repetiţie de care avem destule: exemple în „Erodot,

dar de care nu e necesar să ţinem seamă în traducere.
$ ârszstoârzo. Un manuscris are :anatpiarn. — Imperfectul aci denotă:
inteuţie.
5 Sesthag.

Verbul

E
,
ost)hetw este. întrebuințat în acest sens de Erodot

la

Cap. 62 şi 93 din Cartea VII şi de Plutare (Pieaţa lui Paul Aemil, $ 33).
* dovimt.
În textul lui Creutzer şi în manuscrisul sancroftian îovhtg.
1 Bo es vai vhavliu
Mai jos la Cap. 79 găsim Bofj ce vai natățe
şi la Cap. 127 pi ss xat Gui; în fine găsim o așă pereche de dativi uniţi
prin conjuncţiunea zs în versul al 2-lea “al Cârţii IL din Iliada lui: Omer:
sai T îvoaje,
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,

piioayl

ai

mapdivov

zaripac, 2 01, pây

pară

hot

robş

la fel cu fiica regelui. Îndată ce

aarepes

(aceste) fete începură
leze în faţa tătânilor

îjbov ze oi dwriz)atay, 3 Gpă"murise ză mizva verernontya 6 28
Vaiiudmzos mpoiâvy * vai uabâv,
Ep. 5s tii

075 35 rw
zăy
2aida
Ahpariny

tându-se şi plângând, ceilalţi
tătâni (în afară de Psamenit)

se vâitară şi plânseră şi ei la
rândul lor văzând pe copilele

ţây, - Ilopets)Bovot-

bâpopâpuv,

debrapăci
mer . hay

lor tratate în mod aşă ticălos;
Psamenit însă, -când văzu şi
îşi dete seamă, lăsă (numai) capul în jos. După ce au trecut
fetele cărând
apă, (Cambise)

Ti. abrijy
îpezinv Zpormo, zobs a ab&vas 7
îtc/ioy

ad Bedzutyovs 8 77 ră Grâuara
2razpodwwonăvoos.
Vilpovze 9 ge
vi riouvris Mozrvaiy zoic:

d

Fă]

trimise

v Meyer ăzoeusveta ady zi) vrjt

e

=
9;

)oo6ar,

“O 28 i6ov

în

al

doilea râud (să

defileze înaintea lui Psamenit)
pe fiul acestuia împreună cu
alţi două mii de Egipteni de

pdza ăp Ediraoay di Bashiiiui
îvaorai, bmip Gvâpbe Srdorov
dea Alqvariwy T6Y 2poTy : ta
Ti

să defilor văi-

o vârstă cu el, legaţi la gât cu

zopstrovrag

ştreang şi cu frâu în gwă.
(Aceştia) erau duşi ca să-şi iea
pedeapsa pentru distrugerea,la.
Memfis a Mitilineilor cu vasul

1 sapijicav, Schweighiiuser şi Gaisford, conform cu textul florentin și
cu alte câtevă inanuserise, au magia, dela verbul zapzivar, a fi prezent, Prefer:
însă mapnisay care figurează şi în textul lui Creutzer şi care e forma ionică
pentru zgi Gay, dela zag:Eva:, a trece pe lângă. Aceste fete nu s'au prezentat
de bună voie înaintea tătânilor.lor, pe cât au fost silite să defileze înaintea, lor.
1 „ară z0bg xarpas; în faţa părinţilor sau tătânilor lor, Fetele-aces-

tea trebuia să treacă înaintea -locului

acolo

spre a

faţa

dela

manuscrise

mai

bune

unde

fi de râsul cetăţenilor. Avem

erau

zară

așezați

în

de

preferabil

și

Cap. 221 din Cartea Îl unde vezi nota 1, pag.
au

zagă

ediţii.

3 &vtăwhatov.

robs

zatiprs,

dar

wază

-

Prefer ăvrâxhatoy, care

e

părinţii

sens

lor expuşi

în dreptul și în

316, vol. ÎL. Câtevă
autorizat

însemnează răspundeau

de

cele

şi ei cu

plâusute, în alte cuvinte: la plâusetele fetelor răspundeau tătânii cu plânsetele lor, lui &ăzhatoy care figurează chiar în textul lui Crentzer, dar care
nu implică reciprocitatea de simpatie pe care o indică .ăvrăxhutoy.
+ apoiâciy, Două manuscrise, precum şi textul lui Schăfer, au zpretdov,
5 [lagsss)lovatuwv.

preferat este napstehonaswv

Manuscrisul

al cârui

florentin

are,

zupihlovstwy,

uz este sancţionat, între alţi

sici, și de Sofocle (Antigona, vers 933).

„

:

Ault

autori

de

cla-

* oi cuv natăa Enepne.
ni se referă la Psamenit şi verbul. îzzpuas
are drept subiect subtinţeles pe HauQbaxws. A trebuit să împlinesc aceste la=
cune pentru a face mai clară traducerea.
:
:
.

1 1o06s

se

abytvag.. Câtevi ediţii au zobg îi ubyivus, care e greşit.

8 îsdap&vove.
După acest participiu unele ediţii şi manuscrise au Tiţov
care nu e de loc necesar, mai ales că avem “Îpowo care urmează imediat. .
„9 H-fovro. De prelerit lui ățoro care se găseşte numai în textul flo-

rentin.

i

'Thâlia ur,

za, + patây

dy maida îpțzâusvov!

zi
0 Dâvarov, 2 zâv
îmi

zioy

_

Bawă : zutebvruy,

nai

lor; căci astfel decretaseră - juregali
5

adtăy | care om (ucis)

meprrarutyov

rây

phatăytuy

3

decătorii

Ava
Î

Xhhuy

IFA

fie-

pentru

că

trebuiă la rânEgipteni

|.dul lor să piară zece

zâvră Excinjaz md vai xi. i 0v- | din cei mai fruntaşi. Psamenit
îi văzu trecând şi înţelese că
vatpi. 3 Ilapz)0âvrwy 0: “za Tab
70, Obvljvatas Gore &

Ti

ovuzt-

zecoy ti Xvăpa Amhirtorepiy, Er
mentorira în my dv 5 Epovră
ze 6033 si ui) Go miwybs mai

fiul său mergeă 'la moarte în
capul procesiunii şi pe când

Egiptenii

ceilalţi

cari

erau a-

şezaţi în jurul lui plângean

şi

zpuomitova Ti orpattiy, 6 zapp
Eva Wonucijpuităv TE. Thy "Audos za ide sy 7 apoaotsiw

ficeau

el

zarrjusvovs râv Aipvariwy, “O 25
Wanuiiuros es ts,? dvazhabsas
uta pai wrhtons GDVOuatt Thy

aceştia,

gesturi

observă aceeaş

desperate,

atitudine ca cu

fiica (lui). După
sa

ce

trecură şi

întâmplat

ca

să

treacă în faţa lui Psamenit,
fiul lui Amasis, si în faţa Bgiptenilor aşezaţi în suburbie,
un

om,

cu

comesean

Psamenit

1 Agedhevov. Astfel scrie majoritatea manuscriselor şi astfel văd seris
în ediţia Jui Plakesley. Textul lui Crentzer însă are &âpsvoy: “'peâpevovy, (dela
“Aptouat), indică cum că fiul acesta al lui Psamenit conduceă, adică eră în.
capul ptrocesiunii acestor tineri cari se duceau să expieze asasinatul echipajului
vasului elinesc distrus de Egipteni; îpâuevov ar fi numai pur şi simplu condus.

“Textul aldin are &ţsâuevov care e probabil o eroare,

cum crede
xțâpevov.

2 îi

Schiifer,

o

bavazov.

corupiiune

pentru
5

afară

&fiwsâusvoy,

Nu îsi Vavâzu, cum propune

numai dacă nu e,

forma
,

Werfer

ionică

atât

aci

pentru

cât şi

câtevă linii mai jos. Dativul este formula solemnă pentru o condemnare la
moarte, aci e vorbă de ducere şi nu de condemnare, aşă că acuzativul e mui
.
propriu. În afară de aceasta, nici un manuscris nu are dativul.

3 <vri înoimoe ră zai în! 23 boţarpi, Biihr interpretează la— xa! e omis în câtevi manuscrise, dar e
tineşte: >idem fecit, quod in filiac.

: necesar.

.

-

!

* covâverue Gore, Avem mai sus, În Cap. 4 din Cartea aceasta verbul ovijetxs, însă neurmat de orz. (Vezi nota 2, pag. 9). Creutzer are â 2,
eceace cred că e greşeală, cum e greşeală şi virgula după covijvetas în loc de
după z0bdruy.

5 înmenruxâra îx sv 36vyrwv, Literal căzut din cele ce crau ale
lui,în alte cuvinte, scăpătat. să îsyca e expresia juridică pentru a indică averea 'cuivă şi se întrebuinţă des de jurisconsulţii elini, o întâlnim chiar în Xenofon (Ciropedia, III, 1, 3; Anabasis, VII, 8, 22),

riv

ivovad se obdăty si ui Goa srugdş ua spocatrtovtu
scpaztiv. Explicaţia latină pe care ne-o dă Bihr mi se pare cea mai

bună şi este >qui.non solum nihil habebat, nisi quantum mendicus habere
solet, verum etiam stipem a militibus rogabate. — Cat pentru expresia Iova

obâtv, avem în Aristofan (Plut, 551) >aswyod piv făp Bios, Ov ob: Nate, Găv

„don prnâty E0vraat,
ide, Găsim stă

în

mai sus nota 2, pag. 16).

“Erodot 1. — 35496.

multe

ediţii

a
”
şi. chiar în textul Imi Creutzer. (Vezi
”

3

34
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&raipty, Ernhijtart Ti wepahijy. | şi cevă -mai în vârstă: (ca el)
"Hoav & ăpa abrob qpohazit,! di | curele eră scăpătat, şi aș de
mb zotsbuevoy măy 2£ ărziwv ez" | lipsit de mijloacele ce le .are
îxiorn &65392 Kau2d3p taiuat- | chiur un om sărac, încât cerşiă
v0y. Ownuăoaş â: 6. Kapăbons ză | dela soldaţi. Psamenit, cum îl

ainehusya, nEwbag ăyyehây

sira | văză,

plânse

ture şi

strigând

adrăw hiuy Tăds vAeszârme o: | pe nume pe tovarășul lui, îşi
>Rapdats,: Waupiiwrz,
siporă, | dete lovituri în cap. Dar acolo
xăre di, ră uâv Ovyaripa 5- | erau postăţi nişte paznici cari

>ptoy veraroptvr, za răv zai- | raportuu lui Cambise .tot ce
»da Eni Oăvatov orziyovra, :cbre | făcea Psamenit la fiecare ieşire
a

Ia

(de: procesiune). Cambise, mirându-se de cele ce se petrecuseră, trimise un sol (către
el) şi îl întrebă zicând: »Psa»menite, stăpânul tău Cumbise

pe

.

"|

aîntreabă

dece

oare,

când

ai

>văzut pe fiica ta tratată în
»moul mizerabil şi pe fiul tău
1 pbhraxot.
Forma

Erodnt

so servă

în mod

constant

cealaltă qohat, al cărei: grnitiv e gohaxos

nu e întrebuințată de autorul nostru,

-de cuvântul

g5haxos.

şi nominativul plural qbhexes,

'Totuş găsi Xposoşihaxzs - şi nu 7evso-

quharovş la Cartea IV: Cap. 13 şi 27,
1 Sus
î86âw,
lin 8:0âw se înțelege trecerea fiecărei procesiuni
care trebue să presupunem că ieşiă din cetate ca să meargă la locul de execuţiune sau de pedeapsă. Schweighiiuser traduce >quaque pompa pretereuntec,
3 etpwră,
dtâri 8%. Fiindcă mai jos Psamenit, în răspunsul pe care
îl dă întrebării puse de sulul lui Cambhise, vorbeşte ca şi cum s'ar fi adresând
chiar lui Cambise şi nu unui intermediar şi începe cu: »0 zi Nâpooe, s'a
crezut că sulul acesta repetă textual cuvintele lui Cambise, că vorbiud astfel

în persoana, întâia, şi nu îutr'a treia, ar urmă ca s'pwtă, care e în persoana a
treia, să fie lăsat în afară de partea care reproduce cuvintele proprii ale
lui Pşamenit. Aşă fiind, s'a propus de către unii a se modifică textul astfel:

»slpură răds* zi âh

riv

păv boţazipae

siel., așă că citarea textuală

a cuvin

telor lui Cambise începe numai li mi 64. În aşă caz traducerea ar fi: »Stăpâ>nul tăv Cambise, o Psamenuite, întreabă aşă: Pentru ce, când ai văzut pe fiica
ta tratată în mod mizeralule sue.|. Această rectificare a textului e până. la un
punct justificată prin faptul că deşi nici un manuscris nu sancţionează elpwuză
aiâs* mi â%, în loc de stpuză, dtârt 83, totuş muviăvezat la a treia persoană,
care ar milită în contra amendârii propuse, este contestat chiar de majoritatea manuscriselor cari au nvviăvopuat, şi ediţii excelente, cum e aceea a lui
Gaistord, adoptă această. din urmă! versiune. Cu toate că există argumente so-

lide în favoarea adoptării textulni cu etpură ezdz mi 24, urmat de zovhdvopui, totuş; fiindcă aceasta necesitează o modificare care nu e sancţionată
„de nici un text manuscris, prefer a nu mă atinge de elpură, dtz 3) şi de

zuviidstat cari au'şi "majoritatea rnanuscriselor în favoarea lor, Aceasta nu
împiedică respectarea expresiei »"0 mai Râpovk de mai jos, care se poate ex-

plică presupuind că

Psamenit ar fi putut să repete

ca cari el ar fi adresat pe Cambise

solului

cuvintele proprii

dacă ar fi vorbit direct cu el.

“Thalia III, 14..

»avefwozsi. ore

. ăvâz)avoac,

»mergând

2

»răy,08 atoydy, 055 oct mpoGij240977,

bg

Xhhoy

mbvOiverar, 8

>0xupbiovOs

mîv0oct

E

»cerşetor care,: precum - a aflat
>el dela alţii, nu. e neam cu

tine? « Acestea le întrebă
Cambise, Psamenit de altă parte răspunse precum urmează:

ăttoy 1jv

Roddy

la moarte, nici .nu..ai

»ţipat, nici nu ai plâns, pe când
»ai onorat (cu asemenea. mani»festațiuni de durere) pe. un

»ăziurjoas;e. “O.
ă
Ezetpura, 6 8". pei
.>0 zai Ropov, ză pâv. otziia îjv
>utto xază.Î Dare dvavhalewd
>03 rcd Eraipov

.35

78 ai

>O fu al

»ănizrat
Ezi vipnos 0050.e 8 Kai

»rile mele domestice sunt prea

7adra wş anevet/Divra Dad zobrav,
ed Goztew ci etpiotar.! “Os 08 )d-

»mari pentru ca să plâng; pă»ţania însă a tovarăşului (meu)
»merită să vărs lacrimi; el, din-

a

»e55a!p6y0y Exzecây Es artă

serat Da" Alyvarioy, Exapbatv păv
Rpoiocy, (2rered/es.7ăp mai 0bros

Emoniuivos Nanfbsn
70y,)

aa 3

Goupbew

+

D

prop

8

pieri

Ciru,

nenoroci-

„atr'o condiţie de belşug şi de
»prosperitate, ajuns la pragul

îz' Alpoa-

Iepoiwy

lui

rcs

»bătrâneţelor,

a

căzut în

mi-

»zerie.« Aceste . (cuvinte) fiind
“raportate de către sol (lui Cam-

bise), acesta găsi că . Psamenit
1 &viBwgag. Avem acest verb la Cap. 10 din Cartea I, iar la Cap.8 din
aceeaş Carte întâluim forma ăpuQucas. (Vezi vol. 1, pag. 18, nota 5).
..

1 &vixhavag.

Astfel scriu cele mai bune ediţii moderne.

Multe

ediţii

vechi şi câtevă inanuscrise au âztxhabsas patronat de Wesseline și de BlaXesley pe baza pasajului din Cap, 121, Cartea II, unde se întrebuinţează
ăsorhuuzavta. Amândouă variante sunt admisibile şi dacă am scris &vixhavcas, aceasta e numai pentrucă figurează astfel în textul lui Creutzer, căruia,
în caz de dubiu, îi dau preferinţă, mai ales că mai la vale avem âvaxhzietv,
2 zovyhiavsrar. Trei manuscrise, cel sancroftian din biblioteca colegiului

Emmanuel

la

Cambridge,

cel wesselingian

din

Viena

și cel

precum şi textul aldin, au moviâvopa:, ca şi cum ar
soană prin gura solului, (Vezi nota 3, pag. precedentă).

din

Florenţa,

vorbi Cambise
.

în per-

* ztvhos, 'Textul lui Creutzer, pe baza unui singur manuscris, are dog.
5 azwgimy. Ediţia aldină are nruyiy,
„6 îxi y'inpaos 'obâ&. Pe pragul Lătrâneţelor. Acest prag putând fi şi

la limita extremă a bătrâneţelor, expresia aceasta poate indică şi ani de adânci
bătrâneţe: în general însă ea se aplică la limita între maturitate şi. bătrânețe.
'Omer o întrebuinţează destul de des: (vezi Iliada XXII, vers 60, şi XXIV,
vers.486; Odiaca XV, vers 346.
.

1 cadru
sfint,

dc

&nsvstybtvra

bad

Această frază e obscură din cauza

tot capitolul acesta,

pare, a

evită

nume

robrov,

cb

abundenței

Boxtetv

ob

pronumelor,

sipî:

Autorul, în

proprii înlocuindu-le prin pronume.

Astfel, în clauza aceasta, zadra se referă la cuvintele lui Psamenit,
zcâzov la
„solul lui Cambise şi o la Cambise; afară de aceasta, infinitivul doxâsty e in-

solit după ds ăzevetulâvra, S'au propus de către
textului, dar nu e rolul

nostru

„este transmis de manuscriptele
"e punctul principal. .

a

să

cari

corectăm

au

mai

mulţi

textul

rămas.

diferite

autorului

Sensul

amendări - ale

astfel

e clar

şi

cum

ne

acesta
|
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zapedwag!

- adr

re! KauBboyj

vorbise drept. Precum se spune

2o0sM0eiv oixzăv 2. zijn, z0i adriza
mehebaty, z6v ze.0i maida 2% Tv

de

Egipteni, :a- plâns

şi)

Cresu,— căci

ăzodoutvwv obtew, ai adryE
7oi' apozorelov . Gyoarioavtas =
je map moră.

urmat pe Cambise în Egipt—,
au plâns asemeni aceia - dintre
Perşi cari erau față; pe însuş

şi

(atunci
acesta

a,

Cambise îl cuprinse un fel de
milă şi dete imediat ordin eu
fiul lui (Psamenit)
să

fie

sal-

vat dintre cei destinaţi să piâră,
şi ca

ridicat

să fie însuş

din

(Psamenit)

suburbie şi

adus

în prezenţa lui.
15. Toy uăy îi,

ali-A

TAL0a

7

£b90y

-

0!

»

9

a

wediovrec% buri zeptecvra, î d0Mă zpârov zarazontvra” adthy 8
VPapuljmroy
ăvaoryjoavres joy
apă Kaufboza Eva zod. Astzod
iutăro, 'E/uy 085ăy fim. 5 L6
& za îjatori0n? - uiij
1 Gaxpbsty

-psvoc
zâvrag,

pâv

zohvaprjţhpotoov,

15. Emisarii nu mai găsiră
pe băiat în fiinţă, dar tăiat cel
dintâiu în bucăţi; pe Psamenit însă l-au ridicat (de unde
eră) şi l-au condus în prezenţu
lui Cambise ; de atunci şi până

la sfârşitul vieţii lui (el) fu în-

(Ersrebyas

Ţăp

KauBboy îx' Aiţontov,) daxpostv îti
Repetirea verbului faxgbs aci dă mai multă

durerii exprimate:

ca aminteşte ' pasajul din

xul.

întonid-

Odisea lui Omer (IV, vers

următoare): >Khais pâv "Apyetn “Etvn,— hate 33 Imhtwayose

în Cartea aceasta cevă mai departe, la
-piv <0ewbrov dheoag
— md 85 heaas

obros

llepotuwv 7056 mupintensitate simpatiei şi
104 şi

s.e.l. Mai avem

Cap. 36, un pasaj analog:
Kâpov.«— Verbul Exszebyes

va ăn
are aci

forţa verbului substantiv şi echivalează cu îjy.— În loc de întozâhavos avem
în multe ediţii varianta înt:oripevos. Am preferit însă ortografia cu o .pentru

„motivul indicat la nota 2, pag. 161, vol. ].

2 îosh0sty olxrov, La Cartea I, Cap. 21 avem ăoshisiv jdovinv,
3 pedâvrsgq.
În textul lui Long și Macleane avem pertâvteg.
* obuâst mwepredvra, Expresie întrebuințată de Erodot și în alte pasajii pentru a indică.pe cei cari nu se mai prenumeră .printre vii. (Vezi
Cartea V, Cap. 39; Cartea VI, Cap. 103; Cartea VII, Cap. 146 şi Cartea IX,

Cap. 10).
5 Exov

obâtv

fBiatov,

Ctesias spune că

Cambise nu făcu aici un rău

- regelui Egiptului învins de el decât că l-a pornit la Susa împreună cu 6000
dintre fruntaşii Egipteni: numai că Ctesias, cu lipsa de precizie care-l caracteriză, confundă pe Psamenit, învins de Cambise,. cu Amirteu, învins mai
târziu de Artaxerxes în contra căruia se revoltase, și numeşte pe prizonierul
„regal al lui Cambise Amirteu în loc de Psamenit. ,
.
5 Eî.
În textul lui Wesseling %jy. Tot așă şi la Cap. 69 de mai jos,

Tatort.
Schiifer are întsridn bazat pe manuscrisul lui Sancroft,
dela îxtatapat. În toate cazurile acei cari cred că acest verb este un aorist dela
ăzterâw

sunt în eroare, căci atunci clauza

n'ar aveă sens decât dacă am

mută

pe: p:j din locul lui ca să-l punem după ei &t şi dacă am transformă pe zohozpntpovtetv într'un participiu, scriind zohunpy(uovâv; atunci sensul ar deveni

'“Phalia III, 15:

pwovesty,
Le. ămâhațe «dy

37.

Atppazoy, | treţinut: (de:

Cambise)

şi :nu

ore Entrpozebzty abrijs” Exei i- | avii-să sufere nici o. violenţă.
pă? 2o0ast Tepoa râvy faotwy | Şi dacă el: nu' sar fi apucat
obs aaisas* ră, îv vai 2 'orewy | de intrigi, ar fi căpătat Egiptul
ămoortnat, us rola! "e mata! | ca să-l guverneze; căci Perşii

abrâvyă moâtăoba! : zi ăpyijy.t
Ilodoia: ut vv iai ăota: far
orodpoaabat, Gr zobru 0sw:ve=
vouizaa! 5 mod=w,îy 88 âij at
732, ro Aiâvos? "lvăpo8 zatâi
cu totul altul

şi ar

fi; »Dâcă el

| de obiceiu onorează pe fiii re| gilor; chiar dacă (xegii aceştia)
| se. revoltă în - contra lor, tot
| încredinţează fiilor acestora pu| terea. Se poate stabili şi din

nu

ar fi fost necredincios (i. e, lui Cam-

bise), amestecându-se în' intrigi “politice, el ar fi primit Egiptule s.c.l. E adevărat 'că manuscrisul lui Sancroit la Cambridge şi cel: din Viena au zoho-

2em[povâv ; aceasta însă nu justifică : teoria lui Schiifer asupra lui “Astazi
care vine dela întarauat şi nu dela &ntarăw,
!
1 mohoapnphovisty. Vezi nota precedentă. *
- 24 «at. Găsim în unele ediţii 'st al: aceasta însă e greşit pentrucă
Erodot nu: întrebuinţează

niciodată pe

si

cu

subjunctivul:el

dzoariuzt dar î]v ăzoartiwat. Cele mai multe manuscrise au 7.
2 abrâv,

4 cutal

ge

ca și zâvy de mai sus, se referă la Basthtuv,

natal

ubrâv

&rnâ:dobat

chy

pn

nu

ar

zice si

Sistemul

.

a:

cesta caracteristic oriental eră foarte practic când învingătorii nu ocupau îu
mod efectiv teritoriile cucerite: el oteriă o garanţie în contra pericolului de
răscoală; pe de altă parte jugul străin nu apăsă uşă greu peste poporul cu-

cerit când acela se vedeă guvernat de neamurile proprii ale familiei sale dom-

nitoare. Găsim destule exemple unde învingâtori orientali uu aplicat. acest
sistem de. guvernare a popoarelor supuse, Astfel Necho, regele Egiptului, când
a supus pe Ebrei, a depus pe Iehoaz, regele Iudeii, şi a aşezat pe tron pe fratele acestuia, -Eliachim, (loachim); „Nabucodonozore, când supuse pe Ioachim,
aşeză pe tronul Iudeii pe Zedechia, unchiul lui Ioachim. Cambise de sigur

că ar fi lăsat pe Psamenit să continue să administreze Egiptul în numele
lui, cum zice Erodat, dacă acesta nu ar fi manifestat dispoziţiuni de revoltă,
căci Cambise s'a arătat larg şi conciliant cu
campanie, şi știm dintr'un monument al lui

Egiptenii după această primă
care se află acum în muzeul

Vaticanului la Roma, că el a mănţinut în funcţiune pe toţi Egiptenii rânduiţi
de Psamenit,. nu numai respectând religia și tradiţiile lor, dar încă oferind
sacrificii zeiţei Neith din Sais, Drept recunoaştere pentru această! toleranţă
preoţii i-au decernat titlul de 'Pamezoth,
asimilându-l
cu regii indigeni.
Numai 'după revolta Eiptenilor a uzat Cambise de măsuri aspre în contra
lor, schimbându-și atitudinea: conciliantă.— Praducerea textuală a frazei acesteia

întregi ar fi: sacestora (î. e. acestor regi), chiar dacă se revoltă în contra
lor, totuş fiilor acestora (le) încredinţează putereac.
:
5 vevopizast Au drept obiceiu, dela vopiţu. Acest verb este întrebuinţat în sensul acesta la Cartea. ], Cap. 151 şi 153 precum şi la Cartea II, Capitolul 42.

e iy'dt

8%

o

wat.

E

8% lipseşte în

din' Cartea II, Cap. 43, unde

avem

multe

,

manuscrise şi fiindcă în pasajul

îv ît xal, nici un

manuscris

nu

are îv 3

33) xat, multe ediţii suprimă pe 2 şi de aci: ediţiile însă cele mai bune, cum

sunt ale lui Dietsch, Creutzer şi Biakesley, îl mănţin.,

1

că sunt

AifBoog.

Cuvintele acestea

necesare; sensul este

Libienilor».. "3
At8voc

:
'lvâpu.

-

pag. 28), Pentru

revolta lui

lipsesc în

>lui Taniras,

:
Se: 'subtinţelege
Inarus

vezi

unele: manuscrise, dar cred

fiului lui Inarus, șeful (sau regele)

Basthtoc,

(Vezi

i.
mai

sus

nota

5,

aceeaş notă. Ctesias (Excerpta,.Ş$ 32)

-

38.
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Qawbpq,! âc ăzEhafe riy- oi 6 | alte exemple că (Perşii) aveau
zarip eiye ăpylv ua re 'Auvp- | obiceiul să facă astfel, şi între
raion»?

llavoipi*?

ai. şăp o5ros | altele (putem

vorbeşte despre revolta lui Inarus

şi a lui Amirteu,

tată de inexactitatea: și de acea lipsă - de

cită) pe acela

al:

dar narâţiunea lui este pă-

bună credinţă

care carncteriză toate

scrierile lui: ea e în contradicţie absolută cu versiunea lui Tucidid.

1 "lvăpa

atît

Vavvbpa.

Despre

acest

Taniras,

fiul lui Inarus, nu

se ştie alt nimic decât ceeace ne spune Erodot în acest pasaj,
2"Aubpraiov, La Cartea II, Cap. 140,, autorul. nostru vorbeşte
acest rege, carele, după cronicarul Eusebiu, ar fi domnit 6 ani și ar
după aceea la anul 408 - înainte de Hristos, 'şi acest” pasaj a dat loc
presupunere că Erodot ar mai fi fost încă în vieaţă în anul acela şi

despre.
fi murit
la falşa
că mai.

dela

crede că.

făceă adaose la scrierile lui. Am arătat
începutul

acestei

Erodot nu mai eră

lucrări, că

în

vieață

însă

sunt

în

cuvinte

notița biografică a lui Erodot
puternice

pentru a

după anul 430 sau 429 înainte de era

noastră.

(Vezi vul. I, Biografie, pagina XXII). Rawlinson preîntâmpină dificultatea care.
rezultă din acest pasaj în dovă moduri: el zice că sau data lui. Eusebiu e
greşită, sau că Amirteu a domnit de două ori câte 6 ani, prima oară dela anul

460—455

în

timpul lui Artaxerxes,

când

Egiptul

a căpătat un moment

de

independinţă în urma revoltelor Jui Inarus şi a lui Amirteu, şi apoi iar mai
târziu dela anul 414—408, viceregalitatea lui Pausiris având loc, nu după

mourtea lui Amirtev, ci după prima lui depunere, adică la anul 455. În ceeace

priveşte prima întâmpinare, Rawlinson o susține zicând că nu e de loc cert că
Manethon, pe autoritatea căruia
, Eusebiu îşi sprijină cronologia, ar fi înţeles

că domnia lui Amirteu a precedat

parea

(Pers.

fi consultat direct

I.

Probabil

Cap.

XXI)

imediat pe aceca a lui Neferit. Eusebiu nu

lucrarea

lui Manethon,

căci

el.

însuş

că citează indirect pe Manethon din

că posedă numai

. mărturiseşte

scrierile

lui Iosif.

un fel de sumar al dinastiilor lui Manethon, -sumar

în care Amirteu figură ca constituind el singur dinastia a 28-a şi deci venind
între Dariu Notus şi Xeferit: în acest sumar al clasificării originale a lui Ma-

nethon poate că erau greșit prezentate ca consecutive nişte dinastii considerate
de Manethon ca sincrunice. Dacă admitem această întâmpinare, putem . pre-

supune că domnia lui Amirteu

de

Hristos

sfârşitul

şi

vieţii

că

lui.

acest

Dacă

a avut

pasaj

a

loc

fost

admitem

pe

cam

între anii .438—-132 înainte

interealat

de

de Erodot la 'Thurium

altă

parte

idea că data lui

spre

Eu-

sehiu ar fi cea corectă şi că Amirteu ar fi domnit între anii 414 şi 408 şi
dacă admitem tot .odati teoria unei domnii anterioare, între anii 460 şi 455,
la care s'ar referi autorul nostru .aci, atunci trebue să supozăm, cum.am spus
mai sus, că Pausiris, fiul lui Amirteu, ar fi fost însărcinat de Perşi cu administrarea Egiptului după depunerea lui Amirteu, şi că apoi la anul 414 acest
Amirteu ar fi recuperat tronul. Opinia mea personală este că nu au fost două

domnii ale lui Amirteu, ci o singură domnie de 6 ani.

cideuța că fiecare domnie

a

greşită, domnia dela 414—408
pentrucă

atunci

el nu

durat

ar fi fost

în

6

ani. Cred

Îmi pare suspectă coin-

dar „că

data

lui

Eusebiu

e

timpul:lui Artaxerxes fiind puţin probabilă,

detronat

de

Perşi

cari, nu

au

redevenit

stă-

pâni- peste Egipt decât tocmai la anul.310 şi pentrucăîn anul 408, nu Pau:
siris,: ci Neterit, a început să domnească şi .să domnească încă carege independent, nu ca vicerege pus ae Perşi. Admiţână dar ca fundată teoria că

pe la anul 440 a domnit

de

Perşi

prin

fiul

său

Amirteu şi că a fost după:6 ani detronat şi înlocuit

Pausir
- ocolim
is,
toate

dificultăţile

cronologic
: cari
e

duc la două alternative inadmisibile, prima că Erodot ar fi fost în vieaţă după
anul 408 înainte de Hristos, şi a doua că pasajul care: ne preocupă aci, precum şi acela din Cap. 140, Cartea II, unde iar se face menţiune. de Amirteu,
ar fi. fost intercalări postume făcute în. textul original de.o ' mână străină.

Cecace confirmă şi inai mult părerea

aceasta, este

că

Erodoi

nu vorbește

.ni-

căiri despre inoartea lui Amirteu, ci purşi simplu. despre îulocuirea lui, aşă că
Amirteu. trăiă în toată probabilitatea ca. rege detronat când a murit Erodot,
* lavaipt. Vezi nota precedentă. Monumentele egiptene nu menţioneiiză
nici numele lui Pausiris, nici pe al lui Inarus şi al lui Taniras,
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Imi 'Taniras, ful Libianului
Inarus, carele căpătă puterea

ănthade ri rod matpăs âpyly.
Raizor "lvăpuo ze zai "Appeal
05dauot zw' Ilipozs axă ho
Epyăoavio.l Niv

„_

632

6

dv pucd6w:

ăztorăs

văp

ziovs

Eaei

08

Do

pe cate o exercitase tatăl său;
mai e 'şi -cazul lui Pausiris,
fiul lui Amirteu; căci acesta

pajyavous-

vos 5 vază

Wapudivizos EhaBs
re

39

căpătă asemeni puterea (care
fusese a) tatălui său. Totuş

AiyvaEnâlozog

nimeni nu a făcut atâta rău
Perşilorca Inarus şi: Amirteu.

" Eyevero bad Rauhozu, + aiua Tad-

pov atv Gata 6 zapapîpae
Qârw 63) obrog. Eredsbrr,cz.

În cazul de faţă

însă: Psame-

nit şi-a luat răsplata
fiindcă proiectase ticăloşii; căci fu

prins răsculâad
când

fu

pe

dovedit

Egipteni;

de Cumbise,

băi sânge de taur şi muri pe
loc. Astfel dar se sfârşi, Psamenit. *
7
1 Tyăpuw,
„îpțăoavto.

rs val

'Apupraitov

În adevâr şi Iuarus

obânapot'xw

|ltpoas

xuxă ritw

Libianul, fiul lui Psametic, a cauzat. 'erşilor

multe pagube şi ca să cităm numai câtevă

din pierderile pe cari le-au suferit

noii stăpâni ai Egiptului după urma lui, putem menţionă că, precum'o şi
afirmă lrodot mai sus la Cap. 11, la îuceputul revoltei lui Înarus ar''avut
loc o mare bătălie aproape de Papremis, în care mulţi Perşi se prăpădiră, între
cari Însuş Acheimenes, fratele lui Xerxes. Perșii cari scâpară cu vicaţa din
această înfrângere fugiră după spusele lui Tucidid
(Î, 104) şi. ale lui Diodor din
Sicilia (XI, 74),la Memfis, unde Inarus, cu ajutorul Elinilor, îi asediă şi unde se
şi predeteră după câtvă timp. (Pucidid 1], 119). Cât pentru rolul ce l-ar fi
jucat în această luptă Amirteu din Sais, aceasta nu se ştie, căci niimele lui nu
apare decât după moartea lui luarus, (Tucidid ], 110) şi atunci el apare ca
rezistând încă, sau mai bine zis ca refugiat în Vălţile Deltei: »6 îv ros îhesi

Buotebge, Acolo se mănţină el timp de şase ani, (Tucidid ], 112)şi probabil

că Perşii suferiră multe pierderi până îl prinseră. Inarus fu prins şi răstignit
de către Artaxerxes, cam pe la anul 452 înainte. de Hristos. lată dece am
fixat în nota precedentă data aproximativă de 450—444 înainte de-era noastră

ca fiind aceea a domniei lui Amirteu în bălțile. Deltei. După acea dată ar fi
guvernat Pausiris ca administrator rânduit de Perşi.
.
- 2 Noy 3î. Locuţiunea aceasta însemnează -aci în cazul. de faţă însăc:
D 'avem mai jus la Cap. 25:

npăaw< unde traducem: »În
şi merse tot Înaintec.
3 pmxavăpsvog. Pe
avem 'pnyavetbuevog, Dindorf
bele .cazuri sunt unanime şi

»vov. îi

Aâţoy

cbdtva .motedptvog te

forme, şi pe cea atică, şi pe cea ionică..
»

-"4.înst

>postquam

es.-dă

îndicroc

îțtvero

:
6nă

a..Cambyse fuit detectus«.— Cuvântul

::5 alpra. enbpov

als

îc-ră

cazul de faţă însă nu ţină seamă: de acest lucru
|
.
:
”
a
motivul insuficient că la Cap. 172 din Cartea VII
propune u se. ceti aşă şi-aci. Manuscrisele în 'amme de presupus că Erodot a întrebuințat ambele

mtv

ămtlave,

pf
Koapfbaeuw.

Bihr

PR
traduce:

âzdtorog echivalează cu pavepâs-

Există. credinţă. universal răspân-

dită în antichitate, că:sângele de taur, dacă îl bea cinevă, pricinuiă ;moartea şi
avem exemple de :mulţi cari- se pretinde că ar fi murit în..modul.acesta, Ca să

citim numai

pe

câţivă, vom

menţionă „pe . Midas, „regele

Frigiei , (Eusebiu,

40
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&mivero e Lăiv z6htv, Boh6pzvos
zorhozt ză 8î) xat Enoinoe.! "Easi
„ra qăp Ea: îe ră rub "Audotoc
ovia, 2 briza: Evtheve
2% Tis Tois rhv "Apdotoc 'vânby8 Ewptpet Et.

“Oc Gă ombră

Dela

Memfis

Cambise

merse la oraşul Sais cu inteuţia de u face (acolo) ceeace u

şi făcut. Căci, intrând. în palatul lui Amasis, dete imediat oxdin să fie scos. cadavrul lui
Amasis din camera (lui) mor-

pi Entre-

tuară. Când ordinul ucesta ul
)âm &âvero, * wuorițobv Evthevz,
vai râs rpiyac: ăzori)dew, val | lui Cambise fn executat, (el)
vevepody 5.ze zi ră))a măvea, hv- | porunci ca (cadavrul) să fie biAd

-

5

2

IE

dz,

Sa

ciuit, să i se smulgă părul, să

Chron. Can. II, pag. 324); Temistocles atenianul (Arist. Eg. 84) şi Smerdis
magul (Ctesias, Ezcerpta pors., $ 10). Idea e eronată şi cred că rezultă din
faptul că. cu acest sânge se amestecă probabil otravă. După Ctesias Psamenit
ar fi fost trimis de Cambiso la Suza; dar afirmările acestui autor sunt totdeauna suspecte:
o
'1! Bovhbpevos

notijcat

ză

3

zat

îzotwae.

La

Cap.

ii9 din

Car-

teu I, avem motâstv ră zotsetg şi în Cartea If, Cap. 49 no'sdst ză notidat.
2 otita. Manuscrisul sancroflian are ocixiia. (Vezi vol..I[, nota 3, pag.
455). La plural ză olxta însemnează reşedinţa regală. Egiptenii mai de scamă,
şi “mai ales resii, de multe ori nu erau imediat depuşi în sepulcrul ce
li se destină, şi mumia lor se păstră câţivă ani în casă, aşezată în picioare
într'o cameră mortuară. (Vezi vol. II, pag. 223, nota 1). E probabil în cazul
de faţă ca mumia lui Amasis să nu.fi fost îngropată definitiv când a venit
Cambise la Sais şi a dat ordin să i se facă această insultă, dar că eră încă
provizoriu așezată în palatul lui.
3 vExvv.

Erodot

davru. (Vezi Cartea 1,
aceasta, Cap. 24).
-

întrebuințează

Cap.
-

113,
-

[ără

distincţie

Cartea

II,

vâxov

Cap.

89
.

.

şi vaxgov

şi

pentru 'ca-

mai jos la Cartea

t îxptpety Et. Eîw e superiluu după îxpipstv şi mai ales
mai sus am avut -îx rîjg zapis. Avem totuș destule exemple. de

după ce
asemenea

pleonasme, nu numai în scrierile lui Erodot, ci şi în acelea ale altor autori:
astfel 'mai jos la :Cap. 75 găsim ăvaxzăzfiat &ntsw; la Cartea I[,.Cap. 103, ăvsXăpov dmiaw; la. Cap. 10 din Cartea IX, î5:Amhbscav Eu; Tucidid ([,.23)
zicu vrăg îlriag npotypa'a npâtove şi >aponipiavres vipoxa mpătspove, În lite-

ratura latină îutâlnim uneori pe rursus întrebuințat cu
(Vezi Salust, Cati. 18),
-5"Qc

de

des

ăs

cabră-ot

locuţiunea

înttalta

aceasta; -astfel

vezi

îţtvezo.
Cartea

Erodot

I, Cap.

117,

verbe

compuse

cu re.

întrebuinţează destul
124;

Cartea

aceasta,

Cap. 141; Cartea IV, Cap. 4, 5; Cartea V, Cap. 107; Cartea VII, Cap. Î1, 30..
Multe ediţii. suprimă pe oi-care are însă importanţa. lui, indicând că ordinul
de.a desaropă cadavrul a fost executat întocmai, câm. l-a dat Cambise şi-că
ordinul a fost al lui propriu.
*
,
5 xsvrpobv. Există manuscrise cu xsvrodv care figurează şi în textul
lui Long şi Macleane. Verbul xevrow, deşi însemncază şi el a face o împuusătură, totuş nu indică o împuasătură aşă de mare cum ar implică-o verbul
xevrpâw. Diferinţa este identică cu accea între verbele noastre a înţepă şi
a găuri, între -rana ce'o face o viespe, sau un ac, şi aceea pe: care o face vw

suliță. Verbul xsvrâw e în legătură cu cuvântul xevzenptov, țeapă sau spin, pe

când xavtoâw derivâ dela xâvrgov, un. par înfipt în pământ care servă pentru
a trasă o circumferință, de unde şi cuvântul nostru centru. Aci nu e vorbă de
a înțepă numai, ci de a împunge cu un bold, sau cu un par ascuţit, aşă că
x&vepobv e mai propriu decât xevroy.
a

Phalia II, 16.

4
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*
paiveoat, ! "Eset ze 8 zai rodra

Zuauoy motedvres, (6 qăp 0 vexpdă, Are zeraprpevuâvos, dvrai/t

fie insultat

ze mai. obâty dietsto,) 2 Ezthevos
ut 6 aubboe zarazadoat, Ey-

făcând

=

[4

DE

zeh)âuevos 05% 6stx.3

3

0sby
20Y

mărpet
a.70
av

-vouit05s
vot 0DGL

.

Tue
EtvaL

[3

taal

Ilipoa: văp

s&hha nâvrn

obosiră

acestea, — căci cadavrul,

.

WY.

donând
__

toate chipurile.

fiind îmbălsămat, -rezistă şi nu
voiă -cu nici un chip să: fie
distrus, — Cambise le porunci
să-l arză. cu desăvârşire, or

x

“

în

Şi fiindcă: (executorii)

o

hopatveohat.

E

un
puţin

lucru
probabil

nelegiuit.
să se fi comis

asupra cadavrului regelui Amasis toate insultele descrise aci: naraţiunea
a auzit-o poate Erodut din gura unui. Elin pasionat în contra Perşilor.:
că Cambise nu aveă interes ca imediat după robirea Egiptului să
şi să provoace pe Exipteni; ştim chiar din scrierile altor autori că el
tat faţă de ei o tactică conciliantă, respectând religia şi tradiţiile lor;

aceasta
Evident
indispue
a adopatât de

"adevărat e aceasta, încât Egiptenii şi L-au însuşit pe Cambise, prenumărându-l chiar
în rândul regilor lor cu numele de Cambatk- Ramesoth. Numai după ce Cambise
„a făcut expediţia lui cea nenorocită în contra Etiopiei s'a mâniat el în contra
Egiptenilor şi i-a făcut să simţă jugul care apăsă asupra lor. În toate cazurile
nu cred ca primul act al lui săvârşit după intrarea lui în oraşul Memfis să fi

fost de a se repezi la Sais ca să insulte cadavrul lui Amasis, Ceeace face sus:
pectă afirmaţia din pasajul acesta e mai ales menţiunea smulgerii părului cadavrului

pentru

simplul motiv că nu

putea să fi existat păr pe

lui Amasis, capetele regilor ca şi. acelpa ale preoților
explicat purtarea aceasta a lui Cambise

boală la care face fără îndocală aluzie

prin faptul

krodot

capul

mumiei

fiind totdeauna rase. S'a

că

el ar "fi

fost epileptic,

mai josla Cap. 33. Chiar așă

fiind, un acces acut de epilepsie nu explică decât un act spontaneu de nebunie, pe când rezultă din text că actul acesta a fost săvârşit en premeditare.

2 d ăp

îm

vexpis,

&rsrrsraptyebpivoc,

dvreige

rs al

dd:

div dteyiezo. Pentru uzul fără distincţie a cuvintelor vâxns şi vexpâ6 vezi
nota 3, pag. precedentă.— Băhr traduce fraza această în Jatinește >corpus
«nippe medicatum resistebat ei nullo modo difinebate. De aci rezultă că îmbălsămarea “a fost de prima clasă, cum'se şi .cuvenii rămăşiţelor mortale ale
unui rege. Pentru diferitele categorii de îmbălsămare vezi Cartea II, Cap. 8
şi următoare.— Pentru cuvântul zaptăebsty şi rapigzvsts vezi vol. ÎI, pag. 215,

nota 2. — î:episzo, dela ătaystaliat, a se disolvă sau nimici.
3

îveehhâpivos

'odx

Bata: Perșii, cari urmau

preceptele

lui Zoroastru,

aveau un cult pentru foc, cum au parsii moderni din India, aşă că se .consideră că se spurcă focul când'e pus în contact cu un cadavru. Propusa ardere a lui Cresu de către Perşi, despre: care vorbeşte Erodot la Cap. 86 din
Cartea aceasta, nu ar fi fost considerată ca o profanare “a focului, victima
fiind vie.
|
+ dp.

Religia Perşilor, pe timpurile acelea, eră o combinare

a două siste-

me distineta de credinţă; unul recunoşteă principiul dualistic, adică al luptei
binelui în contra răului, în alte cuvinte eră credinţa în Ormuză şi Ahriman.

Despre acest element în religia lor nu găsim nici o urmă în scrierile lui
Erodot; cealaltă credinţă eră în elemente, mai ales în foc şi în corpurile
cereşti, şi aceasta eră religia lor după spusele autorului nostru. Aceste două

sisteme nu aveau legătură între ele şi nu e locul aci să determinăm care din
ele constituiă religia primitivă asupra căreia s'a grefat apoi celălalt: această

chestiune a fost .tratată mai pe larg la nota 2, pag. 232, vol, I.—În ediţia.
lui Creutzer figurează articolul + înainte de zbp şi el e, cred eu, mai natural;

nu l-am admis însă, pentrucă lipseşte în toate manuscrisele; tnt aşă avem
jos în capitolul acesta vevâptszat z5p inploy slvat.
-

mai
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xaravaisty |! rods veupubs 0dăauâe
2 Von obosrEpttoi tort” IlEponaL
u3y, 98 Gaep
VE,
sE0 eprrat,
ei
6zâsto ovod otîi

o divinitate;

zatov. etvat

neia din aceste două (naţiuni);

A

.

da

2

ga

Nâyoyreg 2

p

.

vEmety 3 ve-

Căci Perşii

consideră focul ca

arderea

nu intră în moravurile

morţilor
nici u-

4pdy vOpozov* Aiyoariotat 5 va-

mai întâiu a Perşilor, pentrucă,
Euaţv- - precum am arătat, ei spun că
7095
mdura G& adr vateobiew
nu se cuvine să se dea un cază ep 8v hăfm, mhao0ăv 33 adrd davru de om unei divinităţi;
zijs Bopie ovvazcviarst Tâ Xar- apoi a Egiptenilor, (pentrucă)
zodcutyp, Oro Oqpioto vuos
ei cred că focul e o fiară vie
nbâaus oi 2ort.rhy văzoy 3186- care consumă tot ce apucă şi
,
26
vptorat 20p$

ptr
atu
Ompiav sivat

var” val:tă radra rapipebovar, 6
tm ui asiuevos bad edhăwy? paradpwâij. 0drw 6i) oerâpotat vopi
„= |
1 xaraxmtety,

care,

când

sa

săturat

ce a mâncat, moare
ceeace a, consumat.

lucru nelegiuit

de ceea-

odată cu
La ei e

a se predi un

Înaintea acestui verb majoritatea manuscriselor înserează

particula ss, şi fiindcă ea nu are nici un sens aci, Schweighiiuser o schimbă în
“e care figurează în multe ediţii foarte bune. Însă fiindcă e e arbitrar şi
fiindcă în manuscrisul sancroftian particula nu există, am preferit să mă conformezcu textul lui Creutzer, care o suprimă,
„2
diqovres.
În unele ediţii NEţovs:, care ar fi mai corect.' Blakesley
crede că pasajul acesta a fost ulterat de copişti.
DN

„. 3-văpetv.

Verbul vu,

a da în posesiune, este un cuvânt agricol în ori:

ginea lui. Erodot îl întrebuinţează în sensul ce îl are în acest pasaj la Cartea
VI, Cap. 33 şi la Cartea IX, Cap. 7.
a
|
|
„4
dp. Ca mai sus (vezi nota 4, pagina precedentă), unele ediţii, fără autoritatea manuscriselor, precedă acest substantiv de articolul ză. Între aceste

ediţii e şi aceea a lui 'Creutzer,
|
n.
5 nbp fimpiov sivat Euvoov. Focul, ca principiu creator,eră adorat!

de Egipteni, şi Ftah, pe care Erodot îl numeşte Efestos, eră la Memfis personificarea divină. a acestui principiu. Această formă însă a cultului focului la
Egipteni nu aveă nimic comtin cu cultul elementului. acestuia în religia vedică
sau veche persană, religie pur materială. Plutare (Sympos.. VII) desvoltă

îceeaş teorie: ca şi cea enunțată aci: sodâv ăp -&hho pâhhov Ep1V54p
=poatotusy 2 năp utvodpsvâv ze zal epspânevov dv. abzod, al ri hapnpoimrt
»&nhodv îoczep m Vox) xal capmvituv &mawmac, -(>nimic nu seamănă mai mult

»cu un animal viu decât focul care se mişcă.şi se nutreşte singur şi care, ca
>sufletul, luminează şi desluseşte toate prin" lumina pe care o răspândește).
Vezi şi Cicerone (Wat. deorum, III, 14). a
Lc
a
„d

xal

vă

rnbra

raptăebovat,

La nota4, pag.

325, vol.

II, am

dat

ca motiv pentru care Egiptenii îmbălsămaupe morţii lor credinţa că după un
ciclu de.3000 de ani sufletul se reîncarnă din nou, trecând în intervalul acesta
prin .corpuri de diferite animale, şi că pentru a-l scuti! de transmigrare în
corpuri de animale inferioare se conservă cadavrul pentru 'ca sufletul să fie

legat, ca să zic aşă, de: vechiul corp în tot intervalul acesta. Distrugerea abso-

lută a cadavrului se credeă că obligă pe suflet să-și. caute
alt” domiciliu şi
scopul îmbălsămării nu eră altul decât de,a face. ca după trecerea - ciclului de

3000 de ani sufletul să-și reiea corpul care eră al lui. În aşă mod individualitatea

eră păstrată.
1 edituwv e sinonim

.
cu.Gxwhijey.

|
sii e ii
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pitâueva &verEhhero mois 6 Kau.fdors.! “Qc usvror. Atybartot dEoboi, - 05%ay "Apaste 1Ca 6 a'Tabra

cadavru* fiarelor; : şi” de! aceea,
îmbălsămează ei (cadavrele), ca

za, 2 a))ă

cat

4hos?

zăv ris At-

nu cumvă

de

mortul

viermi.

să

fie mân-

Cambise

deci

vozziy, Exo Tijy aori Teri *
"Ava
pot ($:O: dvuntycusvat?
Douatv6uzvot * [l£poat
2061e0v "Auar 6 dvpazivzodar, A€-

ordonă să se facă (lucruri) con-

10v5: ăp,

tind Egiptenii,

s

zvOduzvos Ep

ijtob 6 YAumo!s

ră

pay

zei Eubrăy

trarii

uzurilor

țiuni). Totuş,
acela carele

ambelor
după

cum

nu 'Amasis

fu tratat

(napre-

fu

astfel, ci

pâhhoL? ăzcOavevra viveobat, 057
âN zecuevos mă Extpepoueva, &

un alt Egiptean oarecare posedând aceeaş. statură ca şi

ză uăy ăvOpuzoy 7o5Toy, Tăy pasrryodivra, ăzoDavivra EOavz ext

Amasis; pe acesta, Perşii insultându-l, şi-au închipuit că
insultă pe Amasis. (Egiptenii)
pretind că Amasis, fiind informat de oracol despre ceeace îl
aşteptă după moartea lui, ca
să evite cele ce erau să se :întâmple, îngropă în camera mor:

Tis

Copa:

| îvebs ? ris 'Ewwrub

Oijems, 19 Ewvrby SE ăvereidaro Tâ
mată! îv ue îs Oljens &s pă
pa

Mora

îa

Deivat.

Ai

E

pâv by

3

>

2% roă

5
a.
.
?
i
Apotog
Evrohai
abrat,
ai o. îsa. rij
mamii re val Tdy XvOpuzoy Epov3

îverihero mottery
d
vopt ţo5 &sva
1 05sw 3% odăsripoto:
Kap8uo:s. Traducerea textuală a acestui pasaj ar fi: » Astfel Cambise or:
donă să se facă (iucruri) neadmise de ambele naţiuni,
înv 5 radrn ralihv. Era
2 Atţonrtot diţovat od” Apaste

lucru firesc ca Egiptenii să caute“să nege că cadavrul unui rege al lor ar fi
fost astfel insultat. şi să facă să se acrediteze versiunea că un alt cadavru străin
ar fi fost supus la această indigoitate,
3 &)ihos. Cobet pune în dubiu autenticitatea acestui cuvânt. şi. propune
suprimarea lui. — Aceasta însă nu se poate admite, deoarece el figurează î în
toate manuscrisele,
Se aplică
aci, nu la etate, ci la statură: lucrul e logic, căci
1 A Meximv.
“0
p

nu etatea unei mumii, ci statura ei ar puteă da loc la o confuzie. Erodot întrebuințează

cuvântul

în ambele înţelesuri.

„5
hopatvâpsvor, Struve pr opune : ră doatvâpvo: şi câtevă. ediţii
"moderne asemeni au 74 în loc de ş. (Vezi vol. I, pag. 162, nota 8).
:
S'A pat.

Biukesiey,

urmând

"majoritatea

manuscriselor, are acuzativul
manuscriselor însă are dativul
sus. nu e;':contestat ca dativ şi ar fi

"Apastv în loc de dativul "Apă. "Minoritatea
care e mai

logie aci, devarece

4 de mai

straniu să vedem în aceeaş frază acelaş verb guvernând două cazuri diferite.
E adevărat că:în Erodot verbul. Aopaivecbat guvernează, în general “acuzativul.
În SV însă iar cu dativul la Cap. 214: din Cartea: I şi Ja Cap..12 din: Car:
tea

oa 1 pâhhot, Uaole manuscrise au pidona

p

gt,

si aceia: a di

Saneroit: are

î.

5 <ă inipepăneva. Cele iminente; sau: cari
expresia aceasta la Cap. 209 din Cartea |. :...

au să se, întâmple. Avem

9 îvad6. Manuscrisul sancroftian din Cambridge - și ca din Viena”. au
îxt6$ care nu poate fi decât greşit. (Vezi Cartea IL, “Cap. 169 şi 170).
9
Omu? Camera : sau , eceptacolul mortuar provizoriu, “Vezi vol. 11,
„120, nota 1), ....
pe ba tre
ce, et ai
a
mute
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gat, 1. 05 ot Boztobst ăpijv 2 ve:
vtodar, ddwş5: abră Aiyozrtot
GE
ii, tatii

tuară (ce eră destinată) lui, lân-

gă

intrare;

pe acest individ

care murise şi (al cărui cadavru) a, fost bătut, şi a dat; ordin
fiului său ca el să fie (la moar-

tea. lui) aşezat pe. cât se putei,
mai la fundul camerei mortuare.
Aceste ordine date de Amasis
cu privire la îmmormântarea
(lui) şi la. individul (acesta)
nu

mi se parde loc verisimile, E„ 17. Meză 6E rabat 5 Kawbboms Edovheboaro Tproxoias. 0Tp1îmtac,.. Exit „re. Kapynâoviovs mai
2zi "Apuoviovş 5 zai Ezi, robs. Mo.
zpogiovs Aidiozae, oizrutvons Că
Agbris

xi.

Amonienilor
vorim 0xhdosq.€ | Etiopienilor

ri

A 36. <hv

rapmv

la îmmormântarea

giptenii însă spun lucrurile (altfel de cum sunt) în mândria lor,
„17. În urma acestor. (evenimente) Cambise plănui trei ex:
pediţii militare, una în contra
Cartaginezilor, una în contra

ss

va!

cv

ăvipumzov

lui şi la individul acesta, Avem

şi. una în contra
Macrobii cari lo-

ixovat.

Cele privitoare

o expresie analogă

la Cap.

53 din Cartea II îrâ'î6 “Ilciodoy ze za "Opsov iovrae, cele cu privire la
Esiod şi la Omer. Vezi iar mai jos, Cap. 82...
N
2 &păhv. Ca la Cap. 193 din Cartea I şi lu Cap. 95 din Cartea II, în-

semnează in. toate privinţele (omnino pe latineşte) şi cu o frază negativă,
e cazul aci, în nici un chipe sau >de fel.
|

cum
-

2 ăhhws 3' abră Atţozztot aepvobdu. Unele manuscrise au A!
&)huws, altele suprimă pe.8'. — Traducerea franceză alui Giguet a pasajului

acestuia >les Egyptiens le recontent î tortetă traverse e greşită. czpvhdy
implică o mândrie în. a face să se acrediteze versiunea Egiptenilor. pentru a
salvă. amorul lor propriu naţional. Egiptenii nu puteau admite să fi. fost astfel insultat de inamic cadavrul unui rege de ai lor.
.

î Meră

0

rabze.

Cele relatate aci Erodot probabil că

le-a cules din

gura unor' Tebani locali, căci nu apare nici urmă de influenţă elină. Aceasta
se explică și prin faptul că Cambise a lăsat la Xemfis pe auxiliarii lui Elini
şi “i-a trimis înapoi la căminele lor când s'a reîntors. acolo. după expediţia

Îmi în sud. (Vezi mai jos Cap, 25),
. :
? "Apupuwviovg. Scris uneori 'Ap.povious.
5 xal îmi. robc Maxpofioos Atbionac,

ÎN

oixmptvovs

|
ât. Ar:

Bos
în rc. vori-g bahdoog. Sunt două moduri de a traduce această
frază. Una, patronată de Schweighiuser, face pe genitivul A:85xs dependent
de bahdsay şi. traduce >ad australe: Libya mare habitantese. adică locuind pe
malul mării de sud a Libiei. Cealaltă interpretare face din Atduns, indepen-

dent. de baidaay, un regim al
Libia, purţia care e situată
traducere, cea mai bună și
da Rawlinson, de: Giguet şi
lege, cum.cred

unii,

Marea

verbului: otx:nutvovs'
pe litoralul. mării
cea mai logică, e
de alţii.— Prin. “]

Roşie,

ci: marea.

şi sună astfel: >locuesc din
de. sude, Această din urmă
şi aceea adoptată de Bâbhr,
vorim fuasza nu se înțe-

dincolo

de

Marea

strâmtorile dela Bab-el-Mandeb, cunoscută astăzi subt numele. de

Roşie şi de

Golful Aden,
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Phalia II, 17, 18
“Bovhevouiyp
3£ ci Edote
|

cuesc acea, parte a Libiei "care
e lângă marea de sud. Ela

23 "Aug

judecat că ar fi mai bine să
pornească flota în contra Car:

Knpyroviobi mi vam

ză ămodreey,

îmi

viovs rob: mztob
53 obs

m

îzi uWe

Gipa-

Anorpivana,

Atdiozac

Eni

taginezilor şi o parte
din forța pedestră în
Amonienilor, în contra
Etiopienilor, mai întâiu

jazdsTag | zp6

7oy, &voutyovs ze Tijyîy toirotot
zoist Aibiom dezoutimy? eivat
“Tioo rpăzetav, si Eozt' dur ios,8
za 2pos TOTI

Tă Aha

usvovs, dăpa
dipa îii 1 h6t
zac 76 xathsi mbrâv,
o

Xarotn-

te,

zEpoy-

cb

contra
însă a
de toa-

spioni, “cari, subt cuvânt

de a duce daruri regelui : lor,
să vază dacă în realitate există
masa soarelui cure se pretinde
"că se află în (ţara) acestor

4

18. “Il 8: rpăzeba

aleasă

Etiopieni, şi cu ocazia
să vază bine ce mai
văzut).

îhov 5

18. Iată

ce se

aceasta
eră (de

zice că este

în alte cuvinte, e vorbă uci de coasta maritimă africană între strâmtorile dela
"Bab-el-Mandeb şi promontoriul Guardafui de unde apoi începe Oceanul Indian,
poate chiar și de partea coastei africane pe Oceanul Indian locuită astăzi de

popoiul

Somaliilor; sunt chiar mulţi comentatori moderni cari sunt de părere

că Erodot, prin Etiopieni Macrobii, sau cu vieaţă lungă, înţelege chiar pe
strămoşii acestor Somalii, Larcher greseşte când emite opinia că această mare

de sud ar fi Marea Roşie şi când plasează pe Etiopienii Macrobii între Alaroc
şi coasta Mării Roşii, aceasta mai întâiu pentrucă dacă ar fi înțeles Erodot
Marea Roşie, el probabil că ar fi denumit-o 'Egoligt, hăassa, expresie care la
el des indică şi Marea Roşie șiaceea dincolo de Golful Arabic, şi apoi pentrucă

e

evident

că

e

vorbă

de o

„nostru, nu numai că în capitolul

de

mare

faţă

mai

departe

spre sud, căci autorul:

spune că Macrobii

aceştia

locuiau

la' sud, dar încă la Capitolul 114 de mai jos se exprimă într'un mod şi mai
explicit şi spune că locuiau departe spre sud, la limita extremă a Africei, şi
limita extremă a Africei pentru Erodot eră coasta dincolo de promontoriul

Guardafui,. locuită astăzi tocmai de poporul Somaliilor,

1 xacânrag. Spioni. Mai jos la Capitolele 19, 25 şi 136 Erodot îi numeşte xaraoxânovs: la Cap. 21, ca și aci, se întrebuințează tot cuvântul xarâzrat.

7.

îv

sobzotat

soîct

Atlitot

deţopivmy.

-Cobet

pune

în

suspiciune autenticitatea cuvintelor zoist Aibiott+ şi pretinde că ele ar fi fost
introduse
- în text dintr'o notă explicativă a unui schuliast. E posibil,. căci

Erodot nu are în general obiceiul de a pune astfel punctele pe i: totuș, faţă
de unanimitatea manuscriselor în această privinţă, trebuesc reţinute, deși sunt,
putem

zice, inutile.

2 ei

fort

ăimbtws.

"de un adverb ca

Avem

|

,

un exemplu unde verbul

atribut la Cap. 23 mai jos: »et o:

sta:

fort indiwse

.

este însoţit
şi

la Cap.

„34 din Cartea IV: »6xws ăazultws î, xoutdi) “hulv Ectat mă dnisw“, :
î 26 )oyw. Avem expresia aceasta întrebuințată şi la Cartea V, Cap.20.
|
5 “Il dt apâneţa so îhiov. Pomponius Mela (III, 15) menţionează
şi el această

+masă

a soareluicşi nu face decât să.

repete cele spuse înaintea

„lui de Erodot.: Deserierea acestui autor sună astfel: »Est locus apparatis epulis
»semper

refertus: et quia, ut libet, vesci

>pellant; et que passim apposita sunt,

volentibus

affirmant

licet,

innasci

“too

subinde

rpăzstav ap-

divinituse,
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etyat”

apomariip

hey

Ezizhsos

sf 1 ahuzuv Tâvy

zerpa-

zid, 26 rbv zâs. uâv vbazas Eat:
7qdsbovras mibivat2 ră. wpta Tabs

îv rehsiS Eaorove Edvrag 1 ă3mă, râs BE Îutpac. datvooae +
TPOStOVTA . TD Bobhâpevav" pavat
â3 robs Ext/opio»s radra Ti Thy

antijd» vada : Exiorore, “Îl
pă dh cpăzeta rod. Îjton %ahs0“_u&ynj MEyerat elvat zoiijăe..

masa soarelni: un maidan s'ar
fi aflând
la marginea oraşului

care e îndesut cu cărnuri fierte
ale tuturor cuadrupedelor (şi) pe
care toţi. aceia. dintre cetăţeni
curi sunt magistrați aşează cărnurile în timpul unor nopţi anume orânduite,
iur în timpul zi-ei,

acei cari

vor, mănâncă cele

ce au fost puse înainte. Localii

afirmă că fiecure - dată pământul procură singur aceste (mâncări).

Aşă

se

ceeace se

spune

numeşte

că

este

masa

soa-

relui,

19. Cambise,

îndată

cu cale, să pornească

ce găsi
pe

spio-

Solinus spune tot acelaş lucru, iar Pausanias, carelea scris pe la anul 134 al
erei noastre, tratează uceasta ca o pură fabulă. Heeren (Auţiile africane, vol.
I, pag. 833) vedeîîn această legendă o aluzie la comerțul mut de schimb care
se făceă probabil în această parte de lac între diferitele triburi africane. (Vezi
Cartea IV, Cap, 196 şi nota 5, pap. 292, vol. IV). El crede că comersanţii
aduceau provizii şi că cei din lucalitate 'dedeau aur în schimb.
1! xpzâv Epiiâv.
În general se trigeă caruca: rareori se fierbeă la popoarele antice. La Igipteni și Ja Etiopieni eră contrariu şi carnea se fierbeă
destul de des, iar peştele mai întotdeauna. La Arabi obiceiul de a fierbe car:
nea pare a fi existat din timpurile cele mai vechi,

2 atfjzvat.
mai sus.

Trebue

cu acest

3 cobg

nthst.

Prin

mai

găsim

îv

întrebuințată

infinitiv

expresia

la Cao

1U6

să

aceasta

din

subtinţelegem

Erodat

Cartea

înţelege

IX. Ve:i

pe

îhigirat de

magistraţii:

asemeni

o

Sufocle

(Antig. vers 66), Tucidlid (V,27, şi VU, 73), şi Eschil (Agumemn., vers 0)
1 daivoaliat.: Cuvântul EA e întrebuințat în seusul acesta la Cap,2!
din Cartea ] şi la Cap. 10

5 sv

qăv

adr.

din Cartea

Aci

adry

II.

însemnrază

„dela

sine, Cobet,

pen-

“tra a face fraza mai clară, propune să se cetească adrnudeinv în loc “e a3"xy. Sensul e însă destul de clar şi fără această schimbare,— Venind acum la
legenda în sine, la, cele arătate în nota 5 ela pazina precedentă, putera
adăogă că o altă origine a creării şi a răspâudirii ei se poate câută în fertilitatea solului şi în abundența de producte animale cari fac avuţia acestei re.ginni a. Africei, reputate a fi un fel de »Pays de Cocagnee sau de' >Schlaraffenlande. Kenrick observă că există în natura umană tendința de a imagină
existenţa unor astfel de locuri favorizate şi pline de: belşug, când omul e apăsat
de mizerii sociale: această tendință su manifestat din timpuri preistorice şi în
regiuni situate departe, dincolo chiar de limitele geografice cunoscute atunci,
aşă că se poate bine ca legenilu aceasta a mesei soareluic, sau a existenţei
unei localităţi în această parte a Africei unde sar găsi toate de-a gata, să re'zulte diu aspiraţiile altor popoare din Africa, mai depărtate chiur,. cari în
mizeria lor, auzind despre fertilitatea și belșugul acelei localităţi, şi-au închipuit că acolo e idealul fericirii, acel >pays de Cocagnee, acea ţară a făgăduinţei, după care oftau mereu,

'Phalia III, 19.
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câţivă, Ichtiofagi cari cunoşteau
limba etiopică;: pe când: sa
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trimis după aceştia, el dete or-

«peri

din ca floia :să proceadă :în
contra: Cartagenei.- Yenicienii

GOvya mhEey Ty VabriAdy. GTpIT6Y.

Poinzest GE 004 Eaoavy. z0tijosty
zabra" Opriooi Te “ăp uzyăhotat

însă refuzară să facă aceusta;
ei spuseră că (faţă de Cartaginezi) erau legaţi prin jurădom tai robe aatdae.T0b3 SvTă
255
55 otiuwy
ţi
aa
inte” solemne şi i căcă considerau
i
arparivânsvot,
'3% ca65 | minte
Zp0s0cobat,

mal

07

dy

zotEzty

13£ "Ehepavrivms
zbhtog: Despre Elefantine s'a vorbit la nota 5,
pag. 47, vol. Il. Pentru Exipteni orașul acesta ar fi cel' mai aproape de Litiopieni ; ar fi deci mai probabil să se afle acolo oameni cari să cunoască
limba

etiopică.

|

2 "14Boogpăţuwvw.

.

Aceştia, după

Ma

|

IN

cumo arată

şi numele

lor smâncători

de peştee, trebue să fi locuit pe malurile mării, şi anume a Mării Roşii.
Eratosten (ap. Strabon: XVI, p. 1093) şi Artemidor spun că Ichtiofagii aceştia
locuiau pe coastă aproape de strâmtorile Bab-el-Mandeb, şi Pausanias, tot astfel
(|, 33, $ 1) confirmă uceasta zicâad că ei erau cei mai septentrionali, adică cei
din urmă locuitori a malurilor Sării Roşii, sau, ca să citâăm propriile cuvinte

ale acestui autor »Âtfrâzwy 3: ză bsip Xotrng în! zhassav
»Ephlipăv aaentaoda!v "y/dvozăţot nai O x6hmos, 6 nsp:n:uodaty,

Eoyarot rhv
'Îhluopiţuy

îvopăţerate, Aşă dar ei erau aşezaţi pe coasta africană a Mării Roşii, la sud de
Massowa modernă şi lângă partea ângustă care precedă strâmtorile dela Bab-

el-Mandeb, acplo unde locueşte tribul cunoscut astăzi

subt numele de Ababde.

E probabil că la Elefantine se aflau întâmplător câţivă din aceşti Ichtiofagi,
şi fiindcă ei, ca mai vecini cu Etiopienii Macrobii, pe cari i-am considerat ca
locuind „pe coastă dincolo de strâmtori, (vezi mai sus nota 6, pag. 44),
erau în situaţie să cunoască limba acestora, Cambise ia angajat ca interpreţi
pe lângă 'aceia pe cari îi trincteă să. spioneze în regiunea dincolo de strâm-

tori.
— Traducerea

literală a frazei

acesteia

întregi

ar

sună astfel: >Îndată

ce lui Cambise i se pără cu cale să expedieze pe spioni, imediat trimise după
acei Ichtiofagi din oraşul Elefaotine, cari cunoşteau limba etiopicâe. Strict
vorbind, ar reieşi din text că aceşti lehtiofugi ar fi fost dinainte stabiliţi în
Elefantine. Nu cred însă să fi fost așă, și îmi închipuesce că aceşti sălbatici se
aflau întâmplător acolo pentru daraveruri de schimb, poate chiar aduceau
peşte de mare uscat ca să-l vânză Egiptenilor.

-2 psriiozv

dela wsripysa)at, are sensul de

trimite să se aducă. Erodot întrebuinţează , de

a solicită

două

ori

să vie sau deu

acest

verb cu acest

sens în Cartea aceasta: odată mai sus la Cap. 15 şi încă odată mai jos la
Cap. 28. Mai avem un exemplu la Cartea IX, Cap. 33.
“
"+ Potvruss. Pe timpurile acelea cei mai mulți marinari erau Fenicieni,
şi flota

lui Cambise,

cum

spune

însuş Erodot mai

jos,

eră compusă

în între-

gime de nave feniciene.
5 oputotai ze țăp peyâhotat îvăcdtaliat, xal ob ăv notâstv
dota în zobs zutăus cob6 Bwvrâv atparabâusvot. Unul din prin-

cipiile fundamentale ale dreptului antic colonial constă în înţelegerea ca nici
„odată o colonie să nu se răsboească în -contra mamei patrie şi vice-versa.
Acest principiu se observă de sigur şi la alte popoare colonizătoare asiatice,

cum erau Fenicienii. Vezi în această privinţă ceeace spune autorul nostru
la Cartea VII, Cap. 51 şi la Cartea VIII, Cap. 22; Tucidid, la Cartea I, Cap.
38 şi la Cartea V, Cap. 106 şi Polibiu, la Cartea XII, Cap. 10, $ 3. Că acest
.
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Bovhoutwoy, ci hotzoi! od did- | că ar comite-o impietate dacă
contra propriilor
în oi
uoijot îyivovro. Kapyridâno 'utv | sar răsb
oy or . Bovhoobwijy îtzizuyav | lor fii. Fenicienii refuzând, resapbs Iepatov: Rayuzbore văp Bir | tul

insuficient

deveni

(flotei)

cd „Zăteatov “poopăgew:3 : Point, | pentru luptă. Şi. în chipul adu optag ra abrobe thedozeoav | cesta Cartaginezii -scăpară de
Mipogor,i ai mâs în Powizov | subt jugul Perşilor. Cambise nu
constrângă

dpenra & vavztubs.orparâs, Aiyes | găsi cu cale, să

3

i:

pe

Fenicieni prin forţă, fiindcă ei
se predaseră Perşilor de bunu

principin eră respectat cu religiozitate de Fenicieni, o arată iar atitudinea
Mirienilor față de Cartaginezi în timpul lui Alexandru cel Mare. Cartagena,
fiind o colonie fundată de oraşul fenician Tir, eră natural ca în împrejurarea

de faţă Fenicienii să refuze lui Cambise concursul lor naval în expediţia ce o
”
medită el în contra acestei colonii.
Iltpogat. Părerea În geopac rs abrobe tăsâbrscav
Ta.
heral a istoricilor este că luarea oraşului fenician Tir de către Perși datează

din epoca lui Ciru şi ei bazează această părere pe afirmările lui Xenofon (Ciropedia I. 1, 4), Aceasta însă e probabil o eroare, mai ales că autoritatea

'numai a acestui pasaj din Xenofon e insuficientă. Autorul acesta e foarte con-

ştiincios şi pe afirmările lui putem în general să contăm; cu toate acestea e!
este uneori părtinitor pentru eroii lui şi în specie are o tendinţă marcată de
a exageră isprăvile lui Ciru, eroul lui favorit, Aşă s'a constatat că Xenofon a comis 'o greşeală neiertată pentru un istorian, uceea. de -a prenumeră cucerirea Egiptului de către Perşi: între. isprăvile lui Ciru, pe când în

realitate

nicăiri

menţionaţi

Ilegstwy

waTIroo:e,

succesul a fost al lui Cambise. Fenicienii nu sunt

ca tributari şi ca supuşi ai Perşilor decât după moartea lui Ciry. La Cap. 143
“din Cartea I, autorul nostru, vorbind despre situaţia coloniilor cline din Asiu

Poiwuec

faţă de Ciru, spune curat: >05rs “ăp

“av

xw

(căci Fenicienii nu erau încă supuşii Perşilore). Mai jos însă, la Cap. 34 din
această carte, ca să nu mai fie îndocală în această privinţă, el pune in gura

Perşilor linguşitori cuvintele următoare: - »sîm ăpsivuy rod sarpos (adică zod
Kbpov) mă ze ţăp îxelvov măvra pet adry, val nposeuriolat Atpunroy “me za

av

budaacave.

se înţelege Fenicienii, căci

Prin cnv băhazsuv

ei erau pe tim-

purile acelea principalul popor maritim. Nu trebue să ne influenţeze, cum
a influenţat pe Bâhr şi pe alţii, uzul a mai-mult-decât-perfectului -verbului
ZdeBuxzony, care la prima vedere ar aveă aerul să implice că supunerea aceasta

a Fenicienilor către Perşi ar fi avut loc, nu de curând, ci mai de demult. Eu
unul nu cred că Erodot a întrebuințat acest timp al verbului cu intenţie,

ci bănuesc că cucerirea Tirului de

către Perşi

a

avut

loc

îu

primii ani ai

domniei lui Cambise. Istoricii, ca Grote, cari atribue lui Ciru 'conchista Feniciei, sau luat poate după Xenofon și şi-au închipuit că distrugerea Babilonului de câtre Perşi subt Ciru trebuiă să atragă după dânsa fatalmente şi

căderea

chiar că

'Tirului. Admiţând

în

momentul

căderii. Babilonului Feni-

cienii se afla subt stăpânirea babiloniană, Iucru care în sine nu e de loc
cert, aceasta nu ar însemnă că Tirul trebuiă să cndă subt dominaţiunea
persană odată cu' căderea puterii Babilonului, ' întocmai -cum coloniile eline

de pe coasta Asiei mici

căzute

subt dominaţia lui

Cresus

nu au intrat

subt

stăpânirea Perşilor odată cu căderea regatului lidian. 'Tixienii trebue să fi
“vezistat Perşilor după căderea Babilonei, şi probabil că ceeace a ocupat
subjugarea Fenicie“primii cinci ani ai domniei lui Cambise a fost tocmai

'nilor,

Ştim

că

Cambise

nu

“anul al lea a! domniei 'sale,
de sigur întreprindeă campania

a pornit în contra

Egiptului

decât

tocmai în

şi dacă nu ar fi fost ocupat cu Fenicienii,
o
ă
dela început.

el
.
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38 al Rbaptoi opeas abrods IlEg

lor voie şi pentrucă întreaga-lui

Go! Eo7pazebove0 îz' Atyoaroy,

forță

navală

atârnă

de Feni-

cieni. Şi: Ciprienii. se supuseră

de bună voie Perşilor şi luară
parte

în: expediţia

în

contra

Egiptului.
a
20.: Îndată ce - Ichtiofagii so-

20. "Baci e 2 zaî KRau25o4
54 tisi "Eheravrivns
ăzizovro
di | siră dela Elefantine
T
i
|
|
>
.
+
a
"|
.
.
"pOvorăţoi,
Ezeuze
abrobs.
2s-| zența lui Cambise, el

în
preîi expe.-.

ae

diă la Etiopieni, instruindn-i

mobs AiGiozas, Swzsthăusyos ră. re
dee “pi, 2 aa Copa . căpovrag

asupra acelor ce trebuii,

să le

spună şi (însărcinându-i) să
ducă ca daruri
un vestmânt de

zoptbp26 re ziua pai "/pW050v
măpravyivoy dai WE,
S îpezzăy
7 ni ppov Ghădasrpoy
ai otyt-

purpură, un colan de aur sucit,

1 Acvrsg
dt xal Ronptoi
owpeas abrobs Ilipagst iorparedovto îx' Atțuxrov. După spusele lui Erodot la. Cap. 182 din Cartea II,

Ciprienii ar fi fost supuşi 'de regele Amasis, și Diodor 'din Sicilia ([, 68) spune

că în lupta între Apries şi Amasis ei ar fi luptat împreună cu Fenicienii în
contra celui din urmă. Ei dar cu acea ocazie probabil că s'au adresat Perşilor şi s'au pus subt protecţia lor ca să se scuture de subt jugul 'lui Amasis,
aşă că pe timpul lui Cambise ei ar fi fost ostili Egiptenilor, lucru care conveniă de minune scopurilor lui Cambise şi care explică bine dece au luat
şi ei parte la această expediţie în contra Egiptului.
”
”
2 îvrethăwevog să re dest
pi.
În textul lui Long şi Macleane,

adoptat de Blakesley, lipseşte ze precum lipseşte şi în multe ediții vechi şi în

cele mai multe manuscrise. Ediţiile cele mai autorizate moderne, precum şi
Wesseling, mănţin pe r:, mai ales că la Capitolul 69 din Cartea I avem identic aceleaşi cuvinte: »3vcethâpusvâs se mă Afar ypive. În pasajul acela, pot
adăogă aci în parenteză că, conformându-mă textului lui Creutzer, am scris
7pîi dar îmi pare că xp ar fi fost mai nemerit, În pasajul de faţă majorita-

tea manuscriselor au ypîjy, însă există trei

Creutzer

aci,

manuscrise

cu

„pn adoptat şi de

”

”

3 zopobpev ze el. Printre darurile ce și le făceau monarhii şi
oamenii de seamă între dânșii figurau în penere şi stofe: scumpe. Astfel Xenofon (Cyrop. VIII, 5, $ 18) ne spune că Ciaxares a trimis lui Ciru, între
altele >xat
czohăv Mnâteiy s Govarty vuhhiezave, Îmbrăcămintea din text
vedem

că eră de coloare purpurie,

tinctură

specială

dispune Cambise, deoarece el eră stăpân peste cetatea
asupra

ral

colorii

se crede că

însăş

a

coloarea

acestei

se

cunoscută subt numele de
forma unui mele ordinar,

se

numeşte

heliz

Janthina;

tincturi

extrăgeă

şi

asupra

tiriană,

Tir. S'a

proveninţei

dintr'o scoică,

şi

murex trunculua.
Mai e o
dar având numai !/+ parte

această

scoică

are

de

care

putea

discutat mult
ei.

anume. din

În

gene-

scoica

scoică mică 'având
a dimensiei lui; ea

proprietatea

de a învineţi

apa cu materia colorantă de care dispune când voeşte s'o întunece ca să
scape de pericol, întocmai cum face sepia, numai că sepia emite o cerneală

neagră. Pliniu spuue curat (Cartea IX,

Cap.

36)

că

purpura

tiriană se pro-

duceă din scoica zisă murez şi din bucein. Probabil că coloarea purpurie
se extrăgeă din diverse scoici şi că ea nu eră uniformă ci varia între roșu şi
vânăt, fapt pe care îl afirmă şi Pliniu în pasajul sus citat. Acest autor spune

că trei colori se obțineau din două scoici:
altera purpura

vocature,

Pe urmă

»Duo

suut

genera,

buccinum,...,

adaogă la Cap. 38 că coloarea cea mai

tată eră ca a ametistei (adică vânătă), 'coloare care se obținea combinând
Erodot 11. — 5549

i

cău-

200

4
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mov ctvov 4ă3ow.1 0: 8: Aidiomes, oboi, Ec 7pbş dnăzeuze O

brăţare,

Kauâboms, XăţoyzaL eivat pâţtozo!
1%, zăhhtorat av0pzwy zdyrovy, 2

mier.

Newota:

8

za

hota:

o

fiolă

de

alabastru

cu mir şi o cadă de vin de pal-

Etiopienii

aceştia,

curia trimis Cambise,

că sunt

ypăobai

cei mai

mari şi cei

mai frumoşi din

ADTObS - ao AE4OpLoutvotat.. 78
day poze, za 81 tai wară

Se mai zice că

către
se zice

toţi oamenii.
moravurile

ce

părți buccinum cu 111 părţi purpură (murex), că purpura tiriană se obțineă prin imersiunea lânii întâiu în purpură şi apoi în buceinum, şi că
atunci lâna căpătă coloarea sângelui, un fel de roşu-negru, ceeace a făcut pe
Omer să califice 'sângele de purpuriu. În fine la“ Cap. 39, Pliniu continuă şi
spune că conchiliata nu aveă buccinum în compunerea ei, ci avea faţa al" băstrug, Rezultă dar că purpura sau porfirul tirian nu eră o coloare omogenă.

Seneca (at.

Quest. I, 3) zice că purpura eră produsă de diverse

scoici.

Pic:

turi vechi ne arată că purpura regală eră vânătă, E curios de observat în
treacăt că haina de purpură pusă prin deriziune pe umerii lui Hristos e nu-

mită xoxxivy (roşie). de Sf. Mateiu, zopș5pra de
de Sf, Luca.

Sf. Marcu şi Ion și hraureăv

i

.

"1 ai xp5osov arpsardy neptavyiytov val. Vidu xat Wbpob
ă)âBasrpov. xat' potvtumtov atvou .wxădovy. Prin jpbatov orpentăv
maptauyivioy fe înţelege un colan de aur 'în chip de funie sucită, așă că eră
maleabil

şi se adaptă la forma gâtului. —vâda,

rău scris în unele ediţii Veda,

sunt brăţare. Perşii şi Aledii erau foarte efeminaţi şi purtau, ca femeile, scule,
de aceea Erodot îi califică în Cartea VIII, la Cap. 113 de »ăvdpas cepenroșigovs. ms ai Wehoăpovsc. Heeren e de părere că Cambise, când a trimis aceste
daruri efeminate, a făcut-o în bătaie de joc; nu cred însă să fi fost aşă: din contra cred că acestea erau daruri cari de ghiceiu se trimeteau ca o favoare deo-

sebită; astfel în pasajul din Ciropedia lui Xenofon,
notei precedente, şi unde se enumeră
avem »1% doţarăpr ccipayăvy me Xposob

citat în pârte la începutul -

darurile trimise de Ciaxare lui Ciru,
ua Vela wipovaay uni arpiariy val

czohijv Mnâtemv ws duvazăv xahhiazmve.—Prin p5pov

ăhuBasrpov se înţelege o

fiolă în formă de lecită compusă. dintr'un fel de carbonat de
de coloare gălbue cu stratificaţii undulate, substanţă căreia

denumirea de alabastru oriental

sau

de aragonită

calce cristalizat,
îi dăm şi astăzi

stalagmitică.

Aceste

fiole,

din cari s'au găsit destule exemplare, mai ales în mormintele egiptene, variau
ca formă şi ca mărime şi puteau chiar să conţină până la un litrii de mir sau
de parfum. Cu timpul, orice sticlă, vas sau fiolă conţinând așă parfumuri sau

grăsimi aromâătice, a ajuns să fie denumit &)iBasrpov, fără ca să fie fabricat din
această“ materie, şi o casetă chiar conţinând

arome.

se

puteă

denuri

hdga-

ăvlipuntuwy

Răv=

szpov: în Evanghelia Sf. Mateiu, Cap. XXVI, vers 7, vedem : cum o femeie a
turnat pe capul lui Iisus, pe când eră la masă 2ăhâ?aazpov pbpboe.
— Unii
scriu o înainte de'păpov, dar aceasta e cu desăvârşire greșit. — În ceeace
priveşte

vinul de palmier, vezi vol. I, pag. 368, nota 2,

2 VEţovzat

slvat

piţisrot

va!

wăhhtozot

2wy. Că Etiopienii erau o rassă frumoasă şi' înaltă de oameni, o știm și dela
alţii autori. Astfel luând Biblia, avemîn Cartea proorocului Isaia, Cap. XLV,
vers 14, >Marfa, Etiopiei şi a Sabeenilor, bărbaţi de statură înaltăc. Prin Etiopieni aci se înţeleg Negrii din această parte a Africei, cari sunt în adevăr mai
înalţi şi mai frumoși decât Negrii degeneraţi dinspre sud. Elinii, în neştiinţa
lor, numiau pe Negrii din Africa Etiopieni, şi fiindcă există triburi negre mai
frumoase, iar altele mai mici şi mai degenerate, rezultă oarecari contraziceri

în descrierile autorilor elini cu privire la aceşti aşă numiţi Etiopieni. Astfel
Strabon (XVI) zice despre Etiopieni curat contrariul de cele ce le afirmă lEro-

dot îri acest pasaj, adică că ei erau de mică statură.— În ceeace priveşte
logia existând între frumuseţe și statură, vezi mai sus nota 1, pag. 1.
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le observă ei sunt altele şi că
diferă de restul omenirii, mai
„ales întru cât priveşte (alegerea)

regilor (care se face) astfel; pe
acela,
' dintre cetățeni pe care
îl judecă el că e mai mare, şi
că odată cu. talia posedă şi
forţa, fizică, pe 'acesta îl consideră demn de a domni.
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>llzosiwy 'Kaufdons,
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:
TO!

Za

y

mEpovras,

346 200005 ud

cu următoarele

aport

ră

patos.

fjrece

Pentru “acest

cuvinte:

»Re-

uz

saâăz. Vezi Diodor din Sial lui xară cu acuzativul, atât

aci cât şi în clauza care face subiectul notei precedente,
nota

Per-

fi amicul şi

»gele Perşilor nu 'v'a trimis ca
»să-mi aduceţi daruri, fiind do»ritor înainte de: toate ca să
»devie aliatul meu, (şi) nici
»voi nu spuneți adevărat: ați.

1 val dh
val 'vasă iv
Ba ctimîmv
cilia III, 8 şi Aristot, Polit. IV, 4.

2 xară

regele

a

»tine, şi îţi oferă ca daruri a»ceste obiecte de cari face el
">singur
uz foarte bucurosr. Etiopianul însă, înțelegând bine
că ei erau spioni, le răspunse

Esivns vevăobar;5

»obrz Dwzig hEyere: dida:

»Cambise,

»aliatul tău, ne-a trimis cu or»din să intrăm în vorbă cu

tsîvos ““eveobar,

Timo, Eye! apbş adrobs zotdâs*
>0ăze 6 [legoioy faotzbs Bâpa
Ezeune

du-i:

fovhouzvos

>z0 ddci, reia: mai abrbs ud=
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21. La oamenii aceştia, când

vezi vol. Î, pag. 149,

1.

8 “0

îs

"Attitow.

Se. subtinţelege

Saab.

(Vezi

mai.

sus

nota

1,

pag. 11).
+ xasbarat. Vezi mai sus nota 1, pag. 45.
5 apoztpâv zohhobd îpo! tstvos țevtalat. Preţuind cu mult
şi mai presus de toate să fie aliatul şi amicul meu: &stvog implicând cea mai
strânsă legătură de amiciţie, deci şi alianţă. —În loc de nportpăv Dindorf
propune forma ionică npoztuâwv, întocmai precum la Cap. 137 din Cartea II
propune apoztptovsss în loc de zportuâsvasg şi la Cap. 43 din Cartea IV
piwy în loc de întru,

ăztrt.

€ îzetvog ăvip. Acel om. Regele Etiopiei se referă natural aci la
Cambise căruia ar fi putut să-i zică pe nume sau să-l califice de »Regele vostruc.
Nu mă pot opri de a vedeă în acest mod de a vorbi de Camhbise un fel de
dispreţ din partea şefului etiopian.
.
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»ăptw,
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zobzav

beci

ei5zya
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rpăzovot
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al

»lui propriu, şi nu ar duce

în

cari: nu
neajuns,

»de mărimea acestuia,şi când îi

» Atbiozoy ati? 37 .Xdrjy 2poo»atăcdat ri, Sodrys.
-

»ar. râvni alt teritoriu decât

»Etiopienilor Macrobii. (numai)
»satunci când Perşii vor fi în
»stare sa întindă astfel arcuri

.

>ucpi

regatul

>Acum dar, daţi-i arcul acesta
»şi ziceţi-i: Regele Etiopieni»lor sfitueşte- pe regele .Per»şilor să facă resbel în contra.

o

»ebzezâws Fumat mă m6ta Ilzpout
aăcura uzyăbsi roomdza, T6Te Ea
»Aidiozas rabs Mazpopziovs.. zhii»0zi bzepămihouzvov orparebzodat
-

spionaţi

robie nişte oameni
si-au făcut nici un

»mdovyrss rds Enea dEyere' Baot-

ca 'să

»meu. (Şi) nici omul acela nu
»e just; căci dacă ar fi just, nu

vor copleşi cu numărul; până
atunci însă să mulţumească

+

»zeilor-cari n'au băgat : în -cu1 «68oy, Acest arc trebue să fi fost foarte mare şi greu de întins, cum
se şi vede din clauza: următoare. Perşii erau arcaşi dibaci şi mânuiau această.
armă tot aşă de bine ca şi Sciţii şi Parţii, vestiți pentru dibăcia lor, şi ştim: din
scrierile lui Ctesias (Porsica FEzcerpta, $ 17) că Dariu şi Sciţii şi-au trimis

reciproc arcuri emblematice. Aşă fiind, trimiterea acestui

arc

din

partea : re-

gelui Etiopienilor Macrobii către. regele, Persiei n'ar însemnă nimic dacă arcul
acesta nu ar fi fost de o rezistență şi de o dimensie mai presus de forţele lor,
Şi în adevăr călătorii cari au vizitat aceste părţi ale continentului african au

fost impresionați de dimensia. şi 'de

puterea

arcurilor - cu: cari

digenii ; aceasta e și natural într'o localitate unde abundă

se

servă .in-

animale pachiderme

pe cari le vânează continuu aceste: triburi sălbatice. Ca să citim mărturia câtorvă, scriitori antici, şi. chiar mai moderni, putem menționă.pe Diodor din Sicilia (III, 8) care spune despre Etiopieni că ei se servă de >$uhivots r6:0t$ 5îpraaijpest ol motebovat piv 1 mo! npoofaivovzese s.c.l.; pe Strabon (AVI) carele

vorbind despre Etiopienii vânători
de. elefanţi zice: >] 03 roteste... Oi cprât
ăvăpâve; pe Pliniu (Hist. nat., VIII, 8) carele spune despre Troglodiţi, vecini

cu Etiopienii, că ei se servă de arcuri colosale. Printre autorii mai moderni
putem cită pe călătorul englez Bruce carele vorbeşte despre un trib de Negri
numiţi Şangala, de rassă nubiană, cari întrebuințează arcuri foarte grele de

întins; aşă dar nimic mai natura! decât ca aceşti-Macrobii să fi avut şi ei astfel de arcuri. — Mai e şi o observaţie a lui Wilkinson cu privire la acest dar
etiopic către un rege puternic străin, de care merită să dăm seamă aci; el
zice că arcul destins eră emblema părţilor. Africei corespundend cu Libia

antică

al

cărui nume local e tocmai Zoș. Acest cuvânt

în limba

coptică în-

semnă provincie sau hotar. Pe de altă parte vechiul nume al Etiopiei, pe care
îl întâlnim şi în Biblie: eră Cus sau Coş. nume care figurează uneori pe papirusele coptice ca Toş. E evident că există o legătură între cuvintele Toş și Coş,
iar cuvântul Coş sau Cuş însemnă arc şi eră aplicat Etiopiei înainte chiar de
invazia regilor păstori, adică dejă dela inceputul dinastiei. a 12-a în Egipt.
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»pul fiilor Etiopienilor să:caut
>să capete” alt teritoriu decât
»al lor propriuc.
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22. Dipă ce spuse acestea;
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cîis

d

ris

ubpovii eindy-

zotiotoc

mpi

rând

fal-

întrebă

explicară

că

acestea

se

a

şi crezând că aşă erau lan-

ţurile la ei, le zise că la dânşii
lanţurile erau mai solide ga acestea. În al treilea rând le în-

za

ahsiinos, zây aD7by oo 70 mai
705 eimaros cine, Oc 0t Ec

trebă despre mir;

explicânduii

ei confecţiunea. lui precum şi
(modul) de ungere, el le xe-

zdy civoy &aizszo, vai EnbdeTo ad-

z05 zii moto, bz=pmobzis ră
Tomas, Ensipsto 6 m! ss G!TEzTA!

petă -cele

ce

spusese

despre

vestmânt.: Când ajunse la vin
şi fu informat asupra confecţiunii lui, fiind foarte, încântat

6 Oaothebs, ai pp6v0v
uzpizazoy vip Ilipore Goe. .0:

23 aizizo0a: uâv zby Xprov

doilea

purtau, regele (Etiopienilor)

e

7

OT,

.purpună,:-

despre colanul de aur sucit şi
despre brăţare. Când Ichtio-

Lă

Thy VÂGH40V

de

mintele lor erau (asemeni)

4

că

vestmântul

întrebă ce eră şi cum eră fabricat.. Spunând' Ichtiofagii ' a-

eizov,

sus în acecaş Carte, la Cap, 27 avem: >A? ăp zobro fizol moticatav îrt 160Y
vnstbenare.
— E clar din primul pasaj citat că, propunerea“ făcută de Mehler

de a transformă o? în îe: este nejustificată. —În loc de pâmovat. ediţia lui
Long și Macleane are rpszovat.
1 siobra 6 ct si ral îxws mexzotmptvov. Erodot, :carele în
dialoguri întrebuinţează forma interogalivă şi forma relativă, face uz aci de
forma

relativă,

ca la Cap.

2 Fiadyrwy.

Două

106

din

Cartea

manuscrise

II.

e

a

au sinvzwy care nu e probabil,
mai

ales

că mai sus avem sizaş.și mai jos sinav, unde toate manuscrisele sunt de acord.
3 &).m8-nt-n». -Creutzer are &hmtisiny. Forma ionică e însă mai în acord
cu limbagiul lui Erodot când se servă de cuvântul acesta,
+36 Bagis.. Vezi mai sus nota 3, pag. 49.
|
|

Tpirovy di. Unele ediţii omit greşit aceste cuvinte, Erodot obicinueşte
destul de des asemenea enumeraţiuni: vezi Cartea I, Cap. 20£; Cartea II, Cap.
22 şi 137 şi mai jos în Cartea aceasta, Cap. 31.
;
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cu (această)

băutură,

le întrebă

opta. si ui) Te muri Gvizepov,
epătuv zoîs: "L/Ovozăyotot 7by

cu ce se nutriă regele (Perşilor) şi care eră limita extremă
de vârstă până -la care putea
trăi un Persan. Ei răspunseră
că (regele Perşilor) se nutriă
cu pâne, explicându-(le tot odată) natura grâului, (şi apoi
adăogară) că optzeci de ani

ci 3 mobtot qăp
legau £aco5ofa

eră, limita extremă a vieţii de
om (la Perşi). La acestea Etio-

ot. Epâmuoyza 6” Ecen Os îhipoa
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ec0at.! Ilgbs zadra 6 AiGicw Er,
dv Owwuăţery ei cirz6usvot 46me
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zpov
“mqăp
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Erza
&

2,

dhiga

rosmbra

.

linvor'2 . ob5ă
8bvasbar

Guerwy

Ewwrnbs

Vad

pianul răspunse că nu se miră:
deloc ca ei să trăească aşă

de

puţini uni când se

cu

gunoaie; nici n'ar.puteă trăi ei

,

atâta dacă n'ar

=

23, "Avretpouzvuny Să răy BastMa

nutriau

ră

'L/Ovorăyuy

1! mpoxsealiat.
verb, subt motiv

ris

lors

recurge

la (a-

cea) băutură,

indicând

Ichtio-

fagilor: vinul;

asupra

acestui

punct (recunoscă câ) naţia lui
eră întrecută de Perşi.
23. La rândul lor; Jehtiofagii
întrebară pe regele (Etiopieni-

Bredoviu propune a se da forma atică zpoxstola: acestui

că Erodot

la intinitive întrebuinţează în genere

forma

atică.

"Poate manuscrisele însă au forma ionică aci, asemeni toate, la Cap. 2 din Cartea II, au xteofat și nu xsiobat.

2 obătvy buwvpuăţety si gtredpusvot xărpov Erea dia
Guiovst. Această întâmpinare a şefului lor probează că Etiopienii aceştia Macrobii erau așă de înapoiaţi în civilizaţie, încât nu ştiau nici ce e agricultura.

Heeren spune că triburile negre cari locuesc în părţile acestea ale Airicei
fac un fel de pâne foarte mizerabilă care se numeşte Durah şi care se acreşte

foarte curând, devenind cu totul improprie pentru hrană. El crede că aceşti
„Macrobii însă ai lui Erodot erau culți :până la un grad oarecare, cu toate
că nu ştiau să lucreze pământul; nu pot admite însă agricultură fără o oare- .
care stabilitate, şi stabilitatea implică un grad oarecare
deduc din cele spuse aci că acest popor eră nomadie în

de cultură; așă că
regiunea aceea şi că

trăiă mai mult din produsul vânatului şi al prăzii.
|
e
2 si ui câ m6uast ăvtoepov
ppăluv rotat 'Iybvopăţorst
sd olvov. Bihr interpretează întreagă fraza aceasta latineşte astfel: > Namque
>Persas ne tot quidem annos vivere posse dicebat nisi vini potu se recrearent,
>monstrans scilicet Ichthyophagis vinume.
— Unele manuscrise, în loc de âyt-"
gegov au ăvagEpwy, altele ăvigvpov. —.Unele ediţii vechi au râs după zâpart,
dar acest adaos nu e.necesar.
+'2obro. Manuscrisul florentin și încă alte două au rourw,
|
5 (606. Unele ediţii au (wîg, altele Gus, ambele forme fiind străine
limbajului obicinuit de Erodot. (Vezi Cartea I, Cap. 32 şi 38,

II, Cap. 17 şi 105).
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Lungimea

Aa!
Aa

îcixoct

aceasta

mdrie
XbTYT)S

val

de

ani

şi 'că

unii

eră -băutura lor. :Exprimând
spionii mirarecu privire la aExarby

mode

nolhobc

de vieaţă în ţara Etiopienilor

abrâv

Macrobii

ăn:

face

parte din aceeaş ordine de idei la care am făcut aluzie la nota 5 dela pag. 46,
care atribuiă acestei regiuni ideale toate fericirile. Cifra în sine de 120 de ani,
ca reprezentând durata medie a vieţii unui om, este aceea dată la Cap. 163
din Carteu I ca fiind durata vieţii lui Argantonie, regele Tartesienilor, La cele
spuse asupra acestei cifre cu privire la. acel pasaj în nota 7, pag. 390, vol. |,
vom adăogă numai că o găsim şi în Geneza la vers 3 din Cap. VI ca durata
vieţii hărăzite omului de Dumnezeu, şi e probabil, şi chiar sigur, că la epoca
primilor oameni media vieţii eră mai lungă decât e astăzi, cifra de 120 deani
rămânând tradiţională ca aceea a duratei vieţii la popoare primitive, şi a fost
apoi considerată ca reprezentând limita extremă a vieţii omului la inceputul
epocei pe care o numim istorică.— În loc de âsixoar ediţia lui Creutzer adoptă

formă atică stxoo!, (Vezi nota 1, pag. 310, vol. II).
|
”
* nspâdhhetv. În unele ediţii găsim forma ionică SnspBahhistv,
34pia E.
Multe manuscrise au zs între aceste două cuvinte; această

conjuncţiune însă nu şi-ar aveă locul acolo, afară numai dacă ar lipsi cevă din
text, cum ar fi de pildă cazul dacă textul original ar fi fost wpin se Epiii
ua dară, propus chiar de Schweighiuser. Nu cred însă să poată fi aşă, mai
ales că mai sus la Cap. 18 se vorbeşte numai de xprâv Eptiâvy. În favoarea suprimării lui ze avem autoritatea necontestată a
două manuscrise, acela din

biblioteca Colegiului Emmanuel la Cambridge şi acela din biblioteca bodleiană
la Oxford.— Atât aci cât şi la Cap. 18 mai sus e vorba probabil de carne
fiartă şi uscată, cum e aceea cu care se nutresc şi astăzi Africanii din Senaar.

4 apa.
Cobet scrie nâpa, ortografie pe care o găsim în Eschil, Supplic.
vers 914, Thcb. vers 284, Fumenid. vers 252; în Euripid, Baccha, vers 107 şi
Hecuba, vers 396. Manuscrisele toate însă au aci forma xâpa care eră în general cea obicinuită în limbajul atic.
|
o

5 i msasfiat. Blakesley observă aci că acest infinitiv trebue luat cu un
verb ca fpasav al cărui subiect ar fi 'Tyfivorăyot subtînţeles, pe când infinitivele din fraza precedentă ar “fi însoţite de un verb ca cvrfhsţe al cărui su-

biect ar fi 6 fas:hebs, subințeles şi acela. Transiţia dela construcția directă la
cea indirectă produce impresia că autorul face aci -un rezumat dintr'o naraţiune pe care o are înaintea lui, operaţie 'care explică negligenţa de stilistică

în tot pasajul de faţă.
PR
$ îzi xphvmv 09: îtiouolar, &x' ms hovâpivot: bizapurepot îvyivovro, xardănep si îhatov: sim. lată cum descrie Pomponius

Mela (III, 9, $ 2), acest izvor: »Est lacus (zice el) quo perfusa corpora quasi
»uncta pernitent. Bibitur idem; adeo est liquidus et ad sustinenda qua inci-

»dunt aut iramituntur infirmos, ut folia etiam -proximis decisa frondibus non
vinnatantia ferat, sed pessum et penitus accipiate. Ape grele există conţinând

săruri, uleuri sau alte materii de natură a mări densitatea lor, aşă că cor=
puri cari ar cădeă la fund în ape normale, ar pluti pe suprafaţa lor: aşă e de
pildă Marea Moartă din Palestina, dar ape de așă mică densitate, încât toate să
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"Amd

lucioşi, ca cum ar fi fost untdelemn ; iar (izvorul) mirosiă,

a micşunele.. Şi. spionii au.mai
spus că apa din izvorul acesta
e aşi de slabă, încât nu e în

stare să plutească

ris

2piivns 03 aăzahdosuiuy rpa/zîu6 amine îs Beouoriiptov âvy.

- Gpâvy, EvBa

a

.

ea

nici

deoarece o întrebuinţează ei la:

z VTOS SV az
Beâtada!. "Ecou 68
(0)

pe

lemn, nici altcevă mai uşor ca
lemnul, dar toate cad la fund.
Apa aceasta, dacă ceeace spun
ei despre
ea este adevărat,
toate, e poate cauza pentru
care trăese mult. Dupăce ple-

|

cadă la fund, adică mai ușoare chiar decât apa de fluviu, nu se cunosc; șie
posibil că avem aci a face cu o exageraţie a autorului nostru, cum mai sunt
“în coprinsul acestor capitole. Din descrierea în pasajul acesta ar rezultă că
suprafaţa apei acesteia ar fi unsuroasă şi atunci rezultatul ar fi ca corpurile
ce pică în ca, și cari ar cădeâ la fund în ape ordinare, să plutească, dar nu să
cadă la fund cum spune Erodot mai departe și Mela în pasajul citat mai sus.—

Unii scriu dobpevot.
1 Serv

6t

|

ăx'

adris

dos!

twv,

Unii

traduc

ca

şi cum

ds

ar

trebui luat cu zobs dovouivovs subtinţeles, adică că Ichtiofagii aceştia, după ce
au fost scăldaţi în această apă, mirosiau a micșunele. Traducerea însă cea mai
naturală e aceea pe care o dâm aci, că apa eră care mirosiă a micşonele, nu ei.

2
a

o6cw

8%

zt.

Aşă încât, întrebuințat şi mai sus la Cap. 12.

re Evhovy, Nu e cu neputinţă ca idea uşurinţei acestei ape să provină din faptul că lemnul de cocos, care e copacul cel mai comun în aceste
regiuni, are o greutate specifică mai mare ca volumul de apă pe care îl deplasează, astfel că nu pluteşte ci cade la fund: așă e şi cu lemnul de abanos care asemenea abundă în părțile acestea.
* 3voaâvy. Forma ionică pentru Bof5vy care figurează chiar în două ma:

nuscrise.
E
5 “Pi dt bâwp rodzo ei cot 2ast ăimhtuws otv zi hEerat,
- dă robro ăv stev, tobrw ră m&vra ypsmpevot, paxp6Brot. Blakesley închide toată fraza aceasta între parenteze,

precedă

pentrucă diferă de

cele

ce

şi de cele ce urmează, atât prin construcţia ei cât şi prin faptul că

nu face parte din naraţiune, ci e o frază parentetică aruncată aci de Erodot şi
exprimând o reflecţie proprie a lui. Firul naraţiunii este reluat în fraza ur-

mătoare prin reîntoarcere la forma indirectă de construcţie.

$ ățaţeiy. paţet, care figurează în textul lui .Creutzer, nu poate
decât o eroare, căci se subtînţelege Estoy 'Iy/ioopăţot.

1 îy

mtăgot:

abzat, îv sat

apvotqa:

La

iâsâtazo. — Wilkinson

Acest metal se găseşte pe hotarele

Minele

Capitolul
ne

66

spune

Ahbisiniei

de aur dela Bişareh sunt menţionate

şi

din

că

Cartea

aurul

chiar

în

de Agatircide

găsesc la o distanţă de

zile dela hotarul Egiptului

preţios care se extrăgeă eră așă puţin încât

nu

Bişarel.

nu: sunt

mai.

optsprezece

de către

şi

>zEâat

în Etiopia.

pustiurile

decât acelea, cari au fost exploatate

și metalul

târziu

I avem

abundă

să tie

altele

califii arabi. Ele se
înspre sud-est,

se acoperiau nici

Thalia III, 23, 24.
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BT

cară “dela izvor

(ei

spun :că)

fură conduşi la temniţa bărbătească; unde ..toţi
arestaţii
sunt încătuşaţi “cu. lanţuri de
aur, Căci la Etiopienii aceştia,
din -toate (metalurile) cel mai

Ges-

Ebetoavz6?2 vai zijy Tod

“Hiov deţouzvrjy

|

spiăzstav,

"

rar şi. cel mai: scump este a.-rama. 'Dupi ce .xizitară . tem-

niţa,
p
“ aabrrp,8,

„|
rehev-

li: sa

arătat: aşă

zisa,

masă a Soarelui. - :
a
24. După aceasta, în ultimu

zăs Gijzas adrâv, | rând; (Iehtiofagii) vizitară
af .ănvzar

ozevikzoba:

£6 bihovt

„Thy

verpby

cofagiile

acestora,

că sunt

lucrate

cheltuelile și când fură examinate de, Mehmet
se

reincepe

exploatarea.

Xu

cred ca aurul

Ali. s'a luât

„

de

hotărirea

că istoria

sar-

se zice

cristal

acesta să fi fost, mai

timpurile lui Cambise decât e astăzi, şi probabil

ale prizonierilor, despre

cari

în

de a nu

abundent

în

lanțurilor de aur

cari se vorbeşte aci, e o pură legendă,

|

b4mhxăg, Mine de aramă se găsesc în pustiurile Egiptului oriental, între

Nil şi Marea Roşie şi între gradele 21 și 31 de latitudine Nord.
În timpul
regelui Osirtasen Î, minele de aramă ale muntelui Sinaia erau în plină exploatare, şi e chiar probabil ca această exploatare să fi început la o epocă ante-

rioară acestui rege, mai ales că numele unor, regi: aparţinând
dinastii s'au găsit săpate în minele dela Wady-Maghara. În

celei de a 4-a
nordul Etiopiei

arama devine dejă rară, şi se găsește iar în destul de mare cantitate în părţile de sus ale Silului alb. E dar probabil că acest metal eră rar pe lângă

strâmtorile Bab-el-Mlandeb, nu însă aşă de rar încât să fie mai preţios ca
aurul,
1 Ozmsdusvot dt val să ăzopuwziptov, Elisiaavro. Dindorf şi
Dietsch au fnnzipsvot şi âtin:iaavzo ; această schimbare însă nu e sprijinită pe
|
nici un manuscris,
3 sabrmv.

+ 5£hov.

Adică spănstav “Ilhov,

Deoarece

acest cuvânt

se

aplică

|

prin

nu numai la

analogie

cristal dar şi la tot ce e transparent ca cristalul, cum ar
mica şi alte substanțe de felul acesta, acest fapt a dat loc

Â de pildă sticla,
la multe supoziţii

relativ la substanţa în specie la care ar fi făcând aci aluzie Erodot. Toţi

aproape

de acord

că

nu

poate

fi

vorbă

de

cristal, pentru

motivul

sunt

că nu

există blocuri aşă de mari pentru a se face din ele coşciuguri. De altă parte
Erodot afirmă mai jos că această substanță se găseşte în pământ, lucru care
ar fi în favoarea ideii că e chestie de cristal de piatră (erystal de roche).
Această substanţă însă nu' se găseşte de loc în această parte a Africei. E dar
probabil că e vorba de o altă substanţă transparentă. Unii cred că ar fi sticlă;
aceasta iar e puţin probabil,

pentrucă fabricaţia sticlei implică

vilizaţie care de sigur că nu există

țară mai cultă, nu se fabrică decât

la

Etiopienii

Macrobii:

un grad

chiar

în

de ci-

Egipt,

foarte puţină sticlă; afară de aceasta sticla

nu se scoate din pământ, ci se fabrică în general cu nisip ars la o temperatură considerabilă. O altă teorie este că ar fi sare minerală care în adevăr se
găseşte în cantitate pe malurile şi în pustiul de lângă Marea Roşie şi care e
transparentă ca cristalul când e pur, Alţii iar cred că e mica, dar acest minerai nu se găseşte în Etiopia. S'a propus.în fine de câtre alții cleiul de salcâm de care se serviau și Egiptenii subt formă topită pentru a unge cadavrele
şi a le face impermeabile la aer. În toate cazurile chestiunea nu se poate re-

II], 24.
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31). azâzep

inprljvoat, | eize

pbiztot size hus

chipul următor: după 'ce a fost
uscat cadavrul, fie după sistemul Egiptenilor, fie în alt mod
oarecare, (Etiopienii) îl .aco-

406, YoWWIAV-

mec zarea abTdy papi? 109wtooat, EEowotedyrec mb siâos Ec
zb Ovvarăv Emetta 88 oi zepiiozăgt orijhrjy 8 bihov zezorusyrjv
„cir 3 1 85 opt z00hh tai
ebspybe* 6pboosrat, "Ey" usom GE
ră ori

ăvey Buopaivarat

peră peste tot cu ipsos şi apoi

îl pictează ca
cât e posibil

să imiteze pe
natura; după

aceea îl

într'o

aşează

coloană

de cristal scobită pe din lăuntru ; această (substanţă) se extrage din pământ la ei în

06 v&-

256, obre Gâuiijv ob3euiay X/apty
zapzyouevoc ore ho detziş 5
abâiy val Eee măvra „travepă
înoios adr ră vânt. 6 "Evanrăy

mare cătăţime şi (de o natură)

lesne de lucrat. Mortul încrus-

zolvi pe dibuitele şi importanţa ei e scăzută prin faptul că întreaga această
"naraţiune relativ la misiunea Ichtiofagilor pe lângă aceşti Etiopieni trebue
primită cum grano salis. — În loc de 5ihov găsim în unele ediţii bazate pe
tradus prin
două manuscrise Sâhov care se aplică în specie sticlei. Am
»cristale fiindcă aplicăm uneori şi sticlei acest cuvânt.

1 îoxvijvwgt. Creutzer scrie îsyyivwat. Operația de uscare este, probabil aceea care durează şaptezeci de zile şi care e descrisă la Cap. 86 din
”
:
Cartea II.
2 “papi.

“

Vezi vol. I, pag. 292, nota 7.

3 ot mspticeăci arfjimv î8 bthov nezotmutymy
teral înfiinţează împrejurul lui (al cadavrului) o coloană de

concavă.
,
4 cbepțăs

lesne

wotimi, Licristal făcută,

'
de lucrate. Adjectivul acesta se întrebuințează în

sen-

sul acesta de Teofrast (Fist. Plant, II, 9,$ 2 şi 6; V, Ş1 şi 6 şi$ 2) şi de
Aristot (Part. An. II, 16).

5 detute

să fie

»care

|

aceasta la Cap. 38.

:

în

acesta

cuvântul

Vedem

revoltătore.
|

Curtea

-

s xal ze mâvra pavepă dpoiwg ară â vixui. Sunt diferite moduri de a traduce pasajul acesta. Unii, ca Biihr, consideră că 1) or,
subtînţeles, ar fi subiectul lui Exet. aşă că s'ar puteă: traduce: »ea (adică coloana) prezentă ca vizibile toate” părţile (cadavrului) ca şi cum ar fi însuş cadavrule, sau pentru

a reproduce

cuvintele

proprii latine ale lui Băhr: >columna.

omnia manifesta (silicet conspicua) habet sicut ipsum cadavere. Sunt mai
mult de opinie că subiectul lui Eyst este 6 vâxos subtinţeles, ceeace.e mai natural pentrucă

în fraza precedentă

indică

preparat în gips şi văpsit, în toate părţile lui,

ca

cu un

acoperit

cadavrul

strat de gips, iar cel de-al doilea cadavrul nepreparat,
ţeles Erodot e că în această coloană transparentă se

54bS

În aşă caz

subiectul este tot 6 vâxos.

diferă ca sens de vixui, întrucât cel dintâiu

şi cred că ceeace a înputeă vedeă cadavrul

ar aveă

şi cum

cinevă ca-

davrul în starea lui naturală subt ochi. Interpretarea pe care o dă Blakesiey >şi
»totuş erau distincte şi clare toate trăsăturile lui, ca și cum ar fi fost omul

ţine

»însuş când eră în vieaţăe, prezentă inconvenientul că nu

compt

de

*&

văxut pe care îl consideră chiar ca o intercalare suspectă şi îl închide între parenteze, expresia vExbs neputându-se aplică unui mort când eră în vieaţă. Argu-

mentul principal pe care îl invoacă
cuvintelor 26 vâxoi este faptul că
se află la Rheims

primă

+

vâwvi în

are

zâ vixvi

după cuvintele

clauza de faţă

lkesley susține că după

Blakesley pentru a bănui autenticitaţea
în clauza următoare un manuscris care

şi îl

oi

mănţiie

păhtaca

şi

în clauza

ce 24 vâxui din clauza următoare

a fost

WVesseling

următoare.

su-

Bla-

încorporat .în

Thalia LIL, 24, 25,
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poate vedeă şi nu exalează nici

un miros neplăcut, nici nu pre:
zentă un spectacol care să re-

ma Eywouioayres

volte; totuş el

totâct

atţi

ţile

76.

vizibile

coloanei: se

are

câ

mortul în stare

toate

păr-

şi. cum

ar fi

naturală.

Ru-

dele lui cele mai de aproape
păstrează coloana (aceasta) timp
de un un în casele (lor), îi adue premise din toate şi îi
oferă sacrificii; după aceea o
25. Oenohyuevot EE ră măr

o!

duc afară şi o aşează în

apro-

pierea, oraşului.
25. Spionii, după

le-au

arâGrzot, Gzahăocovo Oziow'
azațedănoy
88 rabra Tobrwy,

abiza 6 Kaufbors priv3. zotnoăusvog + torpoarebeze Ext robs At:
diozac,
obre zapaorsviv
odâzului zapawpeihac orz
fuwwz

îobs5

“îs Ewehhe

nie, porni în contra Etiopieni-

Girov
lor fără. a, îngriji.
de. nici o. prohâyov - vizie şi fără a-şi da seamă că

eră să facă o expediţie în păr:
țile cele mai depărtate ale pă-

Gri Ec mă Fopara rijs

orpazabzolat,

(ia

6:

„text, un copist l-ar fi mutat în clauza de faţă și că
tele, s'a observat preschimbarea şi s'a însemnat pe
ar trebui să fipureze aceste cuvinte şi că atunci a
scrisului din Rheims, sau prototipul lui, şi a înserat

adică

ce

văzut toate, s'au întors înapoi;
când raportară ei acestea, îndată Cambise, cuprins de mâ-

apoi, colaţionându-se texo notă marginală locul unde
venit în fine scriitorul manu:
cuvintele în ambele clauze. .

1 of pâihtora spooijxovrsc. 'Acei cari sunt mai în contact eu el,
rudele lui- mai de-'aproape. La Cartea II, Cap. 86 aven: xposjrovri

şi la Cap. 90 mpoamxâviwvy pentru rude, iar la Cap. 36 zobs păitsta Învâszat
drept expresie analogă.
— La nota precedentă am văzut că un manuscris află:

tor la Rheims are ot părea

md vExot

npootixovrec

şi că

Blakesley bănuește

că aci ar fi locul acestor cuvinte, iar nu în clauza care precede.

? mă&vruwy se ărapăâpsvot, Bâhr traduce »omnium rerum primitias
offerentesc. (Vezi vol. IV, pag. 81, nota 4).
”
ÎN
A
2 dpţhv. În textele sancroftiane şi wesselingiane avem &pămy pe care
nu ştiu dece Blakesley îl consideră ca versiunea autentică.
.
* dpțmv sotmoăusvog. Expresia aceasta, echivalentă cu dpytofjsis, nu
are nimic insolit care se justifice bănuelile asupra autenticităţii ei pe cari le
"manifestă Blakesley.

O avem identic la Cartea VII, Cap. 105:

>xat obx îxotij-

suto pp obâspiaye. (Vezi şi Tucidid IV, 123). Întâlnim :locutiuni apaloge,
ca de exemplu 6stvăv motebusvo:, la Cap. 127 din Cartea I şi la Cartea I, Cap.
68 unde găsim zotebpusvose
!
5 obre

A6ţov

Sworă.

Vezi

nota

4,

pap. 177, vol. |. Erodot mai în-

trebuinţează locuţiunea aceasta la Cartea II, Cap. 162;
şi la Cartea VI, Cap. 86.
-

la Cartea -V,

Cap.

75
i
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faţă

să ră-

Când, procedând înainte cu armata, lui, ajunse la Teba, alese
din trupe ca la cincizeci de
mii (de oameni); şi acestora le

wş mâe pbpiddas" 70i.
u2v
2varth)a=
>
2
. wây.
EvstEMero
"Aup-

omstipov 7 700
o, 6 adrhs 65 zăv

erau

mână acolo unde erau, şi luând
cu el toată armata de uscat.
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TTă

Ads Euapi.
hotzdy Xytov

Ilpiv & mîjs 6365 zh ntwatoy p&-

colului lui Joe, iar el însuş în

pos Grehmobzvat ziy Grpaztiy, a-

capul armatei lui porni în contra Etiopienilor. Înainte însă
ca armata să fi percurs oa

szpazhy

Fie
4

Ex

=

2

Alionas,

dete ordin să robească pe Amonieni şi apoi să dea, foc oru-

mda

ziua adta adTtbs Tă €1y0y Giritoy
2pânzwa. Emshehoinesi1 pară. 35 ră
xat

tv

re

1 îpuavie

ob

Bihr

ppevfpmâ.

traduce

»utpote fului
mai

riosus nec mentis compose. Acest paralelism se găsește în Antigona
focle, vers 498 şi în Electraa aceluiaș poet, vers. 474.. Vezi şi

Sojos

Cap. 34 »sagagpovistv val od elva vompovae; asemeni la Cartea V, Cap. 42 şi
la Cartea IX, Cap. 54. — ppzhpns e sinonim cu ctbepuv. — Asupra nebuniei
vezi cele arătate mai jos la nota respectivă, dela Cap. 30.

lui Cambise

2 Bhhnvowv puăv robe mapedvras. Rezultă din fraza de mai jos
>zobg “Ehhmvas miine ănonhtzive, că Elinii aceştia erau marinari, şi fiindcă am

văzut la Cap. 19 mai sus că contingentul naval al lui Cambise

eră compus

treg de nave feniciene »xâs îx Polvinwy fiprwjro 6 vubriis orpazăse

în-

e de pre:

supus că vasele acestor Elini erau, nu vase de resbel, ci numai vase de trausport,. aparţinând Ionienilor şi Carienilor sau poate chiar şi altor Elini cari se
„supuseseră Perşilor, rechiziţionate de Cambise pentru uzul trupelor lui, adică
pentru transportul şi aprovizionarea lor,

Expresia aceasta însemnând

sabry.

3 ubnob

>pe

locul

unde se aflaue

am avut-o la Cap. 214 din Cartea I și o avem şi în Cartea IV la Cap. 135;
aci însă e probabil că ea rezultă din combinația a două versiuni deosebite.
Emmanuei la Cama
. Colegiului
Singur manuscrisul sancroftian din bibliotec

bridge are ard sabrg, manuscrisul wesselingian din Viena şi cel din Florenţa au «să, pe când cel din Paris şi încă alte două din cele mai cunoscute au abdrod fără rarg. *
+ obzotav se referă la zod orpazod os mâvre poptuâas de mai sus.
"5 "Apwwwviovg.

* zi

Creutzer scrie "Apupovtobs.

xpmoriptov

cd

Atoc

ob

pe ri înaintea lui od:

croft suprimă

Eunpijsat.

-

e

Manuscrisul

lui

aceasta e greşit, căci în asemenea

Sancazuri

— Întru cât priveşte naraţiunea îusăș, Diodor
Erodot repetă totdeauna articolul.

confirmă relaţia lui Erodot: »Ad Hammonis quoque nobilissimum templum vexpnenandum exercitum mittit, qui tempestatibus et arenorum molibus oppresus

33).

sinteriit (X.

— Asupra
Perşi.
31, nota

2.

.

Ctesias

templului

tace

asupra

acestui

şi oracolului dela Amon

episod

puţin

sau Amun

glorios

pentru.

vezi vol. II, pag.

1 advta abrobg ră .siyov ciriuwv îxâpeva înehehoinze, Fraza aceasta e tradusă latineşte de Biihr: >omne ciborum' genus cos deficit.« —

Thalia III, 25.
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cincea parte din drum, de odată tot ce aveau ei ca provizii ajunse să lipsească; după
provizii, avură lipsă “de animale de transport pe curi le
mâncară toate; “acum, * dacă.

ZEva dâţay moebusvos die ais. îs | Cambise,

când a văzut acestea,

tă apă. Qi 23 orpamâzat, Zos | şi-ar fi at seamă de situaţie
usy 3 stay Ex zis vis daufd- | şi ar fi adus armata înapoi, aGrtbwoy

Easi | vând în vedere eroarea comisă
so

„ sowmeartovrss

25 zij/ Wăuuovy ăniznno, Batăv | dela început,
Epov

abzâv

îwwes' Epyâcavzo"

fu | om

omite augmentul

oiazs.
— Ca expresie analogă cu ză
Tartea I că

e

1 îzshene

sâv îvapăezoy

si4ov

şi are

atmitwy

Cap. 25

întrzhoizes

îpâuzya

EpGpueva. e

xarschtOpeva,

fi arătat un

cu minte; în cazul de față

Verbul îxthsizz: este întrebuințat în sensul acesta la
şi aci textul sancroftian

sar

din Cartea II,

în

loc

de îzzhs-

găsim la Cap, 120,

Mai jos la Cap. 108 avem

|

oîva pi taria

xazesltâuevac. Prepoziţia xară& arată desăvârşirea consumaţiunii pe care am
exprimat-o prin »toatec.
:
2 îvowstuăyse.
Verbul acesta se mai găseşte la Cap. 130 din Cartea
VII şi la Cap. 29 din Cartea VIII, asemeni și în Pausanias, Cartea IX, 7,
$4.
O notă explicativă dintr'un manuscris interpretează acest verb >0 fvâvat 7
tavzod daNăvetay, Tv 15 1âv îaviiv lsydve şi cred că va-şi da seamăde si:
tuaţiec interpretează destul de bine idea autorului.

3 âpyhev. Găsim &putav la Cap. 131 din Cartea I şi la Cap. 138 din
Cartea IL.
* &haprăăt. Pentru .cuvântul acesta vezi Cartea I, Cap. 91 şi 119 și
Cartea VIII, Cap. 140.
"
!
pr
5v âv cogis ăvhp. Unele manuscrise suprimă pe âv. Gaisford însă,
urmând majoritatea textelor manuscrise, îl mănţine.“' O altă variantă nai
există prin faptul că unele manuscrise intervertese ordinea cuvintelor sozis
ăvtp si zic ăvip copig, aşă că în unele ediţii găsim vip cozis, cu sau fără

âv, în altele copăs avip, cu sau fără: âv. Textul lui Blakesley glăsueşte
ăvt,p sopes.
E
* vo 83. Vezi nota. 2, pagina 839. Mai avem locuţiunea aceasta
mai

sus

la

Cap.

21,

mai

jos

la Cap. 19 și la Cartea

V,

Sa discutat mult asupra punctului până la care ar Â ajuns

7

iar

Cap. 65 şi 92. —

Cambise-în expe-

diţia aceasta. Niebuhr, deşi consideră ca fabuloase toate detaliurile ce ni le
dă aci Erodot asupra misiunii lui Cambise către Macrohii,-totuş e de opinie
că trebue să existe un fund'de adevăr în faptul însuş al unei asemenea expe=
diţii în direcţia sudului, Accesul Etiopiei despre :Epipt nu prezentă dificultăţi
serioase şi scopul principal al lui Cambise puteă foarte bine să fi fost cucerirea oraşului. Meroe şi a regiunii mănoase din vecinătatea Khartumului modern, unde Nilul albastru (Bahr-el-Azrac) se împreună: cu Nilul alb (Bahriel-

Abiad). Două drumuri duc din Egipt spre Meroe: unul urmează cursul Nilului

şi e foarte de ocol din cauza cotiturii imense ce o face Nilul între a doua
și a cincea cataractă trecând pe la .Dongola. Celălalt drum e mai direct, căci
taie cotitura şi pornind dela Horosko, cevă mai sus de a doua cataractă, merge
deadreptul prin pustiurile Nubiei şi se întâlneşte iar cu Nilul la Abu-Hamed;
Cambise nu posedă flotă şi pornise numai cu o armată compusă mai toată din
infanterie, așa că de sigur a apucat calea a doua, adică cea mai scurtă prin
pustiu, ceeace se acordă 'perfect cu naraţiunea din text, Pâna unde a mers
Cambise e o chestie foarte controversată. Unii susțin că el a ajuns până la

.

Thalia III, 95,

62,
Bewăos

„păp- Eypl

ori

însă nu: ţină seamă de acest
lucru şi merse tot înainte. Soldaţii, cât timp putură scoate

„abTăy

âzozrpibomvres. vaâtea'ţov, lv06wevos 85 radra 6 Kauâboys, dei
gas Ti Ghindozaviy., Gzeis by
îm

Aidiozas

pebero,

40

a76)0v,

îziow

cevă

Ex6-

antptirat Es Oas,

zohhode ămotoag. 765 oTparod.
"Ra Oqjăsoy
2 88 varalăe îs Meu

et, robs “Ehimyas, ăzijre ăzoza, 8 "0 uăy îm” Aibiozaş o76-

din

pământ,

o

duseră

mâncând ierburi; când însă ajunseră la nisipuri,.câţivă din
ei făcură

un

lucru

îngrozitor;

din fiecare zece dintre ei traseră la sorţi unul şi îl mâncară. Văzând Cambise acestea
(şi) temându-se ca nu cumră
să se mănânce toţi între dânşii, renunțând la expediţia în
contra, Etiopienilor, se întoarse
înapoi şi ajunse la Teba după
-ce pierdu

parte din ar-

o mare

Meroe, fundând chiar oraşul și dându-i numele. Eu nu cred

însă

să fi putut

ajunge Cambise aşă departe, căci greutăţile rezultând din nisipuri şi din pustiuri
încetează la Abu-Hamed, şi. dacă Cambise ar. fi luat sau întemeiat oraşul Meroe,
această expediţie ar fi fost socotită ca un succes şi ar fi fost îuscrisă la activul

acestui rege în loc de a fi calificată de dezastru; Ctesias ar fi vorbit de ea cu

mândrie în loc să arunce vălul tăcerii asupra ei.. lată pentru care motiv mă
unesc cu părerea lui Niebuhr că Cambise n'a răsbit până la Nil prin pustiul
Nubiei, ci a fost silit să renunţe de a împinge mai departe decât gradul 21
de latitudine Nord, adică s'a oprit cam pe la Wady Omgat unde pustietatea
devine absolută. Pustiul acesta însă nu prezentă pericole aşă teribile provenind

de

din troeni

nisipuri

sau

vânturi arzătoare. O

armată

bine

aprovizionată

cu apă şi mâncare ar puteă străbate cu înlesnire, cum au străbătut Englezii
în campania recentă întreprinsă de ei în Sudan, înainte chiar de înfiinţarea

câii ferate actuale dela Wadi-Halfa la Khartum, fâră pericole rezultând din
faptul pustietăţii, . Dificultăţile cari au învins pe Cambise în expediţia aceasta
probabil

proveniau

numai

din

lipsa

de

aprovizionare, aşă că

naraţiunea

lui

Erodot trebue să fie corectă în această privinţă.. Idea că Cambise ar fi ajuns
la Meroe e bazată pe afirmarea lui Diodor din Sicilia ([. 33). Această afirmare

cum e şi aceea cu care Diodor o insoţeşte, că oraşul Meroe ar fi fost
e greşită,
fundat de însuș Cambise. Adevărul e că Meroe există mulţi ani înaintea expe:
cade în aceeaş eroare ca și Diodor. — Asupra ve.
Strabon
diţiei lui Cambise
:
chimii oraşului Meroe vezi vol. II,-pag. 74, nota 2,

13

Gerâog

ţțăp Eva. Pausanias ([, 20, $ 4) se exprimă în acelaș mod.

2 0m8tuwv. Sweiphiăuser, Gaisford şi ediţiile cele mai bune scriu astfel
urmând dutoritatea principalelor manuscrise; unele însă au Onfaiw:, iar textul
manuscris florentin are 0026.
îi

3 cobg

“Ehhmyas

Cine erau: acești Elini se ex:

ănomhtety.

ăziîjrs

plică mai sus la nota 2, pag. 60. — Blakesley găseşte stranie această permisiune dată de Cambise Elinilor ca să plece: el se desarmă astfel într'o ţară
de subt jugul lui. Şi în adevăr,
nou cucerită care nu visă decât să se scuture
cu ce forțe mai rămâneă el în Egipt? Armata cu care se înapoiă din expediţia lui dezastroasă în susul Nilului eră decimată şi coloana trimisă în pustiurile

Libiei ca să atace pe Amonieni
teritoriu ostil ?:

eră

nimicită.

Cu

ce dar rămâneă el pe acest

Thalia III, 25, 26.

Î0g. 6zo

63:.

mata (lui). Dela Teba
„borit la Memfis şi a
(acolo) Elinilor să plece
sele lor. Aşă a păţit

Eaprga. |

sa copermis
cu vaarmata

(pornită) în contra Btiopienilor.
„26.

0:

% abrâv

8”

26.

"Aunuw-

vos 2. ăzooradvrzs orparibeodar,
25 E my Oioy

Szopibowo Ejovss! d
pâusuot uăv mvavipti sia îc "Oas
76000, 3 ri

Epovat

Acei

dintre

au fost trimişi

ca

Perşi

cari

să atace pe

Amonieni 'porniră din Teba
luând 'călăuzi cu ei, şi sa dovedit că au ajuns la oraşul
Oasis pe 'care îl posedă Sa-

10 piv îx' Allilonag ardhos. 0dew. Espbs.. În .această naraţiune cred că Erodot exagerează întru câtvă nesuccesul acestei expediţii:. în
toate cazurile Cambise pare a fi redus.pe Etiopienii de pe hotarul Egiptului
În supunereşi la plata unui tribut, (Vezi mai jos Cap. 97). — înpnia am tra:
dus prin >a păţit« pentrucă în cazul de faţă acest verh sugerează o calamitate

ce cade în mod fatal; cred chiar că expresia e eliptică

și

că

se subtințelege

vaxâg sau 8s:vys, adverbul fiind suprimat conform „principiului că cuvinte
exprimând cevă rău trebuesc evitate pe cât se poate, ba chiar înlocuite prin
altele cu sens contrariu, principiu căruia datorim denumirile Eumenide în loc

de Amenide, Euxin în loc de Axin s.c.l. — Verbul zpăzew este întrebuințat
în sensul acesta la Cap. 77 din Cartea IV, în Cartea V, Cap. 78,în Cartea VII,
Cap. 18 şi în

şi de Tucidid
Varmte

Cartea VIII,

(VII, 24),

Cap.

129,

Traducerea

dirigâe contre PEthiopiec

_2"Apwuwvtobs.

de Demosten -(nzgi

franceză a lui

czegdvov,

este cu totul greşită.

-

La nota 2, pag. 81 din vol. Il am arătat

locuiau în pustiul numit astăzi, Sivah, situat
241 longitudine E.
”
”

Cap.. 57),

Giguet:. »Voilă ce que fit
,

că Amonienii

la gradul 29 de latitudine.N, pe
.
”
:

„2 ”0ugty adhty. Comentatorii topografi moderni au convenit că oraşul
acesta se află acolo unde se ridică” acum Fl-Hargek, centrul principal al regiunii care se nuineşte astăzi Marea

Oasis. Distanţa dela Teba

tul acesta reprezentă 7 zile drum cu caravana.

Egiptenii

sunt

până

aceia

la

punc-

cari au

dat acestui oraş şi regiunii dimprejur numele Oasis, scris de Strabon (XVII)
Abăgzts, Numele acesta e în legătură etimologică cu copticul Ouaseh şi cu

arabicul El-iah care indică un punct locuit înconjurat de pustiuri. Strabon
în pasajul din Cartea VII la care m'am referit acum zice: >Abăszts 33 oi Aî“onzot xxhodz zăs oivountvas pibpas, mapisopivas uda. pspihats Epnpiuts,
dş âv vîgovs nzhaţias” zohb îi sodr, îari vază shv Atom” epzis 8 sioty ai
>mpâGzwpot mi Alpuzaw val dz” adr zecaputvatue "Burtoă crede că cuvântul
Wahdi, aplicat de Arabi cursurilor de apă, e în legătură cu El-urah sau cu TVak.

* av Epaovat ptv Sptot. Dahlmann (fieaţa lui Erodot, VII,$ +1),
observă cu oarecare ironie că e tot aşă de probabil să se fi găsit o colonie
samiană în această oasis cum ar fi să se fi găsit chiar insula Samos acolo, şi el
crede că Erodot ar fi fost indus în eroare de vreo asemănare 'de numire ca
aceea, de exemplu, care a făcut pe Elini de pe malurile Pontului Eusin să-şi
închipuească că Zamolxis al Geţilor şi al Dacilor ar fi fost originar din Samos
sau că fusese rob la Samos. (Vezi Cartea IV, Cap. 95). Rawlinson e şi el sceptic cu privire la existența acestei colonii samiane în pustiurile dintre Egipt şi

Libia şi nu vede cum S'ar fi stabilit ea acolo numai cu'scopul de a exercită
comerțul la o distanţă de 250 kilometri de coasta mării. XLărturisese că nu

împărtăşesc acest scepticism, ci, dat fiind spiritul întreprinzător al Elinilor în
general şi în specie al celor din insule, cred că nu e imposibil ca Samienii să

î căutat în această oasis să stabilească un întrepozit comercial. Ştim

din cele

“Thalia III, 26
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NA

7

/p6s
-

mienii cari se zice că aparţin |
tribului ZEschrionie; ei sunt la
o distanță de şapte zile de
drum dela Teba prin nisipuri;
localitatea aceasta se chiamă

0bTos

-

?

zază “Ehpoy "poor. Mazdpov vîo3s"5 Ec 'uâv Oh Todtty 1»
-povy hăţerat ăntrtodat zăy orpa-

pe

elineşte

ciți;

Insula celor feri-

până

la

punctul: acesta,

arătate la Cap. 86 şi 182 din Cartea II că între Egiptul, Elida, Cirene şi. însula Samos existau relaţiuni comertiale foarte strânse. Samienii erau un popor
eminamente întreprinzător şi se ştie că uu trimis coloni. până la Tartessus.
Daraveruri nu lipsiau, căci produsele Libiei, cum erau de pildă fildeșul,. pieile

de animale, fructele, 'sc.). se puteau exportă pe calea Nilului importându-se
în schimb produse din' Grecia şi din insule, mai ales olăria din Samos.
oh. Din scrierile autorilor antici şi din inscripţii
1 Alouprwvime
găsite la Samos

nistrative

în

nu

acest motiv s'a propus

Pentru

de Berkel

triburi sau

două

divizii

admi-

X/mnsia şi cealaltă "Acruzuhotu.

şi de alţi “comentatori

schimbare

asemenea

ar

ca

în loe de

fi foarte În=

şi ar echivală cu o corectare a textului şi e cu 'atât mai nejustificată

cu' cât mai jos la Cap. 39
insula.
să fie
nat de
1

numiă

se

una

Aloyptuvims să se cetească Syomaims. O
drăzneaţă

decât

anume

cunoaştem

această insulă;

spune

Erodot

la început a împărțit

Policrat

că

Samos în trei circumscripţii: e dar posibil ca una din aceste circumscripții
tocmai aceasta. Numele se trage dela JEschrion, poet samian menţiod
Ateneu şi carele a scris în versuri iambice.
ăxtyovat,: Subiectul este Săpto: din fraza precedentă, subtinţeles.

S-Enră

bâbv

fjpepiwy

Qasisul

ăn OmBiwyw.

află acest oraş Oasis, eră aşezat la distanță

egală

între

unde se află oracolul lui Amon, distanţa totală

610 kilometri, ceeace reprezentă aproximativ 20 zile
că 7 zile'e puţin pentru calea jumătate; 9 sau 10

(Vezi vol. IV,

El-Kargeh,
şi de

de Teba

Teba şi

unde

se

pustiul Sivah

Sivah fiind. de

de drum: Rezultă de aci
zile ar fi fost mai exact,

pag. 265, nota 2).

țhâssav, Autorul nostru se servă şi în alte lo“Ehhmyov
î ans
curi de expresia aceasta: uneori el întrebuinţează articolul 7 după prepoziţia
xază, alteori îl omite, aşă că intercalarea aci a articolului, propusă de. Valckenar, şi care lipseşte în toate textele manuscrise, nu se justifică. Pasajele unde avem expresia aceasta cu articolul exprimat se găsesc la Cap. 30
din Cartea II și la Cup. 52 din Cartea IV, şi unde articolul e omis, la Cap.
110 din Cartea 1V și la Cap. 98 din Cartea VI.

3 Maxăpwv vijcog. Aceasta nu va să zică, cum s'a interpretat de către
unii, că această oasis eră înconjurată cu apă. Cuvântul visos e foarte elastic

şi se poate aplică metaforiceşte unei oasis, adică unui loc.cu verdeață și co:
paci înconjurat de un ocean de nisipuri şi de şesuri sterpe, şi am văzut în
nota 3 pe pagina precedentă cum Strabon întrebuinţează şi dânsul aceeaş meta.
foră. Pentru ce s'a dat epitetul de »insula celor. fericiţic acestei oasis, e după
unii pentrucă frumuseţea şi fertilitatea ei ar. fi fost considerate ca o sorginte de
fericire pentru aceia cari locuiau într'insa, Nu cred să fie tocmai acesta cuvântul,

căci s'a exagerat mult de scriitori, de călători şi de poeţi, frumuseţea şi ferti-

litatea acestor oasis: aceste însuşiri nu există în realitate decât prin contrast
cu ariditatea care le înconjoară. Eu cred mai mult că calificativul de »Feri-

cițic se referă la cei morţi şi. că Tehanii îşi închipuiau
cuiau sufletele celor

»râposaţi

întru

fericire«

cum

că

am

în

acele oasis l0-

zice noi, şi că acele

insule de verdeață jucau în mitologia tebană rolul pe care îl jucai

>Câmpiile

Eliseec în mitologia elină, Ceeace mă confirmă în această credinţă este că întreaga idee că morţii cei buni aveau un .raiu al lor pe pământ e de origine
egipteană şi în specie tebană: credinţa aceasta .a fost apoi importată în Europa

de

Cadmus,

fundatorul

Tebei

din

Beoţia

și Zoega (De obelisc., $ 296) zice

Thalia III, 26, :
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ar
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"Auponot 4
0 z0bzoy: &zob- | mata (persană); de acolo înaaz
oayrec, ho! 0b55vzs 0555 Epovst | inte însă nimeni nu mai ştie
simsiy msg ady
05se 'țăp £s | nimic despre ea, afară de chiar

mos

"Auuowiovs

zi

îv6oroay,

Gzizouro,

0wze | Amonienii şi de

Atjerat 28 pai 2.

aceia cari au

auzit dela ei; căci (soldaţii a-

zăds ba? adry 7Apuuyioy îze5ă | ceştia) nici că au ajuns la
î is *O0dowe zabons tva. tă | Amonieni, nici că s'au întors
îs

Wăuuob

îmi wta,

evada: | înapoi.. Iată ce spun Amonienii

2 mbrobs ustatd 405 wădtoza mi | despre dânşii: îndată ce ei porrây se

vad

aipeputvosi

zis

*Odsice, ămorov | miră

adroiat8

dela Oasis

aceasta

spre

Emtzvyebsat | Amonieni prin nisipuri şi ajun-

vezoy mEay 75 ai Simiatov, wo- | seră ea, la jumătatea (distanţei)
pepwa 58 fivas-ris nâuuo». za- | între Oasis şi Amon, abiă prânrasul Gpsas, za rpizw zotebrp | zăseră şi a început să sufle un.

ăzanstivat. + "Auubnt uăy 6dzw | vânt tare şi năpraznie dela, sud,
suniversam fabulam de Elysis, scililet de beatorum insulis, zgyptiace est ori>ginis.« E un fapt curios că la Teba din Beotia, ale cărei istorie şi tradiţii sunt
legate strâns cu Teba egipteană, după spusele lui Fotius (Lez. Gr. pag. 68)
acropola într'o vreme ar fi purtat numele de vinsula celor fericiţie: >Muzawy vîicos, D ăxpozohis 1
îv Bots
Op2ây zi aha,
dos "Apnivase,
Bine crede că în Teba veche egipteană, idea ar fi originat din faptul că

aproape de Teba, la marginea pustiului libian, se” află în stânci mai multe
peştere în cari se îngropau regii, preoţii şi morţii mai cu avere, — Câtevă
manuscrise omit pe vâsss; două din ele, pe cari le urmează Wesseling, au

vizor, dar această din urmă
fuzii din cauza insulelor pe

variantă trebue respinsă, căci ar da loe la con
cari poeţii elini le pun în oceanul âtlantic și

cărora le dau tot numele de Mazupuy vâzo:.
1 Bt: wh.
În sens de »cu excepţiac sau
Cartea 1 şi la Cap. 50 din Cartea .[]..

afară des,

!

"

ca la Cap. 18 din
ai

2 «at e condamnat de Wesseling ca inutil şi mărturisesc că dacă nu l-aș
fi văzut notat ca figurând în principalele manuscrise şi în ediţiile moderne
cele mai bune, m'aş fi raliat cu Wesseling şi l-aş fi şters din text. ze, după
mine, nu numai că e inutil, dar încă strică sensul, şi nu şi-ar aveă locul decât

în

cazul

când

autorul

ne-ar

fi repetat

dejă.o

altă

versiune

relativă

la

soarta acestui detaşament persan, diferită de versiunea pe care ne-o prezentă
ca curentă printre Amonieni. În traducere nu am ţinut seamă de «ei, altminteri aş fi fost silit să traduc: »lată ce se mai spune despre ei de câtre Amo-

nieni.«
.
3 ab-otst. Manuscrisul sancroftian are forma ionică oziots:,
? abrogat: Entavzdcat vâtovy piţay nat Etalatov mopEovsu
23 Bivuag <îG Văpuob
xaruyâsul
Gpiuc, ai
Tpâzw 0t0b5w
igmautsh'ivat.

Furtanile de nisip în pustiurile din Africa sunt de multe

ori

teribile şi chiar periculoase, dar oricât de violente ar fi ele, e imposibil ca
ele să îngroape o'armată întreagă subt nisipuri, astfel că versiunea Amonienilor cu privire la nimicirea completă a acestei armate nu poate să fie corectă,
E mai probabil să fi pierit ea de sete, de lipsă, sau de oboseala rezultând din
lungi rătăciri subt un soare arzător, sau încă de boale, sau de efectele
dezastroase ale vânturilor simun cari usucă tot și suflă uneori zile întregi peste
pustietăţile acestea. Odată
' morţi, nisipul, împins de - vânturi, poate foarte

bine cu timpul să fi îngropat cadavrele lor. Sir 3. G. VVilkinson
Erodot II, — 554%6,

zice:

20 ar5

“Thalia III, 26, 27.
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)ăgaost mpevto6a: zsţi zis orpaztijs | care, ridicând troieni de nisip,
TOD
ri
i-a acoperit -cu desăvârşire;şi
în:modul acesta au dispărut.
"
|
Îi
Tatăs-Gar-ce “spun Amonienii
|
„i
a.
ă

a

armata aIEI

|eă sa întâmplat cu
A
-.-,
| eeasta.

iu
au

€

27.. PAzuutun» 03 'Kaufbozo | 21. Când ajunse: Cambise “la
20 Mut, ded i Aqoasioroi d | Memfis, sa arătat Egiptenilor
1 dy "E)hrves "Ezazov-za- | Apis, pe care Elinii îl numesc
Dina. 2 PEzupovtos

“vonăvn, abiza - oi

85 zobrob e-.|]

Epafus. Când

Alqbamot ei- | îndată

se arătă

Egiptenii

wasă «za îprizoy ră -uăhhtoza, val | cară în “hainele

acesta,

(se)
lor

îmbrăcele: mai

ioxv Ev Bodinot. 3» 33. zadra | frumoase şi se deteră, veseliei.
z05s. Atyaziovs zotzbvzas 6 Rau | Când văz Cambise pe Egip-.
bone,

măo

mată îşi
>mie din
poate să
>din cele
»în unele

poate lesne pierde drumul atunci când nu se mai poate distinge nicauza norilor de nisip împinşi de vânt, şi pieri de sete, dar nu
fie îmmormântată subt nisip. Am fost "surprins cu însumi în câtevă
mai teribile furtuni de nisip ce se pot ridică în această pustietate şi
de cea mai lungă durată, care rar trece peste 24 ore, .şi totuş nu

am

opios mazadbtas 8? | teni

văzut nimic considerabil îngropat

subt.

făcând

acestea,

nisipe. Trebue dar

judecând

să

atribuim,

nu întroienirii subt nisip nimicirea cumplită a acestui detaşament de 50,000
soldaţi din armata persană, ci altor cauze, cum ar fi setea, foamea, boale
la cari s'ar găsi ei natural expuși, mai ales pe un teritoriu ostil și necunoscut, unde inamicul puteă lesne să-i atragă în cursă şi în locuri periculoase.—
S'au născut îndoeli în. privinţa autenticității cuvintelor pâay ze vai şi Sa
bănuit că ele ar fi fost introduse în tâxt dintr'o notă explicativă. Nu văd
însă pe care temeiu sa putut avansă o asemenea ipoteză.
— Avem. adjectivul
35ato:nş aplicat de Xenofon unui vâut violent (Zellen. V, 4 şi 13) şi de Platon
(Timeu, pag. 22, ediţia elzeviriană),
.
1 YAz+g. La cele ce sau spus la nota 1, pag. 119, vol. II, vom
adăogă că boul Apis eră considerat ca o reincarnaţiune a unei reduplicări a

sufletului lui Osiris în atribuţiile lui speciale de protector al celor morţi. Plutarch (de: Izide et Osiride, Cap. 20) zice: >"An:s stdwhovy &vyra TG Exelvov

_ (adică ?0aigtâos) vuyăsc,

şi mai jos în aceeaş lucrare, la Cap.

29, acelaş autor

zice tot despre Apis că este vsixâva zis 'Osipidos woyiise și în fine mai departe, la Cap. 43: zsirâve ?0siztâos Epduyov.e Între alţii cari au mai exprimat
aceeaş idee putem cită pe Diodor din Sicilia carele, la Cap, 85, Cartea I, zice
sazhevrtcavyzos 'Oaiptdos zis sodroy (adică "Antv) 7 wuy-r, asod psratnee —
Numele
2 cv

acesta e accentuat 'Âs:ş în textul lui Creutzer.
"Edimves

"Enugov

xaktovat.

La

Cap.

153

din

Cartea

II,

se repetă aproape aceleaşi cuvinte şi la cele arătate acolo în nota 5, pag.
419 din vol. IL şi la nota 5, pag. 106, vol. I, putem observă că originea nu-

inelui Epafos e o posibilă elenizare a numelui. egiptean Ap-api care e o reduplicare a formei originale Api.
În toate cazurile legenda lui Epafos şi a
mamei sale Io este de origine egipteană. Ovid (Metamorfose, vers 169) vorbeşte de el.
3 aasuddias,. xuză- dă verbului un sens rău, adică în cazul prezent sensul de a judecă greșit. Am avut verbul acesta compus, tot în sensul acesta,

la Cap. 22 din Cartea I,

la

aceasta, la Cap. 69; asemeni
Cap. 69.

Cap.

iar

79

şi

la Cartea

111

VI,

din

Cap.

aceeaş

16 şi

Carte:
la

în

Cartea

Cartea

VIII,

Thalia III, 27, 28,

îmvro5 zapis
owa!

pijSaros

amâza

moitzy,

“papi

2uăhzs

|

cu totul

cobs | riau

greşit -că

astfel

03

îs

rw

eipeco,

dyzts.

ei sărbăto-

nenorocirile

2zizpâzovs 2:xfjs Măuios* ămtzi- | păţise, chemă
săvaos

67

ce --le

(la el) pe - admi-

Ge | nistratorii dela Menmfis;
pre-

adzaă

'îv | zentându-se (aceştia)

în faţa

(lui) îi întrebă că dece, când
fusese el înainte la - Memfis,
Egiptenii nu sau dedat la nimic de .felul acesta, şi: acum
când
se reîntorcei după ce
a: pierdut o mare parte din.ar-

mata; (lui), (procedau aş)? (Administratorii) îi explicară că o
divinitate, care nu apărea de

31

“sbăzobai opens,
7 dos Wavâmus- | obiceiu decât după întervaluri
vos Davăzo Euin,
lungi de timp, se arătase lor, şi
"|

|

a

i

că de câte ori ea se manifestă,

Egiptenii

se. bucură

bează, Cambise,

'cestea, (le)

şi .ser-

când

spuse

auzi

a-

că minţiau,

şi ca mincinoşi îi condamnă la
Ea

98.

,

moarte.

Azoazitvoz

03

60,

.

i

28, Executându-i pe aceştia,

SP

Zsbrepa robe îptme. Zuihzz îs ww | chemă în al doilea rând pe
dopâvzuy E masă ză ads cv | preoţi în prezenţa (lui), preoţii
îmy, cd dissy5 E
abmy si | spunând (şi ei) acelaş lucra,

=6s “zis “pepotbirs 6 datyuzuos sm | el răspunse că nu voii să aibă
bvapubsvva,

„

suplini

serbări sacre şi sar. puteă

Însemnează

tarch (de [side et Osiride, Cap. 29) se servă de cuvântul acesta:
Aiunzo:

Plu-

îgpă.

»rqjy

£oprv

că yagubzbva. ahod3ty.e

2 iztz56zovs.

-Nu

e

vorbă

aci

de funcţionarii însărcinați cu adiminis-

traţia nomutilor indicaţi la Cap. 164 din Cartea II şi cari erau administratori de provincie sau prefecţi, nici de administratorii comunali sau demarchi

menţionaţi mai sus la Cap. 6: aceştia erau prefecţi ai oraşului, sau guverhatori
egipteni numiţi de însuş Cambise după ce s'a făcut stăpân pe Memfis. . .,
3 «63
35, 'Trebue să suplinim îzotzvy.
4 ei
pavzis. Nu e nevoie să admitem

rectificarea

.
Ezrpavziq, propusă

de Cobet.

> 44 oaty dela îmhu, verb dela: care ha/fi&yw îşi împrumută timpurile,
Clauza e tradusă latineşte de Biihr: non clam se ipso forec, iar de Lang
în
limba germană în modul pozitiv »er wolle bald erfahrene.

„1

fedg

ses: jetpotlims.

Prin yst:zoitrs se înţelege tractabil: e un ca-

lificativ care se aplică mai ales animalelor

domestice.

Cambise

declaraţie fiindcă în calitatea lui de Persan şi de urmaş
roastru, nu puteă admite

ca un animal

a făcut

al doctrinei

această

lui

Zo-

să fie considerat ca o divinitate sau ca

Thalia III, 28.

|

68

Atpoaziotot'
Smdety

ronabra. 08

Ertheve

my

nici o îndoeală dacă (sau nu) o
divinitate tractabilă se arătase

stzac,

"Azi

70bs

îptas" ci uăy:îi) -weriioay! ăEov-

Egiptenilor;

zzc; "O 33 "Azi obzos, 6 "Ezagos, 2 sivazat w6o'/0s.54 pods tts

spunând

acestea,

“ivezat 56 acrăpa

el dete ordin preoţilor să aducă pe Apis; atunci aceştia
porniră să-l.aducă. Acum Apis

ov -Bădhecda *76909.3 Aba
ștot 85 dEţovat.o£hae Ex Tijy buby

acesta, (adică) Epafus, este vi-.
țelul unei vaci care nu poate

Z4 205 0Dpavad mazioet,t za
uty E4 .Tadzo» miuzety răy "Aa,
"E-pa 63 6 w6s/os obros, 5 "Azi
pheuevos,?„5 orpiiia Tordâs* Soy

să mai conceapă alt rod în
pântecele ei. Egiptenii spun că

GăzErt 07 Te

pe vaca aceasta descinde o
rază din cer şi că din această

simbol al unei divinităţi. La Cap. 69 din Cartea II avem epitetul jztpobns
aplicat crocodililor domesniciţi și în Diodor din Sicilia, 1, 43, găsim exe:gonim
dEovtause
Da
|
:
.

"1

'psemisav,

În

câtevă

ediţii

vechi

se găseşte

perioay. (Vezi pentru

sensul acestui verb nota 3 dela pag. 47 de mai sus).

2.5

*Exagos.

Ediţia Long

.:

şi Macleane, pe care o adoptă Blakesley,

în-

chide între parenteze aceste cuvinte şi le separă de restul textului, considerându-le ca :o interealare care s'ar fi: strecurat dintr'o notă explicativă, sau
mai bine zis în cazul de faţă, amplificativă. Blakesley bazează opinia aceasta
mai ales pe faptul 'că textele: manuscrise sancroftiane şi wesselingiane păstrate respectiv la Cambridge, în biblioteca colegiului Emmanuel, şi în biblioteca imperială din Viena, mai omit şi pronumele demonstrativ care precedă şi

alăsuesc: »"0 0: "Amis vpivazat pbaoe mut.
3 dec vbutst oi ss ţiverut î6 acriga ăhhov Rahheclat
760% Băhr traduce: >que non amplius ullum alium fuetum in uterum suum
concipere potest.« În ceeace priveşte ortografia verbului Bihheshat, marea majoritate a manuscriselor şi textul lui Gaisford adoptă ortografia cu doi ), cele
două manuscrise surori menţionate în nota precedentă au Puhistiat, adoptat şi

de Creutzer. Ortografia cu un singur

bănuească cum

)

a făcut

că textul original ar fi avut

pe

Schăfer şi pe Pauwiu'să

huQiciiat

care

în.

adevăr ar con-

cordă mai bine cu *âvov şi ar însemnă a primi sămânţa în pântecele ei. Unii
au propus âai- în loc de om ze cu sensul că s'ar comite un sacrilegiu dacă
sar

permite

ca vaca aceasta să se gonească

din nou: această rectificare e pe

atât de arbitrară pe cât e și trasă de păr și oî-n zz e foarte la locul lui dând
a se înțelege că vaca din care s'a născut Apis

-nu puteă să mai fete. — 605

în sensul ce îl are aci este întrebuințat des de Ipocrat.
+ aihug în cnv 8obv în 20 obpavobd taria.
Mela (I, 9), vorbind

despre

coitu pecoris, ut aiunt,

concepţia

zeului

sed divinitus

et

Apis,

coelesti

zice:

igne

>raro

Pomponius

nascitur, nec

conceptuse.

Judecând

după chipul lui de a se exprimă în acel pasaj, întrebuinţând cuvintele îx 265
odpuv0d,. S'ar părea că la epoca lui Erodot nu se specificase natura razei ihes-

teia.

În timpul lui Plutarch însă se vede că se hotărise asupra naturii

nume

că această rază eră o emanare

din lumina

lunii, şi cetim

ei şi a-

în lucrarea lui

dc Iside et Osiride, la Cap. 43 despre Apis că: opevtshint, ra qâs îpsi=
“păwpov ză is sshiwrs ua auliiienzat fos îpţibamse ; în fine autorul acela
spune că Osiris eră şi fiul şi soţul Isidei. În Egipt există credinţa că luna

exercită o influență mare asupa bucatelor; eră dar naturală noţiunea că in:
fuenţa fertilizătoare căreia zeul Apis îşi datoriă existenţa proveniă din lună.—

aasiaystv se traduce

* zuhedpuzvog.
scriu zahe6pzvos.

de

Băhr prin >delabic sau >deferric.

Dindorf propune

xuhzbuevos,

dar

cele

mai

bune

ediţii
-

“ Thalia III, 28,
„uâhag, Si pâv ze uzroz dswuby mezpăovay copia, 2 Eni 08
1

îâvy

pâhas.

În loc dea

pune

69

(rază) ea dă naştere

lui: Apis.

Viţelul acesta, cu: numele Apis,
punctul

după ro:4âs care precedă aceste

cuvinte, ediţia lui Blakesley îl pune după uhaş, aşă că îb uâhas face parte
din” clauza precedentă şi traducerea ar sună atunci astfel: >Fiind negru, viţelul
acesta

cu

numele

Apis

are

semnele

următoarec.

Cred

această

Venind

acum

greşită şi locul. cuvintelor îwy wihaş este acolo

unde

parte din semnalmentele

—

acestui

animal

sacru.

le-am

punctuație

pus, căci

boului Apis, Erodot
nu este tocmai de acord cu câţivă autori .cari

la

ele fac

coloarea

l-au descris.

Astfel Plutarch (de Iside et Oairide, Cap. 43), zice că aveă părţi umbrite ca
suprafaţa lunii. Nu e aci locul să ne întindem asupra legăturii care ar fi exis-

tând între Apis şi Lună: e însă suficient să spunem că relația între Osiris şiIsis în mitologia egipteană corespunde. cu, relația între Apis şi. lună, acest

satelit al nostru fiind considerat de Egipteni ca un atribut al Isidei, Cultul
Soarelui-Osiris şi al Lunii-]sis e în legătură
cu originea astronomică a religiei
egiptene
şi analogia între coarnele boului! și coarnele lunii explică dece
Apis eră consacrat cultului. lui Osiris și al ]sidei.
ij
îs!
îv mo DB
petru
haouby retodywvov
vontst. La cele
stu
spuse. mai sus la nota 1, pag. 419, vol. II, vom adăogă numai că Aelian spune
că semnele prin cari: se constată identitatea boului Apis erau, nu în număr de
patru numai, cum spune Erodot aci, ci în număr de douăzeci și nouă, fiecare

din ele având înţelesul lor mistic. Cât pentru semnul pătrat alb pe fund negru

despre care vorbeşte aci Erodot,: menţionat şi de -Plutarch în scrierea lui de
Zside et Qairide, Cap. 56, s'au găsit în Egipt modeluri de lemn şi de broaz
reprezentând pe boul Apis; pe. modelurile acestea, din cari reproducem aci
unul după lucrârea lui Rawlinson (fig. 2), semnul de pe frunte nu e un
pătrat, ci un triunghiu, De aceea Caylus propune a.se ceti zpiţwvyov în loc de

sezpivwvoy.

Figura întâia ne dă pe Apis-Osiris.
care cine ştie dacă

nu e chiar

„Fig, 2. —Mic bronz reprezentând pa boul Apis.
Fig, 1. — Osiris-Apis.
2
prototipul. Minotaurului din Creta.
— Unele manuscrise suprimă pe vopist,
dar
el figurează în trei manuscrise la Paris precum şi în textul florentin. Lipsa
acestui verb însă se .simte în. ediţiile .cari îl suprimă; de aceea lam măn:
ţinut urmând pe Gaisford, pe Creutzer şi alte texte de mâna întâia..

- “Thalia III, 28, 29.

.

70:

700 :vbzov aietăy. ziraauâvoy,! îv | are semnele următoare: e ne
î3 mi odpă.căs mpiyas îtahăs, | gru, pe frunte poartă un. pă-:
.
trat alb, iar pe spinare figuE zi CE 7 "pho05o%, 1ădapoy. ?

29.

“Oe

dă sunt dubli, iar. pe limbă
(e) un gândac.
fvorov mă "Azw |
29. Când preoţii aduseră pe

3:

pia

5 Koaufbons,

pi îpts,

zează „o acuilă, perii dela coa-

“|

:

i

tv | Apis, Cambise, ea un om care

Ozonapţâszpos,? ozaoipevast 7 | şi-a pierdut minţile cu desăîrpatpiătoy, Bi mbțat zi yac- | vârşire, trase cuțitul şi vo-

să lovească

măpa cad “Aztec, mais Toy umpiv | ind

pe Apis

în

sdicas 85, size mpbs tobe Îptas* | pântece, l-a rănit la coapsă;
»"0 mazai zezahai, 5 motcăzot 0s6! |. atunci râzând, zise către preoţi:
»piwoveat, Evatuoi me

vai.

caţii= | >0 proştilor, ce fel, aşă se pre-

şi

sânge

cu

Exatomes ' ot5mpiov;S | »zentă zeii,

val

»Bzec

cu

»ăftos uâv Aiyozzioy obrâs e & | »carne, şi simţitori lu (0 ar»Bzce. 7Azâp mot busie «pe 05 -pai- | »mă de) fier? Astfel de zeu
1 cierby

zixâcpuivov

Vezi desenul fig. 2 din: nota precedentă. Erodot

se înşeală când zice aizzăv, semnul eră un vultur, nu o acuilă, În limba noastră
populară există” tot aceeaş confuzie între vultur și acuilă,. şi acuila e des denumită vultur: aşă şi aci vulturul devine acuilă. Vulturul (4) care figură ca
simbol al lui Apis, eră emblema lui Osiris ca Soare; uneori luă forma unui
glob solar cu aripi de vultur şi atunci simboliză nemurirea sufletului.— Sem-

nul de care e vorbă în text eră pe spate, nu pe ceafă, şi aceasta o indică îsi
cu genitivul vizov ; dacă ar fi voit Erodot să indice ceafa, ar fi zis îsi 20
vârp, genitivul indicând că semnul acoperiă spatele, adică se întindeă şi pe
coaste.
.
2 fai
38 vhboon
xăvliapov. îai cu dativul indică
Acest xdvhugos eră scarabeul, emblema la Egipteni a nemuririi,
nii şi a vieţii. Unii au propus ni în loc de în! pentrucă Pliniu
vorbeşte despre >nodus sub lingua, quem cantharum adpellante.

duce chiar >sous la languec

ceeace, cred, e

toritatea tuturor manuscriselor,
motiv ca să-l corectăm,

2 bzopapţărtpos.

,

cari

au

30

xaxat

licenţă prea mare faţă de

Dacăa

Derivă dela papyâe.

1 smugăpuevos. Forma aceasta medie
118 şi 128 și la Cartea IX, Cap. 107.

xewpana!.

când vrea să mustre

o

îmi.

Demosten

greşit Erodot,
-

nu

au-

e un

nebun de pasiune şi fără frâu.

o

vedem
,

se servă

pe aceia din auditoriul lui

lui, Aristofan întrebuințează & ptapă z2za0,

suprapunere.
a generaţiu(JZ. A. VIII)
Larcher tra-

mai jos la Cap. î7, 79,
_
-

uneori

cari

termen

nu

de

această

expresie

împărtășesc

echivalent,

vederile

în: comedia -

Acharneii, vers 285,

5 <otodrot
ovnzs

bizo! ţivovrat,

ctâmpiuwv.

La

nota

Zvepot

2, pag.

252,

re xul
vol.

capuuderg

I, am

vut

îxat-

arătat că religia Per-

şilor, la epoca despre care e vorbă în text, eră un fel de compromis între reli-

- gia lor primitivă, pur spirituală, şi cultul elementelor și al corpurilor cerești,
care formă baza doctrinei lui Zoroastru, aşă că Perșii nu admiteau divinităţi cu

chip de om sau de origine umană (ăvfipwzoşvtas) şi încă mai

puţin divinităţi

subt formă animală: disprețul lui Cambise dar pentru boul Apis se explică. —
Verbul îsuizty este echivalent cu ciofăveobat; aşă îl explică şi Apoloniu

Rhodiu (II, 195).
— După cttngiwy trebue subtinţeles îzhwy sau suzoâv,

Thalia î1,.29,. |

O

T.

>e demn de Egipteni! Dar n'a»veţi să vă bucuraţi că aţi râs
de mine.« După ce rosti cuaseuaorrţăsat, Aiyvaritoy o

:zdy

vintele “acestea, dete ordin -acelor cărora le incumbă acest ofi-

dy. dădea. Gprătovea

ciu, pe de o parte să biciuească
“pe preoţi şi de altă parte să

aseiyety, "Opri 3 uây 8i “Bredthbro
Atpvaziotot: of 55 îpzg Edrpateduzo. 1 '0 58 "Aztec zenhrjruzvos
zdv up, Erdiwe îv 10 îp aa
razsiuzyng. Kai 7ăy uăy „Tshsnriisara Eu mcd tpouazos EDavay oi

ucidă pe. toţi” aceia dintre:Egipteni -pe cari i-ar prinde sărbătorind. Serbarea, deci fu spartă. peste tot Egiptul, pe de
altă parte preoții fură ' pedep-

îptse € difip Kap.dhszo,

siți. Apis,

xănit

la

coapsă,

se

stinse după ce zăci în templu.
Şi când acesta muri de rana
1.dpets'

ţe

od

yatpovres

ţthuwru

îpi

0'asslie.

>non juvabit vos me ludibrio habuissec, Mai jos la Cap.

motabea atbzcfiate. —

Întru cât priveşte

38

expresia od /ipovzsc,

Bihr traduce:

avem

găsim

>thuwzu ră

locuţiuni

similare în Cartea aceasta la Cap. 36, 63 şi 69 şi în Cartea VI la Cap. 50 şi 76.
1 cotat
zuza
xp'ijscovst.:
Celor anume prepuşi la treaba aceasta;

litera],

celor

cari

fae acestea.

Nu

împărtășesc

părerea

unora

că

expresia

aceasta echivalează cu o! îxi robrwy' ix:areâreg dela Cap. 84 din Cartea
IV. (Vezi vol. IV, pag. 116, nota 1), Așă se practică şi astăzi în ţerile
orientale, şi anume în 'Lurcia, în Persia şi în Rusia și se practică la noi la o
epocă nu prea depărtată, când anume indivizi erau prepuşi ca să aplice
pedepse şi torturi acelor condamnaţi să le sufere, Din sculpturi găsite la Xi-

niva

se constată

că Asirienii

aphcau condamnaților

aceleaşi

torturi pe cari

le aplică azi şi. Persanii şi Turcii, adică bătaia pe corp şi la tălpi, strangularea,
tragerea în ţepi, şi altele cari de cari mai crude. ha această privinţă Egiptenii erau mult mai umani și prezentau un contrast favorabil faţă de popoarele
asiatice vecine cu ei, cum erau de pildă Perşii şi Asirienii. Din Biblie (L Regi,
Cap. X, vers 8 şi I Samuel, Cap. XVIII, ver 27), vedem că Egiptenii tâiau
numai mânile celor morţi în luptă şi le aduceau regilor lor ca trofee; cei

robiţi erau puşi la muncă
dar na avem

și aceasta

dovadă să fi existat la ei

eră

la

ei

tortura

preţul

răscumpărării

sistematică;

cazuri

vieţii,

izolate de

cruzime existau, dar de acelea găsim şi în răsboaele Europei civilizate. Ceeace

se spune

mea

de către Polibiu (XV,

5) şi alţi autori mai

recenți

relativ la

crvzi-

ligiptenilor nu. se aplică vechilor Egipteni. Din contra, ei erau blânzi și

umani cu robii lor, şi aceasta ne-o arată purtarea lor către Iosif.
unui rob.eră chiar la dânşii o crimă pedepsită cu : moarte.

Uciderea

suplineşte aci articolul 'Î. Fâră îndoeală

mai ales

3 *0pa%.

Creutzer,

bazat

pe

autoritatea

lui

Schiifer- şi a lui Dindorf,

că se simte lipsa articolului,

că substantivul începe o clauză nouă, dar faţă de

unanimitatea

din cari nici unul nu are pe 7, nu cred că avem

dreptul să-l suplinim.

1 Zdxatsbvyro,

manuscriselor,

Verbul acesta este întrebuințat în sens de a fi pedepsit

şi de a pedepsi la Cap. 100 din Cartea 1. E lesne de înţeles cum a ajuns el
să aibă această semnificare, pedeapsa fiind considerată ca.o compensație, adică

ca

o

îndreptare

şi cred că arată

3<iy

pi

acordată

celui

lezat.
— Imperfectul aci indică continuitatea

că preoţii muriră unul după altul din urmele

eshevemouvra

tu zo0d

Plutareh (de Iside et Osiride, Cap. 44)

rpuparoc

relatează

altfel

biciuirii.

thatvavy
decât

of

autorul

îpâec.
nostru
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(lui), preoţii îl îmmormântară
pe ascunse de- Cambise.

+80, Egiptenii spun

--- 80. Raumâbons - 83, ws:ărtvoL
Aiyăzztot, abilua EL

=

o
73
>
mw

.

>
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vauây Stapyăoaro .Tăv, - Gâ
Luzcâ, £ovza mazpbs 43 pirjtpos

sacrilegiu. Prima lui

zis adris, 2 măv ănszeute îs [lâp- | uciderea fratelui
sfârşitul acestui bou Apis. El zice

cum

că

Cambise, carele nici mai nainte nu areă mintea sănătoasă,
ar “fi 'fost lovit de. nebunie
(drept pedeapsă) pentru acest

că

Cambise

l-a ucis

crimă fu

său . Smerdis,

şi că apoi a aruncat

cadavrul lui câinilor. E mai mult ca-probabil că versiunea lui Plutarch e cea
corectă, pentrucă e. aproape inadmisibil ca Cambise să se fi mulţumit numai
cu rănirea acestui animal sacru, Erodot ne dă versiunea pe care a auzit-o dela
preoţi cari fireşte că au căutat să atenueze gravitatea. insultei făcute divinităţii lor. — Mormintele boilor Apis, conform spuselor lui Plutarch, se aflau la

Memfis (de Iside et Oairide, Cap. 20 şi 29)), şi în adevăr ele au fost
rite în timpurile moderne

de către Mariette aproape

descope-

de piramidele dela Abușir,

lângă Gizeh. Acest loc de sepultură se compuneă dintr'o galerie boltită, având

lungime 650 metri, 7 metri lăţime şi 7 metri înălţime. De o parte și de alta
sunt cavouri cari conţin fiecare câte un sarcofag imens, de granit sau de
bazalt, care cuprindeă mumia unui bou Apis. Pe: zidurile acestor cavouri s'au
găsit stele cu inscripţii: una datând din epoca lui Amasis, una din epoca lui
Nectanebo şi alta din timpul unui Ptolemeu. Aceste stele dau data nașterii
boilor îmmormântaţi acolo precum şi data morţii şi a îmmormântării lor, Se

constată din: aceste inscripţii că un Apis ar fi trăit 17, altul 23 de ani.
=

1 Rap85sms

&dirmpa

5,

îpăvm.

os

hăiţovar

E clar că

Alyoartot,

Erodot a cules

din

abriza

gura

Bta

preoţilor

cobro

egip-

teni această afirmare că Cambise ar fi fost atacat de nebunie drept pedeapsă
pentru nelegiuirea comisă în contra simbolului incarnat al lui Osiris şi câ tot
aceşti preoți, pentru a-şi răsbună în contra inamicului lor, au profitat de temperamentul violent al lui Cambiseca să răspândească sgomotul că ar fi fost
lovit de demenţă. Nimic însă în analele persane nu 'arată: că acest rege ar fi
fost considerat ca nebun de către supușii lui, şi inscripţia celebră a lui Dariu,
descoperită la Behistun, nu lasă să transpire nimic relativ. la demenţa și nici
chiar la excentricităţile lui; Camhbise eră iute, vindicativ și impulsiv, şi probabil că nervii lui erau slabi,:dar de aci până la demenţă e o deosebire. Tre:
bue dar.să credem că preoţii au exagerat şi că Erodot, carele eră foarte religios şi pentru care un sacrilej eră totdeauna un sacrilej, fie chiar când acela

eră comis în detrimentul unei divinităţi străine de credinţa

lui, a putut lesne

să dea crezământ versiunii răspândite de preoţii egipteni. La cele spuse mai
sus voiu adăogă că nici în scrierile lui Ctesias nu. găsim vreo aluzie la pretinsa nebunie a lui Cambise.
,
.

2 apâra pt cv wav
ăsepțăoaro zbv âshgatv Sputaâtv,
26vea zacpis wa: pntpbs ris adris. Faptul că Smerăis a tost frate
bun cu Cambise se constată în aceiaşi termeni în - inscripţia găsită la Behistun
şi care la coloana 1-a, aliniat 10, sună: > Hamâtă hampită Nambujiyahyde (de o
mamă, de un tată cu Cambise). Inscripţia aceasta :celebră, tot la alineatul sus
citat, diferă de versiunea pe care'a cules-o autorul nostru din gura preoţilor
egipteni relativ la moartea lui Smerdis, întru cât ea spune că Cambise a ucis
pe Smerdis înainte de a porni în expediţie în contra Egiptului, -aşă că pre:
textul cu arcul, despre care vine vorba mai jos, nu a avut a face cu această

moarte. Versiunea dar oficială persană diferă de a lui Erodot. Sediul imperiu-

lui lui Cambise

a trimis pe

eră

acest

la Egbatana,

nu

în Persia, care eră provincie,

şi Cambise

frate al lui în Persii ca să administreze această provincie.
4
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şi din aceeaş

care

din invidieîl

îmi &do Gauzbhovş etposz, să zapă | porni din Egipt în Persia peu-

65 AtBiozos

dvezai

page? : mă

68

abăzis

si "IyOvo- | trucă, singur dintre 'toţi: Per-

dh

0!ds ss

llepstoy | şii,

putuse

să

întindă ca

de

Eyivero, 'Azutje- | două. degete arcul pe care Ich-

uîvab îy 25 Ilspoas z6d Suspâits, | tiofagii îl aduseseră din partea

dy

siăs 6 Rauibars îv zâ Dawp | (regelui)

etiopian;

zotijvâz" Edote îi dimyeoy 2hBâvza,
Perşi nimeni
24 Megotov păzi,
ws îv sâ | în stare (să
Bpivo m
mom 3
isduzvos | ceasta). După

Pund:s, Ti) zepahij,

din . ceilalţi

(altul) nu
fa
săvârşească
ace plecă Smer-

zob. 6bpavod | dis în Persia, Cambise

avi în

Wxbszz. Ilpăs o zadza,: Gsioas | somn visul următor: i sa pă25 î0vzcă, ui, ui Gmozzaivas 6 | rut că un sol a sosit din Per-

aGshzehs Xp

tuse Tlpntăozea | sia cu ştirea

că

35 Iligoas,* îs dp o: âwyăp Ileg- | aşezat pe tronul

Smerdis: eră

regal şi că

Giwy mioz6saz0s, ănurtevtovă ut. i capul lui atingeă cerul. Atunci
“O 33 dvahăs 53 Sebio 5. ză
(Cambise),. temându-se pentru !
Ajuns acolo, el a suscitat nemulțumiri

în

contra

lui

Cambise.

carele numai

atunci a hotărit moartea fratelui său. Ctesias relatând acest episod greseşte'şi
numeşte pe Smerdis Tanioxarce. — Întru cât priveşte acum numele Smerdis,

forma persană subt care acela figurează pe inscripţia dela Behistun .este Bar.

"dis: o altă formă este JMardis sau . Madris şi litera 5, care
elină Eufgâ:s, se poate compară cu această literă în cuvinte
Gutrpds, wbsva s.c.].. Forma elinească Mardis se vede lesne că
mele original persan Bardis. Elinji nu .posedă sunetul B latin,

lor se pronunță ca V latin. Consecința

e

că

Elinii

precedă forma
:ca :cuâguţăos,
derivă dela nucăci B al Elini-

au înlocuit

pe bcu la-'

biala cea mai apropiată şi din Bardis au făcut Smerdis. — Verbul &20“păzuno implică distrugere, sens pe care i-l dă prepoziţia î:.
i
.
1 6sovy se. Ediţia lui Creutzer.are soy 25; cred insă că e o ercare de

tipar.

226

supă

r0d

e
Alhionos Tvatunv:oî

'Iyhuogăgo:.

ea
Arcul des-

pre care e vorbă mai sus la Cap. 21, — Am văzut. mai sus, la nota 2, pag.
precedentă, că inscripţia dela Behistun neagă acest pretext şi spune că moar-

tea lui Bardes .sau

Smerdis

Africa, prin urmare
lului superior.

înaintea misiunii
A

p6vw

În

timpul

ră

a avut

Bastimiw.

Vezi

loc înaintea

date

expediției

lui: Cambise

el Ichtiofagilor în.
MI
„n

în

părţile Ni-

mai sus nota 2, pagina precedentă.—

lui Carnbise scaunul de domnie

zis, ci la Eghatana, cu toate că

de

nu eră

Ctesias spune

la

Susa în Persia

contrariul

şi Xenofon

propriu

afirmă:

că dejă Ciru mutase scaunul la Susa. Mai jos la Cap. 61 autorul nostru pare a
spune că capitala lui Cambise eră la Eebatana. Știm însă astăzi în mod pozitiv
că Darin fu acela carele a mutat reşedinţa domnească dela Egbatana la Susa.
* îs egsug.
Aceste cuvinte lipsesc în “manuscrisul sancroftian din
Cambridge şi în cel wesselingian din Viena.
'
-

» %ăs Sofa.
Întrebarea dacă pe timpul domniei lui Cambise Susa eră
sau nu capitala Persiei a făcut obiectul multor discuţii, dar am văzut la notele
2 de pe pagina precedentă şi 3 de pe pagina aceasta că istoricii sunt astăzi

aproape toţi de acord că Susa nu a devenit sediul oficial al regilor Persiei
decât în cursul domniei lui Dariu Istaspe, aşă că dacă Erodot înţelege prin
acest pasaj şi prin altele, ca la Cap. 65 şi 70, că Susa a fost capitala lui

TA

Thalia III, .30,

22

oi :pEy hEtobot

zatye. Sutpâw,

>

38, fe: ri | tele său să-l ucidă şi.să

ăzprp Stopawâvra, “oi

îra-

cumvă

lui ca nu

| persoana

dom-.

Epotipiy Bâkacoz 1 posagaţâvia: | nească: (în locul lui), trimise în
.. | Persia pe Presaspe, carele eră
xatamoma, 2 +
tu | cel: mai. eredineios om al lui
un
ip

tu

„an

ARE

Cambise,

a

alţii spun că l-ar fi dus la marea Eritree şi că lar fi înecat . (acolo).
i

ae
a

el se înşeală. Eu cred

că nu trebue . să înțelegem

spune

curat

reşedinţă. Ctesias,. în toate -cazurile,

(Excerpta

astfel, mai ales că

de Cambise

considerată

din Cap. 64 pare î reieşi că Egbatana ar fi fost
oraşul lui..de

că

- | pe când el. ieşiă la vânătoare,

Da
a
e
Aa

ÎN

ucise

pretind.

| pe. Smerdis,, unii

îi.”

i

Susa,

la

.
„+ | cându-sesus

pu

-

i

dintre toţi Perşii, (cu ordin) să
| acidă pe Smerdis), Acesta, ur:

cade

în aceeaș

ca

eroare și

Per. $ 9), că Susa eră capitala lui Cambise,. Nici .nu

În toate
ştim cu certitudine când fu incorporată 'Susiana imperiului persan.
cazurile e cert că! această provincie a făcut parte din imperiul babilonian
„până la distrugerea Babiloniei de către Ciru, şi e probabil că a fost încorpovată imediat imperiului persan, şi deşi Strabon (AV) și Xenofon (Ciropedia,
VIII, 6) afirmă că Ciru avea curtea lui instalată la Susa, alţi autori mai
vrednici de credinţă, în unire.cu monumentele şi inscripţiile ce s'au descifrat,
arată că Egbatana şi Pasargada au fost capitalele lui Ciru. Inscripţia dela
Behistun, a cărei autoritate e necontestată şi care astăzi constitue documentul!
cel mai autentic persan al epocei lui Dariu, menţionează Susiana ca o provincie
încă necomplet supusă şi în stare de revoltă continuă. (Vezi col. I, alinieat 16;
col, II, alinicat 3, şi col. V, alinieat 1). Trebue dar să presupunem că capitala
“imperiului nu s'a putut stabili la Susa cât timp Susiana nu eră supusă în mod
deânitiv, lucru care nu s'a realizat decât în anii din urmă ai domniei lui
Dariu. Concluzia aceasta concordă perfect cu inscripţiile găsite în ruinele palatului dela Susa şi cari toate arată că Dariu a fost constructorul acelui palat.
Pliniu e mai exact când spune (fiat. Wat., VI, 27) că Dariu fu restauratorul
capitalei Susianei. Diferite motive au fost invocate pentru a explică dece
a fost transferat dela Egbatana la Susa sediul oficial al dominaţiunii persane.
Strabon dă trei motive: unul poziția avantagioasă a - acestui oraş între Persia
şi Babilonia; al doilea, splendoarea lui: antică, şi al treilea, temperamentul
blând şi supus al locuitorilor Susianei. Acest din urmă fapt este în contrazicere cu starea de revoltă despre care se vorbește în inscripţia dela Behistun.
Cauza, determinantă cred că a fost poziţia excepţional de frumoasă a orașului,
la poalele muntilor Zagros cu mănoasele câmpii ale Mesopotamiei întinzându-se
până subt zidurile ei. Localitatea eră liniștită şi retrasă, potrivită deci pentru
construirea unui palat în care să şează un monarh mare în siguranţă.

1Epvhpihv băhaasav.
.
Golful Persic.
* apocaţuțâvtu

Ac,

în. toată
E

xaTuntovtisat.

probabilitatea, autorul înţelege

Belker

propune

apozţaţâvza

care

ar face construcția mai regulată; nu putem însă admite o aşă schimbare neba-

zată pe nici un text manuscris,

Să

notăm

că

sus

mai

avem

Etna: 6v:a, pe

când aci avem xgposaţayâvra. Primul verb e un participiu având drept subiect
pe Spigâ:c subtinţeles, cel de al doilea are sens activ având ca subiect pe Ip:
Eăcaty şi de obiect pe Spigâty subtînţeles. În aşă

caz

sensul

de buna lui voie s'a dus la vânătoare şi că Prexaspe a profitat

este că Smerdis

de

ocazie

ca

Thalia III, 31,

31.. Ilpârav. n,

54. ISTeosi
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Rau&osp ză Ax

15.

„- 81. Astfel fu, zic (Egiptenii),

ăpşat 7050.l. | prima din - „ticăloşiile

. (comise)

Azbzepa 85 ttepuyâoazo? iv â8s)- | de Cambise.: În al doilea. rând
mel

Emozoutyy3

di

îc

Alpba- | ucise pe sora lui care îl

roy, Ti) ai owoizes,t. za î oi |
m Gurporipy dz). par, Eymue |
3 a0riy 033 00046 d. Tâp 2wBz- |
cuv mpâtapo tijat. ăshpeţio avy- |
owt=y

Ilspoar'?

1ipâ0045

ţise în Egipt
cu-toate că
de tată şi de
a luat-o pe:

uric | până

atunci

înso-

şi cu care. trăiă,
eu îi. eră sorăşi
mumă. : Iată cum
aceasta :de soție:
Perşii

nu. aveau

a

qm

zâvy ădehpeây?
Kaudoore, ai | voie să trăească cu surorile.lor;
zeza Bovhâuevos adrijy “plumt, | Cambise
.se înamoră de una
ct 0b4 Ewl6za Ezeyze zovinzw, | din surorile lui, apoi luă hotă-

sipzzo
”

puhtoag

robe

famintovs | rârea s'o iea de soţie, şi fiind-.

să-l ucidă, iar în cazul înecării, că Prexaspe ar fi condus pe Srmmerdis la mare
ca să-l înece acolo. —
Întru cât privește moartea lui Șmerdis, inscripţia dela
Behistun (col. I, alineat 10) spune că aceaștă moarte a fost clandestină și că
nimeni nu a ştiut de dânsa; aceasta explică dece, după trecerea a câtorță ani,
au apărut pretendenți cari au căutat să se .substitue prinţului asasinat. (Inscripţia dela Behistun, coloana I, alineat 10). Deși există atâtea versiuni relativ la asasinatul lui Smerdis şi la modul cum a fost comis acel. asasinat, un
Incru reiese cert din toate sursele de, informaţii” ce le posedăm, şi acel lucra e
că Cambise a pus Ja îndoeală credința fratelui său către el şi a ordonat uciderea lui în secret, Istoria modernă a Turciei şi a Persiei abundă în exemple
de asasinate comise tot așă de Sultani sau de Şahi ca să scape de. rude de

aproape

cari îi jenau, sau în cari vedeau rivali periculoși.

1 Hp&rov piv în hiţovat KapBbaq
Tâv vaz
ăpsut -0d70.
Mulţi comentatori, între cari Blakesley, consideră că articolul z&, care pre:
cedă pe azâv, este foarte emfatie: e ca şi cum ar fi zis autorul »vestitele
crime (sau ticăloşii) ale lui Cambise,c idea fiind că crimele la cari l-a împins
urgia divină pentru sacrilejul comis au mers pomină în lume, astfel ca pedeapsa lui Cambise să serve de avertisment pentru alții. Nu ştiu dacă
trebue să dăm această mare importanţă lui râv, dar nu m'am crezut îndreptăţit să apăs prea mult în traducere asupra nuanţei acesteia, — La Cartea VI,
Cap. 75, avem în nebunia regelui spartan Cleomenes un caz paralel. de insanitate recunoscută de toţi, dar asupra originii căreia nu toţi erau de acord.
2 î£e piâoato. Ca mai sus 'la începutul capitolului precedent, verbul

acesta are aci sensul de a ucide,
? întozoptvmy Are un înţeles de asociare, ca la Cap. 91 din Cartea I.

(Vezi nota 2, pag. 161, vol. 1).
42
axat cuvotzes. Contrar obiceiurilor Ebreilor Egiptenii aveau voie
să iea de soţie pe surorile lor, În timpurile patriarhilor căsătoria cu sora din
acelaş tată,
dar nu din aceeaş mamă, eră permisă. (Vezi Genesa NX, vers 12),
La legea egipteană se raportă pasajul din Levitic XVIII, vers 3. Legea lui Zoroastru dedeă voie Perşilor să trăească cu mama, cu sora şi cu fiica lor, așă
că nu există limită la incest. (Vezi Ctesias, fragment, pag. 91). Astfel Artaxerxes s'a căsătorit cu donă din propriile lui fiice, (Vezi Plutareh, Vieaţa lui
„rtaxerres JMnemon).
5 |lepout: Unele ediţii au oi [ligaa:. — Erodot se înșeală în privinţa

aceasta. (Vezi nota precedentă).

pasti 1. Vezi vol. Î, pag. 14, nota +.
î ptis 2âv d zici,
Sora aceasta eră probabil Atosa, despre care
se vorbeşte mai departe la “Cap. 68, Ea s'a căsătorit pe urmă cu Pseudo-Smerdis,
apoi în a treia căsătorie a devenit soţia lui Dariu Istaspe şi mama lui Xerxes,
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că. socotiă că făceă un lucru
melegiuit, chemă-la el pe judecătorii regali şi-i - întrebă dacă
există vreo - lege: permiţând: a-

Etrasrăs,. ei -mig:. Sort vahebovyl
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vâos:
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ovyomteiy;
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Găehei)

Baotijiat

vaozali 2 psupiutvot: ăvâpes
2

a

â-

"piyoye:

celuia. care (0) voi,:să trăească cu sora (lui).. Aceşti ju-

ap

za Ilzpozwy,: Es '6D '.azodăvuct 1)
oz

mapawnedi)
.
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rodrav,.3. Obzor

XBro,

a

pipi
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uSYpt
[lee

decători

:

|lepona:

5y- zapis

dvoa Ee mobzovz Gwaztstat d Ripo-

6204.69 - vivovrat* val

uevovdy 205: Handbozo,

regali sunt aleşi: pe

vieaţă dintre Perşi, afară numai dacă în cursul vieţii lor

vot” Stprmrol +

«i:

“'Ermătavat,

oig!

n

dinas

ri

Sar dovedi că ar fi comis o nedreptate. ' Aceştia . dispensează

Dzezpi=

1 mshebwv. Dacă nu erau toate manuscrisele unanime în a întrebuinţă
_
acest verb aci, nn aş fi ezitat'un moment să admit schimbarea propusă de Bla:

kesley din xshzwy în xwhâwv, adică de a zice prohibând în loc de permițând.
x2ewv distruge cu desăvârşire 'seiisul pasajului, pe când zwhiuwy traduce
exact sensul întrebării - puse: de Cambise acestor arbitri. Cambise, cum arată

foarte bine Blakesley, nu aveâ intenţie să ţie socoteală de - nimic şi eră decis
la nevoie să violeze' legea »0dx twlidza motâstve; de aceea el şi pune acestor ju-

care să

dispoziţie anume pozitivă

întrebarea dacă există în lege vreo

decători

pe care îl 'medită; el nu întreabă dacă legea permite, căci
prohibeze intestul
şti: că aşă pusă chestia răspisul judecătorilor ar fi: negativ. El o pune altfel
'şi o ocolește, ca să zic așă, cerând să i se răspundă dacă există: o dispoziţie
formală oprind aşă căsătorii: numai aşă puteă el obțineă dela dânșii un 'răspuns care să împace vocea conştiinţei lui. Eu cred că din eroare a scris
Frodot kzhsbwy, dar trebue: respectată eroarea în faţa unanimităţii tuturor
textelor manuscrise,
m
2 Bact)fjtor dtvusrai, La Perşi, aceşti judecători sau arbitri regali

ei: sunt menţionaţi în fraza precedentă

formau sfatul; adică consiliul regelui;

precum şi mai sus la Capitolul 14, ia Cartea V, Cap. 25 şi la Cartea VII,
lor datează dela Magi şi după Brisson
Cap. 194. Heeren spune că instituirea

sfatul acesta ar fi fost compus din şapte membri. Numele unuia din aceşti jude-

cători
pare
inue
fos

regali de pe timpul lui Xerxes s'a găsit pe o inscripţie la Eritrea şi
a fi fost Rcomitrea, dacă întregirea propusă de Lebas (Revue archcoloXIII, pag. 7 şi următoare) e corectă. Inscripţia glăsueşte astfel: » . ,. stopiz ... Biuustjs Ba... pe care o completează Iebas astfel:
Zip...

via Basihios Zp5ov “Pzouirgns
cu Magii şi cu preoţii, formau

2 î6
cov,

ob

Avem

mupsoast?

ănobâvust
îş ob

sensul

cu

ff

Busthnios.»

âtrastis

marele

napsopeliţi

opt

ce la Cap.

de pină

Aceşti şapte, împreună
.

stat al monarhiei.
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pEpt

«ti: ăâtrov,
Qin

Cartea

textul aldin înserează un negativ, pi. S'au propus

T05-

1.— Înainte

de

mai multe inodifi-

cări ale acestui text, căci nu încape îndoeală că e corupt: lipseşte un negativ şi
7 ar trebui să fie 7y. Astfel s'a propus »îs 05 ăzolidvwst Yjv co: pin ragzvpsfii

nt &âinov see ; alţii pun un punct după

ănolidvywst şi atunci

— Am
cu îj ce: îi nageuniti ei Gâtzov s.c,l.
La coudiţiile acestea de integritate se mai

din Cartea V şi la Cap. 191 din Cartea VII.

„+

2Smat.

.-"

Cuvântul acesta îl găsim şi la Cap. 78 din Cartea I.—Ghifenomenelor

cirea şi interpretarea visurilor şi a

neințelese

atribuţiile acestor oameni. (Vezi vol. I, pag. 136, nota 4).
5 val

mâvea

încep altă frază

tradus ca şi cum ar fi figurat pi.
referă autorul nostru la Cap. 25

îq

cobrovs

&varterui.

Unele

de alții

intrau în

,

ediţii, între cari aceea

a lui Blakesley, au ăvaztaza: la singular, care se află si în câtevă manuscrise.
Bredoviu însă, Biihr şi alţi editori de frunte, pieferă pluralul ăyarssca: pentrucă e mai corect după

neutrul

sâvza.

Thalia III, 31.
,

vovro ad pbro pai dizaa vai
_dopadta, Gănavot vân . ooGtva

Etzvpiozztv

îş

votes)

psheberl

dehady

|

.

TT

justiţia la Perşi şi sant ;inter-.
preţii orânduirilor strămoşeşti;

afehrzeţ

şi toate (cauzele) sunt

Xhhoy. ut

referite

lor. La întrebarea ce le-a pus-o

3

9

>

(ne
m
r*

zur 2 îtevprjttvat vu, 1 Baat- Cambise, aceştia i-au dut un
east -Îlposuwv Etsivat zottety,
7 „răspuns şi veridic şi prudent,
> pobărsat, 3 O0ăzw pre 7 v6- zicând că nu găsiau lege care
să permită

wsTă WE) Tot7: 0)

20/28

dry

Epoouzvrjy6

20h)bv

-/p6v0vy

ădehzeiy, 9 Towsâwy

altă parte,

vieața,
"1 uehedat,

Textul lui Blakesley

frate

să tră-

ească cu sora (lui); dar că mai .
există o altă lege . care -permiteă regelui Perşilor să facă tot
ce voiă.. Cu chipul: acesta, pe
de o parte nn an nesocotit. legea de frica lui Cambise, pe de

vouo mepiotihovres, t mupatadpoy
ZO Vu) Gu 0y 78
“ăpzay adsheeie, 5 . Doza uiv îi
0 Kauiosrs Eprue ri

unui

ca să nu-şi expună

apărând legea

are xwhbz:, consecuent

cu

în mod
varianta zu-

1dwv de mai sus în loc de xzhzbwy. (Vezi mai sus nota ], pagina precedentă).
2 p&vy cot. Textul ni Blakesley scrie într'un singur cuvânt pivzot.
„36 Bagthedovyst llepoiwv. îtzivat nottstv md ăv-Bobimrat,

Acest argument arată gradul până la care eră împins despotismul la Perşi şi
aminteşte cele relatate de Plutarch relativ la Anaxarcu, carele, ca să consoleze
pe Alexandru cel mare care aveă remuşcări din cauza morţii lui Clitus, îi"
spuse că >Dice şi Themis erau prepuşi ca să execute poruncile lui Jupiter,e

în 'alte cuvinte că ceeace e juste subordonat
tarch, Vicaţa lui Alexandru cel mare, $ 52).
tyopoy
Idea de râvnă
cată şi în alte
verbul acesta,
178, vol. 1; la

celui

,

mai

tare. (Plu-

me port) hovri67 Observând legea în mod zelos, adică strict.
sau de zel pe care-o comportă verbul . zepisriiho aci e impli-:
pasaje din scrierile “autorului nostru, unde el. întrebuinţează
ca de exemplu la Cap. 93 din CarteaI, unde vezi nota 7, pag.
Cartea II, Cap. 147; mai jos la Cap. 82 din Cartea aceasta; la

Cap. 80 din Cartea IV şi în alte locuri.
5 0dzw

voinţei

năra

'zdy

vâpov

.:

husa

-

îsts

ze pi abioi ănbhuvtat
zâv vâpov ep!
pov &hhov vâpov Gbphuazov 1 lithoyvr: “fapte
ticula oz, de care depinde Fhozay, corespunde cu particula
pinde
.

verbul zugztz5g0%.
,
.
€ znv îpoptymw
Adică Atosa, (Vezi mai sus nota 7, pag. 75).
ps
at. Rău scrie aci textul lui Blakesley într'un singur cuvânt

pâv-

=ot,-pentrucă acest ut =o0: corespunde cu pă 2% din clauza care precede, cum
e cazul la Cap. 86 din Cartea VI. Mai jos la finele Cap.

punzând cu pâzot.
"8

faze,

36

avem

pty cores-

A

subtințelevându-se

-puyuiuu,

însemnează

luă

în

cisătorie,

ca la

Cap. 76 din Cartea IX. În general “puyaixa este exprimat și ca să cităm exemple numai

din Cartea I, le găsim la Cap. 60, 146, 173 şi 205.

|

? ădhmy ădengemv: Ştim din Strabon (XVI) că numele acestei surori
mai mici -a ui Cambise eră Meroe. În onoarea ei se pretinde de unii că Cambise ar fi întemeiat orașul

Meroe,

dând

laculuişi orașului. numele

rori a lui: descoperiri recente însă arată că acest
intea lui Cambise

oraș

acestei

su-

există. mult timp îna-

carele nu a făcut altcevă decât să-i schimbe

numele,

“Thalia III, 31, 32.

18

strict, au găsit o altă lege care

Sică tipi vzostptiv, Eztozoutyr) „0
. 2-74,

«

poriza, 1 pasi

„ii

bsi

LI

.

-

i,

,

-care ar .

unul

cu

să se: acorde

dori să se: căsătorească

REPEDE

cu su-

xorile (lui). Şi: astfel Cambise
se căsători cu' iubita. (lui); nu

trecă mult 'timp după aceea şi
se căsători cu o' altă soră. Pe
(sora) uceasta, cea. mai tânără

(din toate) şi care îl însoţise
în Egipt; o ucise (Cambise). -

ae

zis dusbz, Gonzp! mpi Suepâtos,
kănecat dâgos, 5 Eres pâv E

30: În 'jurul morţii acesteia,
ca în jurul (morţii) lui Smerdis, circulă două. versiuni. E-

ioost, * - Raufboza svufahtaty GHb-

linii spun că Cambise ar fi pus

"uvoy dăovzos orb)? 45yds, 0supic C5 ai iv oaia TOTI,
Nezwuâvov &3 765 o4hharoș, Xâs)-

să se lupte împreună un puiu
de leu şi un căţel, iar această

- 82. ?Aui 85 câ 0avdzp 2: ad

» obrod ăhhoy
dv

do
z0bz

orbhaza dzof-

Gesuby

zanayevtobat

38 evontvovs
Grbhatac

cbr

Gl

Entanacioat

rod

Grbuvyov, 5 hai zdy uiv Nappboza:
va Barphaty,
Ranâhoza Dă:
G6yza zobzo, zsipsola, Gioz

mb?

Tip 88 sine,

1 îavazopuivnv
avut întsmou?yny
o!
sous

ua
Ga-

îa?

Aiţuarov.

aceasta, ar

observând

Cambise,

acestui

La începutul

plânge.

dece

fi întrebat-(0) că

bş 106051

ot

soţie (a lui) priviă. Căţelul găsindu-se în inferioritate, un alt
„căţel, fratecu acela, rupându-şi sgarda, sări. în ajutorul
lui; find doi, căţeii în modul
acesta biruiră pe puiul de leu.
Cambise priviă cu plăcere, iar
torarăşa de lângă el plângea.

capitol

am

st

[5

.
op.
si

uzsov şi pentru motivul acesta Cobet şi alţii au propus înlocuirea lui î7? aci prin Es. Nu văd însă necesitatea unei aşă schimbări
nejustificate prin nici un text manuscris în favoarea ei; ambele prepozițiuni
sunt corecte şi nimic nu împiedecă-pe autor să facă uz şi de una şi de alta.

2 “Amoi dt câ Davâsw. Am avut pei cu dativul
40, (Vezi 'vol.-], pag. 230, nota 4).

la

Cartea

I, Cap.

hogos. Cele două ver-.
sept Eptpâtos, Eţasat
2 dsSia, Gomsp
siuni privitoare la uciderea lui Smerdis, despre cari a dat seamă Erodot mai
sus la Cap. 30.

p3v

+ Edhmves

Multe manuscrise

higovat.

înserează

particula yâg

o resping, afară de Sclweighâuser.
5 subhaut.
Cuvântul sud) pen tru căţel e foarte. clasic şi îl întâlnim
în Odisea lui Omer (IX, vers. 289; XI, vers 86 şi XX. vers 14).

după

iv, dar ediţiile a cele mai , bune

9 sxbuvov. Iarăș un cuvânt omeric..Îl găsimîn Iliada la Cartea XVIII,
vers 319. Sofocles îl întrebuinţează in tragedia Ajax, vers 966; Aristofan în
Broastele, vers 1417, şi Ciălărcţii,

Supl.,

vers

1923.

î daxzpdst.

--

vers

1039;

în

Unele ediţii au optativul înupiot.

fine

îl

găsim

și în Buripid

"Thalia.II, 32.
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7 Grbhaaz 7 ăâsrie rwosi- | Ea atunci ar fi răspuns căa
Gaica dazpbaziz, wazioă
ze | plâns văzând cum cățelul: “a
Suspâtos vai, uabodsa.l

îi,
&

-s zsiwp- | răsbunat pe fratele lui

1, & ruopisovy. "E)d-rvss ţâv
tă zodro mă Ezcs vagi: abs
+ Dzd Raufbszo" Alyva„ 0 pază, memraziput-

|
|
|
|

şi adu-

cându-şi aminte de Smerdis,
cum nu aveă acela: pe: nimeni
ca să-l răsbune.: Elinii spun
că” pentru vorba aceea ar: fi

vw?
)aândsay Opidaza 3 zi %»- | pus Cambise “s'o omosre; pe
vaza spa
"40i ' îzavipesat | de altă parte Egiptenii spun
Tv pa, -Hâcepry. nepizazd.utvrj ! că'pe când (perechea) şedeă la,

Casin î55oa:sq wa)- | masă, ea,' luând. o : lăptucă în
mi zby găvat, Baosiaw 5 | mână, ar fi jumulit-o de foi şi

zi E sims rade wvot! vos | ar fi întrebat

pe bărbatul

ei,

> ti bridara îuiudjda, 5 ăv | »cum e mai frumoasă lăptuca,
>Ropm oiziv ăzothosas.e Thy | sjumulită, sau cu foile pe ea?«

3

Oopoftvea

Susnâlsa

abzij | Şi el ar fi răspuns. seu foile
pe ea; ea atunci ar fi zis:
»Ai fâcut şi tu ceeace

scut

eu

cu

am

fă-

lăptuca aceasta,

»întru cât ai desbrăcat casa lui

>Ciru.< Atunci (Cambise) în fu1! pafioăca.

Sunt cu totul de părerea lui Cobet că

acest! participiu este

nu numai. inutil, dar strică chiar armonia frazei. Acel comentator merge
până a propune suprimarea lui; faţă însă de unanimitatea cu care -îl mănţin
textele manuscrise, nu .cred că avein dreptul să-i bânnim autenticitatea.

-

* <pazisy sepixacmphâvuv. Subiectele acestui participiu sunt Cambise şi sora, devenită soţia lui, pe cari trebue să-i suplinim în gândul nostru.
Am

suplinit prin

>perechea,e

|

3 Ogiâawu dela fi5idat. Forma atică a acestui substantiv ar fi figtăzeton
4 nâsepoy
saptrestipiva
î, Bptăus 7, îaozia
îobca st

xah)iwy,

În câtevă ediţii ordinea

cuvintelor este intervertită
'şi : găsim

ș5y nipizazihutun ă, înasia d, bizidas todsa sim

xahhiwy,

Alte

xâre-

variante se mai

găsesc având ăpzivovy în loc de xzidiwy. Textul florentin, cel sancroftian și
cel vienez, sunt singurele având îobsn; l-am mănţinut: fiindcă, deşi Gaisford

nu-l admite, îl văd

figurând

în toate ediţiile moderne mai bune; apoi îl con:

sider chiar necesar,— Unii accentucază

de ăzazia unele ediţii
clauza următoare.

5 Basstay.
* <ubrxv

au

dasîu

și prin

fiptâa$ în loc de fipiău:; în fine, în loc

acum

dar

dustav în loc de îus:tay în

Unele ediţii au dustuv. (Vezi nota precedentă).
pEvrot voci gb cv
fptâara Sutuiismo.

clauză e foarte eliptică şi trebue completată

e:

urmare

tu imitezi această

lăptucăe

în gândul

care

nu

nostru.

prea

are

Sensul

sens,

Această
textual

Ceeace.

voeşte să spună Meroe lui Cambise este că el a făcut lucruri cari seamină cu
ceeace a făcut ea acum cu lăptuca aceasta. Iată pentru ce a trebuit să ne
depărtăm puţin de text ca să dăm un sens: acestor cuvinte. Bihr explică fraza |
astfel latineşte: »Atqui tu sane hanc intepram lactucam es imitatus eo, quod
Cyri domum circumcidisti, unum quasi folium post alterum decerpens, id est,

unum post alterum occidens e Cyr: domo antea integrac.

80

Thalia III, 52, 33,

ria lui, a sărit.pe dânsa care
eră, însărcinată, şi ea lepădând,
ar fimurit,
i
33. Acestea fură actelede fu-

£/0d5q E “paorgi,t vai pry. Exzp-

oasăy zolavaty. 2
.

.

33: Todza' uây. € Ş
“
îobs-0 authors
61% fă ză "Any,

T0b6 iti

z Steudwm,?

[edi

rie nebună

etzz: uai

4)

bise. asupra, celor din casa lui,

dos, oa mo Eofse 5 apozobs
vomă -Vazohagăsty, 5. Kat: “ţăp

împins

va vai Î S% gavels 05509 pagă-

fac- multe

ce:le săvârşi

Cam-

fiind, sau de Apis,

de: altă cauză: din

sau

acelea cari

nenorociri

să

cază

7
Ay degazar: Ep - 6 Rapzbors,
peste oameni. Se mai zice încă
zi pi obvonâlowsi "miss. 8 05 | că Cambise a fost atins din

1.E4odc

îv

jasrpt.

Locuţiune

care

iînsemnează

a fi însărcinată şi

pe care o avem mai jos la Cartea IV, Cap. 30 şi în Pausanias (Cartea I, Cap.
6, $ 2 şi Cartea 1V, Cap. 9, $ 5). La Cartea V. Cap. 41 avem pur şi simplu

Es: sau Zoyaty luat în sensul acesta,
|
|
? îxepusacay 'ănobuvyety. Actul acesta e atât de brutal, încât mulți

istorici pun în dubiu aşă cruzime din partea lui Cambise, E posibil că simplul
fapt al avortului şi al mortii acestei femei să fi dat ocazie preoţilor egipteni,
iritaţi în contra lui Cambise, să exagereze și să denatureze adevărul, pentru

a-l face mai odios în
? Tadza piv
începutul capitolului
începutul capitolului
vezi gramatica

ochii lumii. :
a
îc obs
otumtevs
â KapfBboms
îteuavm.
La
următor avem >ld2s 2 îs ănhovs Iligsas îsepme şi la
37 »z0ds tvpprzpovs îântnaivzzo.e
— Asupra acestui acuzativ

elină a lui Kiihner,

$ 547.

+ î%, Această particulă are aci drept scop de a referi pe cetitor la cele
spuse mai sus la Cap. 30: obriza dă 1păzos0 Ghinmpra îutwme Vezi şi nota
"

5, pag. 3, vol. ].
.
5 cs.
În unele ediţii îwbz. (Vezi vol. I, pag. 19, nota 3). Asemeni
au şi manuscrisele lui Sancroft şi lui Wesseling, primul la Colegiul Emmanuel
din Cambridge şi cel deal doilea la Viena. (Vezi şi vol. II, pag. 183, nota 5).
€uază varahuupăvstv,
Se aplică unor nenorociri cari cad pe. neaşteptate, fără cauză aparentă şi pe cari Elinii le atribuiau unei acţiuni divine,

Verbul unerzhauâiva+v cu acuzativul năpastei trimise de zei se găseşte în Erodot şi la Cap. 66 din Cartea II, »bsiz spfjppraza muzahcapravat s0dş ulehobpo»se unde am tradus »se întâmplă cu pisicile un lucru supranatural.e (Vezi
vol. II, pag. 176, nota.3).
|
|
:
o
„_îxat, Acest al doilea za! nu figurează decât în donă manuscrise, dar
Gaisford şi Sehweighiiuser refuză a-l omite, şi în adevăr ei dă mai multă forţă
frazei.. Dietsch îl admite în textul lui, dar îl închide intre parenteze ca dubios

subt punctul de vedere al autenticităţii.
8adv tpijv obvopâtova:
ztvss.

chemă

la Elini tpă visos

țeşte întru câtvă aceea de
n Toscana

şi popă

huut

mal

epilepsia se numeşte

mal

E

vorbă

vâcoş: această din

în

de
urmă

|
epilepsie

denumire

limba franceză dată tot

benedetio,

ceeace

seamănă

vodzos. Sigur că manifestaţiile oribile ale boalei acesteia au fost

care

se

amin-

acestei boli.

mult cu

cauza

pă

pentru

care. massele inculte au considerat-o ca o pedeapsă divină. La Ebrei acei cari
suferiau de atacuri epileptice erau consideraţi ca posedaţi de demon şi în faimosul tablou al lui Rafael, lăsat neisprăvit, intitulat »Transâgurareas, tânărul din primul plan,. posedat de demon, prezentă toate aparențele unui
om în prada unei crize de epilepsie. Ipocrat a seris un tratat asupra acestei

boale intitulat zasp: <7s îp3,s

vobsob.c—Întru

cât

se

atinge

de chestia dacă

Cambise a fost sau nu victima acestei boale nervoase, nu există nici o dovadă:
pe care ne-am puteă bază. La boala lui Cambise a făcut dej aluzie Erodot

mai sus la Cap. 16.

-

.

.

Thalia. III, 33, 34.
vb mot demis
patos: vo5G0y

!

84,

'

Tods

Îlfpoas 2

naştere de o -boâlă teribilă : că-

0b58V 1jv, 105 GWpasă) 'vos5ovtos;

Wu7jă râs epâvac Dytaivewu |
i
Si
Re

reia

Stem.

îu+

Atyerat

|

sina »"0 Gtozory, 76
+
zâyza
paţălo
Saal

>pivy Xa
»vtezt, își

îi zic

boala

sacră.

boală teribilă, să: nu fi fost să-

-

nătos la minte,.: :
34. 'Jată acuma. actele lui. de

“ţăp | farie nebună comise în afară
de: familia, lui..-Se spune că
(într'o zi) el ar fi:zis. lui Pre-

obrby apbs [lontdozza,- Toy
re wădora val oi zăs
Em6pee 0br0s, tobtov 15:60
civo/5os:îd m hNam2boyy&
i: adzm 0. Gutzpi”
eizaiy 05 D&yarat zâls*. xllpi»ezozez, 4ni6v ui zwa vouitow:
»llepoz eta ăvâpa;, Tis re
»Xâyovs: aţi utot mttsdyratse
Toy 28

unii

«| Nu e dar: lucru -de. mirare ca
-lel, fiind atins. de . (această)

.
.% sg .rods .X)hovs

sizsiy
Eziua
Mia
aaic

81

|
|
|
|

xaspe, — pentru carele: el'. aveă
o deosebită consideraţie şi -carele duceă singur ordinele lui,
al cărui fiu eră în fine paharnicul lui Cambise; o onoare
nu mică, —se zice dar căel
ar fi zis acestuia::>O Prexaspe,
»ce fel.de om consideră Perşii
“»că * sunt: eu? Despre * mine:
»ee spnn (ei)?« Acesta ar fi

1 ag
wptvas bytatvetu, Pentru locuţiunea aceasta vezi gramatica:
elină a lui hiihuer, $ 557.
i:
1 î6 nobe Xhhous
[lipaas:” Literal >faţă de Perșii ceilalţi, în alte
cuvinte faţă de alţii în afară de cercul familiei lui, brutalităţile îndreptate în
contra familiei fâcând obiectul capitolului precedent, aşă că aceste cuvinte
echivalează cu îs 7obs obs ăviipunove.
“3 olvoxâosîv
<b-Kapbag.
Am pus un punct şi virgulă după
Kap2bsg fiindcă văd această punctuație adoptată în' toate ediţiile din cauza:
lungimii excesive a frazei şi din cauza naturii parentetice -a pasajului înce::

pând cu

sv îzija re păharu şi până la od utepţj: altminteri, strict vorbind,

nu ar trebui punct aci. Clauzele incidentale, cari ca formă sunt deplorabile,
încurcă mult sintaxa întregului pasaj şi obligă pe autor să : repete iar mai jos

pe dâţerat eineiv dela început. Aceasta r'a îndemnat să pun
virgulă după Kap453%, dar nu e mai puţin adevărat că clauza

“pletă. În traducere am punctuat cum mi s'a părut:mai
bare cuvintele pe cari le consider parentetice,

“logic,
A

un punct şi
nu e com-

separând

prin
.

4 3p.8o0, Două manuscrise importante, cel sancroftiân din biblioteca 'cole- .
giului Emmanuel la Cambridgeşi cel wesselingian din Viena, au âpied. Aceleaşi
manuscrise însă au îpto în pasajele din Cartea I, Cap. 126 şi Cartea VI, Cip,
86, unde figurează acest cuvânt.
Si
5 îmatvisat, Ediţia lui Blakesley are Ezatvtat întocmai cum la Cap. 39

din. Cartea I are gcâfav în -loc de gozieat; tot aşă la Cap.. 206 din acecaș.
Carte. multe ediţii: au ypisfiat şi xpăstiat în loc de Xptsahat, deși în acest din;
urmă pasaj ediţia lui Blalesley are” yptschar.. +
.
A
o
* orhotvin, Erodot, la Cap. 183 din Cartea Î, ne vorbeşte despre pre:
dă xapra
dispoziţia. Perşilor la beţie. (Vezi nota 5, pag. 239, vol.. 1). >0tvwp
mpoaiarat.c« Niebuhr ( Vortrăge, vol, I, pag. 153), observă, că. Cambise nu a
fost singurul rege al Perşilor căruia să-i fi plâcut
Erodot II. — 53496

băutura

şi Plutareh

spune
6

Thalia

32. .

TII, 34.

răspuns (atunci):
»în alte privințe

sahebyosi zposrtscdat.a Tăy. ui?
în D&pew mara -zeţi legator
by 323 OvuOtvra rotăde apueis06ari »Nov:ăpa ut past Ilipoat
»0îw

2poozsiueyoy, zapappovtstv,

>.

084 eivat votuova; 053? ăpa

sopâaj

ol. 'apârspot

>mult,: spun. însă că. prea! îţi;
>place vinul. Acestea dar le-a,

spus. (Prexaspe) relativ la (opinia) Perşilor;

»doară spun Perşii:că

»ădmppiec.« Ilpărepov “ăp 8i pa,
Ilepotoy ci ovytâpy E6yzoy vai
. 20i0s

»tunci.

cuvintele

de

altă-

şi cu Cresu (împreună) erau aşe-

zaţi lângă el, Cambise le pusese
întrebarea. că ce fel de om credeau că eri el comparat cu ta-'

tăl său. Ciru?

Thy

că Ciru cel june se făliă că eră în stare să suporte

tele său şi să bea mai mult: >0lvov 7heiova
1
2
3
4

lor

dată nu 'erau sincere! Căci.
în adevăr într'o ocazie :antevioară, când câţivă dintre Perşi.

âueifovro, sein
Gueivoy 70
matpâs" Tă Te Yăp. Exsivov ăvra
yew adry, ci apocerriodat Ai“vazy ze val rijy 0adacozv5 IlEpoa păv 8ij” zabra : Eheyow Kptidts 6, zapshv ze val 04 ăneo-.

pag.

plăcân-i

»du-mi. vinul, bat. câmpii -şi
»mi-am. pierdut raţiunea? : A-

zic Govzot vip ebvat mpbs Tv
marăpa mehtoat Kâpoy? Oi 68

„dusvos Ti) 4piat, 8 eize. ps

atunci (Cambise)

mânios, ar.fi ripostat: >Ce'fel,

hovoti „joy

Kpoicov, zipero! Kayfbonc,

»O stăpâne,
ei te. laudă:

zivety

Aceştia au răs-

vinul mai bine

decât

vol.

pEpetye (Op.

vai

fra-

I,

1854).

mhsd vws. Unele ediţii au zhebvws care e greşit.
Tov pb, adică Ilprneăazea.
<ăv dt, adică RapBbamy.
oi mportpot hâţot. Cobet preferă oi mpâzzgov )âţot.
slvat npis râv aripa
xotăg zig doxtot ăvp

5

sehtout

în acest pasaj şi „ar puteă
manuscris îl omite chiar, şi:

Kâpovw. Verbul zshsaat e cam obscur ca sens
fi suprimat cu avantaj, etvar fiind suficient. Un

altele îl înlocuesc prin xahâsat. Blakesley consideră pasajul ca corupt, dar zice.
că - suprimarea

lui cehssa:

nu se

poate

plică în ce mod a fost alterat textul

justifică

fiindcă

Acest

original.

că textul original ar fi sunat astfel: xot6s r:s doxtot ăvhp

dâsat Kogov, adică:. sce fel

aceasta

comentator
ape

my

nu

ar ex-.

e de părere

mutipa ss

de om a ieşit el comparat cu.tatăl său Cambise,<

că atunci „verbul etvat ar fi fost pus de un scholiast într'o notă marginală
pentru a explică cetitorului sensul obscur al ui zsnâsat, şi că mai târziu stvat,
în. text, Verbul «:)£cat, provine probabil din idea de a duce o
s'ar fi strecurat
viență perfectă sau desăvârşită (fiov zzhetv). Avem expresii aualoge în Ero-,
dot, ca de exemplu sis “E)qvas cshsovat la Cap. 51 din Cartea IL, unde am:
'îni Elini< dar unde sensul real implicat în acest verb
tradus »s'au 'transforriiat
ar fi >s'au perfecţionat în Elini.« Tot aşă la Cartea VI, Cup. 108 avem »îş
Botwzobş

ashtsty.e

— Rig

cu acuzativul,

indicând

comparaţie,

'este

des: între-

buinţat în! literatura clasică: în Erodot găsim un exemplu: la Cap. 35 din Car-:
tea-II >apis râsuv Xâpnwue. (Vezi vol. “II, pag. 91, nota 5); asemeni iar mai!

jos la Cap. 94 din Cartea această. - : -:

a

. ..Marea. Roşie. . :
n Bahuocav..
- 34, Particula: aceasta este: omisă: în' cele

Gaisford'o

mănţine, di

E

cea

ap
niai multe manuscrise,

dar:

aceea am respectat-o dâşi' lipseşte în textul lui Creutzer.:

"Bu ptâti În multe ediţii avem: dativul upiast.

2

|

st

aa,

Thalia ÎI, 34, 35.
<

>zai

a

Tăăe” > Bug pă. vor

puns;că .eră

Kâpov, 00, Zortats. &potos

>2ivat Tg TAtSpr

83,
şuperior, tatălui

(său); pentrucă

„00-ăp 20 „zi

el : posedă .tot

ce. ave. acela,: şi

că peste a-

»Eo7t-biăs oidy;02.Eneivos warehi- cestea mai căpătase Egiptul. şi
a zeto:a: “Ils0m-, me :raăra Grohoas |. marea. . Astfel dar. vorbiseră
: Kaugbons; vai - Exalves , ri . Perşii ;, Cresu însă, care eră de
Eris pia,

-

; faţă şi care nu-aprobă,
| părere,

lui Cambise .ur-.:
cuvinte: »Eu, des:

. mătoarele

»pre

această

adresă

partea -mea,

„»Ciru;

nu

statăl

o fiule

te consider

(tău);

-lui

egal cu

pentrucă.

nu -ai:

»un fiu; care să semene ţie cum
>a lăsat el.e Cambise se bucuvaşe auzind. aceste (envinte) şi
Jăudase. judecata, lui „Cresu..- .
35. Aducându-şi dar aminte

:: 85. Tobroy 6ij. 0. Eatuorrjo02wp

aprî.dExetwy maps my Ilpridozea:
Rae
.0s
daia 2
î
o
>5d vov:păds. abdrhs,2
ei 'dâyovot

"acestea, (Cambise)' zise mânios
„către „Prexaspe:

>[lspoar Ghbiz, sira, adi M> paytes rabta :mapoepovtavat, E

»tu

„>drept, sau

2670” Ey” rotor "apobjă=

»Judecă -acum

dacă

Perşii. spun

dacă

vorbind aşă
trag

ce

spun.

Dacă

“sîn-fiul “tău

acela

care'stă în:

„70b:-:zatâbg..z05. 665. |: >nu

:

singur
ştiu

zbor 5 uzors ris | »faţa uşii, şi îl nemeresc drept

îi

1. “11 sf m: ns saedra &uobans. Verbul îdaotae e în , genere urmat de
un participiu. Vezi gramatica lui Kiihner,$ 659.
;
2 adus.
Cuvântul acesta figurează numai în două - manuscrise, în cel
sancroftian: din biblioteca Colegiului: Emmanuel la Cambridge şi în cel wesselingian din Viena, ecari, precum am spus dejă, prezentă multe puncte de analogie intrâ“ele. Cele 'mai bune „ediţii, iutre cari a lui Gaisford şi a lui Creutzer,
măaţin, pe. adzis care e emfatic şi dă o deosebită forţă apostrofării lui Cambise.

> EV utv
zpolibpo:sr,

găp

rod maidie rob

pad ov_ TB%o tt.

cod

zobdâs,

îorebrăc

îv

Cele două manuscrise la cari m'am

sotat
referit:

în nota precedentă au îjv-în loc de ei şi <5uw în. loc de -z5yotpt, Cu toată au-

toritatea“ necontestată

a acestor

două

mabuserise

cari” cântăresc

mai malt:ca oricare altele luăte separat, totuş cred că textul

în

lor

cumpănă!

în cazul de”

[aţă e greşit, Avem în clauza aceasta şi:în aceea! care urmează două perioade.
corelative, două alternative, una 0.prodosis şi cealaltă o apodosis: cea din-

tâia e introdusă prin “si pv-cu verbul în mod optativ. (coxo:p:) şi cealaltă prin:
îiv 35 urmat de verbul în mod subjunctiv (ăpdprui). Avem exemple destule de.
asemenea constrpeţie în Erodot, 'şi nu mai departe decât în capitolul: următor:
Săsim' ei piv parapehnzet i î. 79 23.
pecaptmnrat. . E adevărat că în acest:
exemplu primul verb e în faturul
afectează

corectitudinea

lui

ei pi

indicativ şi
care

în orice

nu:

în

caz

nu „poate

optativ, dar aceasta nu
fi 3

asemenea un exemplu la Cap, 71 din Cartea I tot cu si şi futur
cu

subjunctivul

e!

WAT D335

e n e Tv

vinițs.— 3

otst

păv, --Avem

urmat de-îp;

mgohbpots!,:

la intrarea:

SA

|

>aopdine,

Thalia IUL, 35, '-

Ilspăae mavăryrat - NE= : vîn inimă, e evident că Perşii |

>vowres '0b5âyl
3y 8%
> ecua Ilfpoas ze „Mpa

Gudpro,
Gaia

>zal- 2u? ui cozpitzu,c

Tadra

»au spus o prostie; dacă, însă
»dau greş, atunci recunosc că.
" »Perşii au dreptate şi că eu nu

CE 'eta6yzu vai far zetyaea Tă '76£o, BahEaty Thy aa îda”3 zz66vz0e
zodăs, "vanilie - arh

"ashebaty mal arâaoba:
G:
mă: Bia
aş 08 tv ri i
epz07vor
&y26y7a

Tăy LR S7by, !

sunt. în “toată firea.e Zicândt
aceste
(cuvinte)
Cambise. îşi

întinse

arcul

şi lori pe băiat;

“căzând băiatul, dete ordin să
se spintece şi (apoi) să se exa-

etasty ehs

mineze

rana;

când

sua

găsit

zdy aazâpa 205 '2a fos, “ehăoavza | săgeata înfiptă în inimă, (Camul meg pages ăn
lg:
bise), râzând şi plin de vese»taozes,

os

uz

Eoye

>pat, 5 Îlăpoz me

05

»âî)d ot 'YEovya. Nov 85
>siză, zivai! eies 2-a duty

um
Gr

>0ubzoy cbrwş : 3ziozoza
Sai
6 zctab>ovza se Ilomtdozea 68 pOptovra vâpa o ppeviipea, za

zipi Sobe

Betpoivovza, 1

-

>097 âv

lie, zise

paivo-

măpazpovtobat,

abrăv

tatăl

băiatului:

»drept), văzut-ai alt om neme:=
>rind ţinta în aş fel? Prexuspe, văzând că omil nu

> Atozota,
Ejwye: Coziw Ty

sizstv

către

»Prexaspe, tu ai înțeles bine
>acum (cred), că eu nu sunt
“>nebun şi că Perşii spun prosotii, Şi acuma. spune-mi (tu

în toată firea şi
pentru. propria lui

eră

temându-se
(siguranţi),

apartamentului, adică la poartă între vestibul și. apartament; noi am zice la
ușă: aşă stau servitorii în casele orientale, gata să alerge la prima chemare a.
stăpânului.
1 dNăgovrss 0bd8â&y. Nimicuri, adică prostii. Avem expresia aceasta la

Cartea VII, Cap. 17 shăţovru vd5tv.e
1 îpb..
Unele texte au pi.

3 PE
eee
ci moov, Bahăsty
zdvy naida. Precizia cu care.
Cambise a nemerit ţinta lui amiutește până la un punct 'legenda curentă des».

pre Wilhelm Tell—În loc de forma ionică
atică Pahtiv,
* Bimwa. Cuvânt rar
ripid (Suppl., vers 330).

5 ob

patvopat.

întrebuințat

fahts:y unele

de

autorii

Textul lui Long şi Macleane,

nuscris. sancroltian, are 05 paivopnat ss. Aceasta

e poate

ediţii preferă forma

clasici;

îl găsim

bazat

pe

în. „Eu-

singurul

ma-

mai

emfatic, totuş nu

particulă: e destul un re după llipsar.
6 îmioxoza. Adjectivul ține aci locul: adverbului :
aceasta indică nemerire drept la obiectul asupra "căruia

toxina, Expresia
e aţintit ochiul.

„cred că faţă de unanimitatea celorlalte manuscrise putem să

admitem

această.

Astfel Teocrit (XXIV, v. 105) califică o săgeată care îşi nemereşte ţinta, * înte.
grozav otstây. Hesechiu explică cuvântul acesta: cânioxona zuŢyâvovta 105 axomob.c Zeița

Artemis

aveă,

zice

Plutarch,

un

templu. în. Elida,

îmisxâmob "Apriptăos, adică al Artemidei care nu dă greş,

ziției

Taepi

ap.

Eworă

cu

îstpatvoysn.

Relativ la, construcţia

care

aceasta a

participiul şi cu dativul persoauei, vezi gramatica

Ruehner, $ 610,

se numiă

elină

prepo-!

a lui:

-

„Talia III, 35.

»fzdy

6zo

Gy wadâs fate.le

„85

|.ar.fi răspuns : >Stăpâne, eu nu

Toze uâv zabra ! Etepyăoaro:
. 578- | 2cred că. zeul însuş „ar fi dat
pod. GE: Ileposwoy Gwoiovs reia! | »aşă: bine,
Iată. faptele. rele
zpwzoto! 2 . vaza
Em” odeutii | ce le comise atunci (Cambise);

airin ăt/pep3 Edy Gbovas Eni |. eu altă ocazie a luat doisprezece
vepahi

vatopoţz, î

.

e
1 my

bstv

:..

. | Perşi

dintre cei

mai

de „frunte

„iu

si fără motiv,

|

aropat. de vii cu capul în jos.

odruw

ăv

xahâş

Bahtsty.

plauzibil i-a, în=

Bihr crede că Erodot pune

aci în gura lui: Prexaspe ceeace ar fi zis un Elin făcând aluzie la perfecţia divină cu care Apolon, diviuatea arcului, ar fi tras, şi :câ prin fisîy se înțelege
” divinul arcaş al mitologiei eline, adică Apolon, Eu cred inai mult cu Blakesley
că cuvintele acestea pot fi: foarte naturale în gura 'unui.Persan, - pentrucă

la Perşi divinitatea

Ormuzd

eră reprezentată

cu: un arc În mână, cum eră

şi

Apolon la Elini. Astfel apare Ormuzd pe inscripţia dela Behistun. Acum, că
„Seneca, dând seamă de acest incident, zice despre Prexaspe că: >Nepgavit Apollinem potuisse certius dimitterec (De irâ III, 14) nu e un argument în favoavea teoriei că prin lcd Prexaspe ar fi înţeles pe Apolon; versiunea lui Seneca
e un exemplu numai despre tendinţa care există la Greci și la Romani dea
identifică divinităţile străine cu acelea ale mitologiei lor proprii. .

2 izipufit
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llepotuv:dpotovs

zotat

rpurotat.

suește textul lui Creutzer şi astfel e ordinea cuvintelor

numai că unele au 6puo?z, iar altele îuoiws

in

Astfel

plă-

în toate manuscrisele,

loc de Gpotovs.

Acest Gpninus

„fără îndoeală e straniu, şi toate argumentele în favoarea lui nu-mi par de loc
satisfăcătoare, căci -nu văd pentru ce sar referi la Perşi. Blakesley ocolește
dificultatea până la un punct adoptând pe Gota şi intervertind complet or:
dinea cuvintelor. El prezentă fraza astfel: >Ecâpwlje 33 âuota (adică acte crimi-

uale similare), zoîst: spârotat: (celor

anterioare),

ducerea

cu această licenţă a

lui

Blakesley

e conformă

Ilepsiwv

vosuz

s.c.l.

Tra-

textului şi sună astfel

iaterpretată în. limba noastră: »Aceste atrocități le comise el atunci, şi la altă
epocă egalând (adică atrocitățile celelalte fiind tot atât de grave ca şi accea a
căror victimă au fost membrii familiei lui şi Prexaspe cu fiul lui) pe cele comise
înainte; doisprezece Perşi, fără nici o vină vâdită, îngropă el de vii cu capul
în jos.e Sensul evident că este cam-acesta, ori în ce chip am interverti noi

ordinea cuvintelor şi ori în ce

fel am scrie 6uotovs,

dacţia

are nici o autoritate manuscrisă

Imi

Blakesley

care

nu

totuş

nu pot admite re:
s'o sprijine, şi

mai are inconvenientul că. nu înlătură mult dificultatea cu Gpotovs schimbându-l în pot. Eu cred că Gpoiobs e pus pentru Guota şi Gpotu pentru
Onoiws, întocmai cum la Cap. 75 din Cartea II în loc de &poiws unele ediţii
au âpota şi âuota, (Vezi vol. II, pag. 1534, nota 7).:În toate cazurile am scris
âpotovs, acordând cu (wovras, numai pentrucă văd că cele mui autorizate

ediţii. scriu astfel, dar mărturisesc că nu mă satisface de fel şi traduc cum
cred că e sensul, fără a ţineă scamă nici de uo!ovs, nici de construcţia gra-

maticală strictă.
3&ztâypew.

Plauzibil.

Avem

expresia

Gşti/prwy

mpâpaaty,

propunere

plausibilă, la Cap. 156 din Cartea I.
,
,
* Cbovras
îai.xegahmv.xacbpoţe,
I-a îngropat peste cap, adică
„cu capul'în jos, Rawlinson a înţeles .rău acest pasaj traducând până la

cape şi înțelegând că victimele ar fi fost băgate în picioare în pământ, lăsând
capul afară, supliciu care a subsistat în Persia până

aproape

de. zilele noastre

şi se numiă »plantare de copaci.e.
Aci îz! cu acuzativul însemnesză exact peste
şi în xepahi)v corespunde exact cu expresia noastră peste cap, adică cu capul
în jos. La Cup. 114 din Cartea VII Erodot ne spune că Perşii practicau îngroparea de viu; aci însă nu e vorbă numai de aceasta, e vorbă de un su-

pliciu cu rafinare de cruzime, de îngropare cu capul în jos

şi Blakesley crede

“Thalia III;-30,

88

Hi:86, Tadrst G2:uiw 'notebyra- d3t- | :* 86. “Astfel fiind faptele: să-

vârşite: de Cambise, Oresu: Li-

umiwaz 1::Kpotaoc 6''Avâhs Voi0szioaL Ttoits
46
muto Enssris"0 pa»atdâb,
- ui, --mâyza 2fhrzij2 ai
swatiddfave * Gawozây: 'Aa0ov

dianul: creză de datorii lui: săi
atrăgă: atenţia: cu "următGarela
cuvinte 130: rege, nu lăsă ca
>în toats să! te "conducă tine

st apâvooy 8: etvat, -aosă

»reţea şi

>0opi'! Emizpine;5:

d)

făyei'aal

>apour0sivj:

Sega,
acasa
a0dâzură. “niz ătoypip

pasiunile

(tale),

dar

| oreţine-te şi te stăpâneşte,
Ed

»Frumos lucru e.prudența,

pe

| >de- altă. parte prevederea. e

>7relvas 03 zaidaş, "Ily GE, z00)ă,

sînţeleaptă.
Tu ucizi '.nişte
»zotabra mottgs, da Guns ui Gzv oameni cari sunt concetățenii
»ăacoriosvtat 8 Iltpoat. "Euci â -otăi fără motiv plauzibil; u»aarijg. obs Kopos dverăhzzo z0)pcizi chiar copii. Dacă - mai |
3349

ushshuv

05

"»faci multe de acestea, vezi ca:

că Cambise,

ca om intolerant ce eră, va fi pedepsit în acest mod pe câţiră
Perşi pe cari i-ar fi dovedit că ar fi simpatizând 'cu cultul Egiptenilor pentru
morţi, cu cultul, în alte cuvinte, al lui Osiris îmmormântat, şi i-ar fi îngropat
în bătaie de joc cu. capul în jos ca să caute adică astfel obiectul ndoraţiunii
lor, Supliciul acesta de a fi îngropat cu capul în jos este acela cu care Dante,
în Infernul săn, zice ci sunt pedepsiţi Simoniacii, adică acei . cari trafică cu
cele sfinte. (Vezi Dante, Inferno, Canto XIX, vers 49).
:
|
'
1 Edtxatwoe, implică un simţ de datorie. Așă avem acest .verb la. Cap.
89 din CarteaI şi la-Cap. 126 din Cartea VIII.
n
:
2 dhtazig. lutreb uințat în sensul vârstei fragede când omul e apt să se
lase a
avem
>Noli
3

tea I
zova:,
(Vezi
„+

fi târit de pasiuni şi ascultă mai puţin de: vocea raţiunii. În acelaş sens
cuvântul acesta la Cap. 18 din Cartea VII. Băhr traduce pasajul acesta:
.omnia juvenili cuidam ardori et ir committere.e .
A
îsirpene,
În câtevi ediţii scris greşit Enicpaze. La Cap. 98. din Car-

avem Entzpizovat şi mai sus.la Cap, 2 din Cartea aceasta găsim zaparpsiar multe ediţii, contrar unanimităţii manuscriselor, au zaparpăzodat.
mai sus nota 3, pag, 7)..:
:
:
E
”
wmsalăuBave. Vezi nota 7, pag. 68, vol. ÎI. 'Asemeni şi Cartea IX,

Cap. 2..
E
DE
5
apâvoov, Biihr traduce »providus.e Vezi Eschil, Supplie., vers 809.
Sofocle în tragedia Ajaz, întrebuinţează, la vers .119, adjectivul comparativ
Tp0vobs15p0s,

:

.

i

FII

IN

* xooumfisim. Unele manuscrise şi ediţia lui Blakesley au popnfi ten:
(Vezi vol. [, pag. 82, nota 4 şi acelaş volum pag,. 156, nota 5).

1 Sb

68

xreivets

pîvy

ăvâpus

aewvrod

mohtizas.

Blakesley

observă că fraza aceasta trădează originea elenică a legendei relative la această

lecţie de morală pe care o face Cresu lui Cambise, deoarece . consideraătul relativ_ la concetăţenie

nu se acordă cu mentalitatea despotică-a

tic. În general, tot ce spune Erodot relativ

la

Cresu şi

unui rege'asia-

cuvintele ce le pune.

în gura. lui, atât aci cât şi la Cartea ], poartă stampila elenică.
pag. 61. nota 3).
3 ăxoocmoovrut. Wesseling, pe care îl urmează cele mai

(Vezi
:
bune

vol..I,
ediţii,

respinge subjunctivul ăzoszijswvra: care figurează în: majoritatea textelor.. manuscrise, Avem un caz analog mai jos la Cap. 135 unde „vezi nota respectivă,
*"Epo! ît narip abc Rbpoc
îvsrthheso
modă. .De aci sim-

țimântul lui Cresu că îndepliniă o datorie, implicată în verbul ţâtxziwss .dela

“Thalia III, 36

thai

-bzoti)z00zt.

saăyadiva

1

1.6

m

“O. -uâv

o

ăy:: ebpiszw

87

>nu 'cumvă

5ă''ebvotay?2

să se răscoale: Per-

»şii. în contra 'ta.: Tatăl tău,
»Ciru,. mi-a : făcut: multe reco>» mandaţii şi m'a însărcinat să-ţi
„atrag atenţia şi să-ţi dau. :sfa»turile ce: le: găsesc sălutare.e'

2paiuwy: avve2obhevt- oi

Cresu, când dete .aceste.-sfaturi, arătă (numai) bună voință;
Cambise răspunse cu următoa-

GwyeBobhevoac, 7shzbiuy
adzdy:. "A pătea zotau.by 6 ua
adura itva ai Maooaţizac, Bov>houtyuy Ezeiwuy Badaivety îs ziy

rele: cuvinte :' >Cum, tu

ai cu-

»tezanța să-mi: dai sfaturi: mie,

>Tpectprv; za ăzb „piv czvrby

stu care ţi-ai administrat ţară,
»>aşă de perfect şi care ai: sfă»7xpâş îpostăs" and 03 îihzous8 | »tait aşă de bine pe fatăl meu
>Kâzoy, as+06uzviy. cor dh) cb
»atunei când-l-ai îndemnat să
»i0)eszc,?

>

%ijs Gambtod

crainny
d îns
(aL,

zazpidos

mot ai

ahhat

„treacă fluviul

Araxe.

şi să a-

începutul acestui capitol, când a dat aceste sfaturi lui Cambise.—Unele

intercalează articolul

& înainte

i

A sfătui sau consiliă. (Vezi vol. I, pag.'158,

manuscris.

„UL bzozibsohat,

i săvotuv.

de cs, dar

Bredoviu propune

edvotjv

ediţii

aceasta nu se găseşte în nici un

”

care

în

adevăr

nota 2),

s'ar acordă mai

mult cu forma dată obicinuit de Erodot cuvintelor. terminând în ota sau eta,
dar nici un manuscris nu prezentă această formă ionică aci.
au îs.
2 0 ș. Greşit scris &ş în unele ediţii. Toate manuscrisele.

- * 7pnsrâs,
sens ironic. .

Atât acest adverb
a
2

cât

și e
Ma

mai jos sunt întrebuințate în
aa
:

Verbul acesta, strict vorbind, implică o "administraţie
5 îmsrpânevaug.
prin delesaţie, aşă că s'ar păreă câ Cambise face aluzie la Cresu ca adminis-

trând Lidia în numele

unui. monarh

străin.

E

posibil. ca -el .să se refere la

epoca.când Ciru l-a însărcinat, după ce l-a învins şi l-a robit, să continue :să
administreze vechiul său regat în numele lui; se mai poate însă, şi aceasta e
părerea lui Blakesley, ca expresia să indice originea elenică a acestei. naraţiuni,

Elinii neputând imagină decât vice:regi în statele orientale mai 'mici.

În » ade-

văr mai Jos, la Cap. 82, Dariu întrebuinţează acest verb pentru a indică admi-nistraţia făcută de un monarh, așă că şi acolo verbul e impropriu, cum e cazul

poate şi aci. Sunt mai dispus a admite părerea lui Blakesley, 1mai ales că-nu
avem probă sigură că Ciru ar fi lăsat pe Cresu să 'gireze. administraţia Lidiei

după

anexarea ei imperiului „persan.
E
6 'Apdtea mozapăv. Sa vorbit despre fluviul acesta la Cap. 201 di
Cartea I. (Vezi vol. I, pag. 385, nota 1 şi harta anexată la acea notă).
daă ubv cawurziv Ghesug. Aci avem un exemplu de ceeace se!
i
numeşte în gramatică tmesis, ni fâcând parte din verbul &hecus. La Cap.

194 din Cartea I avem un caz analog cu

371, nota 6).

„

x

dv -ixigotuv, (Vezi. vol. Î, pag.

.

2 ămă 83 ohecag. Vezi nota precedentă,
? o rr. Foarte greşit în unele ediţii vechi oăro:.:

tb futpw' cu negativul od “cuprinde o doză de ironie şi corespunde cu
expresia noastră populară >n'ai să te sânţești pentru aceasta.c Vezi şi mai sus

:

nota 1, pag. 71. Găsim expresii analoge în Oreste a lui Euripid, vers 1593, în
iloctete: al lui: Sofocle, vers 1293 şi în Oedip rege al uceluiaş poet, vers'312.
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Thalia II,

»îc_0E mporăoiis tab Ededury:EatahapecOata 1. Todra
Ehdpfave
+

.

Că:

sizae

ră râtov, ds. vararotei-

=

*

.

e

Pa,

guy adrây. Kpoicos. 58 ăvzâpanâv

»tace pe Masageţi:
(în momen-atul) când aceştia erau. gata

»să
«tru
>rile
pe

>de mult caut o pricină. în
»contra ta.<. Zicând aceste (cu-

n

„„Kpotoov îmi, re. 7.67, Gate,
si uăy petauehtoet
2 .cq Kaufiboy
ai, Extirimios mă Kpotooy, oi. 68
Epipavtes

Godrpia

adrhy dâpa

hăpvovzat

Kpoioov:
3: îjy Să ui. ps-

Taushrtat, * pă

200 5. ut, r6re

varaypijoda!,3. "ExcOrcă

Kapbons
perEzeza

re 5i

5

treacă pe teritoriul: nos2 -Diriguind prost afaceţerii „tale te-ai pierdut
tine;-ai pierdut pe Ciru

«fiindcă te-a ascultat;. dar n'ai
«să te bucuri,
deoarece. eu

N

E0ze Etw* 6.83, dnei re zoteboat
054 eta, verei)azo zoig! Dzpăz0v0! Îafovras pt ăzozzsivat, Qi
3 Vepăzovrec, tatotăuavo! 7dy, Tp6„70y
a0T00,.
arazpbatovo!
rhy

36,

vinte) luă arcul (în mână) ca
să tragă în el; OCresu însă,

dându-se înapoi, ieşi afară;
Cambise, neputând trage cu arcul în el, dete. ordin

rd Kpotooy 05 z0))â
păwp
Borepov? pai

ucidă.

Servitorii, cunoscând na-

tura lui Cambise, aseunseră pe

1! apogăatos
rev î5epumv
înthaBisbat.
„este a căută o pricină ca în Cartea VI, Cap. 13 şi 49.

„-

2ei

ptv

pecapsimast

zentă un exemplu

al formei

servitori-

lor să puie mâna pe el şi să-l

ntradisilut

urmat mai jos de îv îi pi

de construcţie

a unei

Tpopist0$
-

paranthneat-pre=

protasis cu e! piv și cu ver-

bul în optativ, sau în futur, la care răspunde apoi o apodosis cu îjv î:
verbul în subjunctiv ; s'a descris această formă

de construcţie

şi cu

la nota 3, pag. 83

cu ocazia analizei frazei >ei piv ăp 705: naiir mob 055 mode, tozetog îv
soiat npolibpntzt, Brahiy căgotute. urmat de alternativa >7v 33 ăpăgiwe din capitolul precedent.

3 dâpa
Rpotsov

|

hiuvovrat

(w&yptu

»munera, ob servatam

o

Kpoicov,

Croeso vitam.e

(Vezi

Bihr traduce Sâpz Guiţpta
şi

Cartea

VI, Cap. 28 și

31). Aelian (W. A. XI, 31) are expresia fwâypta ăzobistv.
„»_% wernpEhmrat.. Accentuat de Blakesley pezapzhiisut. Accentuarea adoptată de.noi este aceea susţinută de Bredoviu şi recunoscută ca cea mai bună

de

Creutzer.

,

ÎN

„5 mot. Verbul acesta este egal ca seus cu întţartjset de mai sus şi am

tradus

A

pe amândouă

xarazpiabat

grafiei adoptate

prin a dori.—Unele

ediţii au zohâa.

e scris de Crentzer zaraypăsha:. XPam

de noi la Cap. 47 din Cartea

,

conformat orto-

1. (Vezi vol. [, pag. 70, nota 5).

Sunt pasajii însă unde am scris,cu a şi cred că însuş autorul a scris acest cu:
vânt când cu a 'când cu
i
1.0d noi
pertnetra ypâvu barepov. Cuvintele jpâvw Gocepov

au fost

bănuite de unii că n'ar fi

după od. noi;

peșinetra,şi s'a

autentice

crezut

că

fiindcă prezentă

ele sar fi

strecurat

o

superfluitate

în

text

din

vreo notă marginală. Le cred însă autentice, mai întâin pentrucă nu înţeleg
o notă marginală scrisă de un scholiast în dreptul unui -text decât în scop de
„a explică cevă care ar fi obscur şi nu pot admite o asemenea notă când ca
nu face. decât să repete ceeace există dejă în text, apoi pentrucă aceste două
ultime cuvinte figurează în toate manuscrisele cunoscute, în fine pentrucă
în autorul nostru şi în alţi autori clasici clini găsim o sumă de exemple de

- asemenea repetiţii: două din ele le putem găsi în

Tucidid

V,

61,

în' imnul

Thalia III, 36, 37.

0

„89

Depămovreş.. 'uaBăvres. zodro,
Emiqehov ode ms mentin. Kou-

Cresu. : făcându-şi

1055 zepzotioavzas 0d vatazput-

să-capete

raţionamen-

tul că, adică, . dacă .Cambise
-Rboms.GE Kpticw uăv -cvvidesdar : ar veni să regrete, şi ar. dori
pvroL2 : pe Cresu, ei să-l producă şi
Tom
mepiebwat,
Ezivobs
„declar,

GA). ononzevtenr 3 pol

E-:

20i102 Tabra.

răsplată pentrucă,. îi

scăpaseră vieaţa ; dacă pe de
altă „parte . (Cambise) n'ar re-

gretă şi. nu î.s'ar. face: dor de
Cresu, atunci (numai) să-l ucidă

(pe acesta), Nu apucă să treacă
foarte mult timp şi i s6 făci
lui

Cambise

dor

:de

Cresu;

şi servitorii, aflând aceasta, de„teră lui (Cambise) de veste că
(Oresu) tot trăiă:. Cambise râspunse că eră încântat că Cresu
tot trăiă; că acelora (însă) cari
i-au cruțat

vieaţa

nu

o să le

meargă bine, şi că îi va ucide:
uşă a şi făcut.
PO.

ta

i

37. “0 uâv 6i, zozăra zohhă
s II 157573 Adi T0b3 OWud=.
;
-Lubs Eteuaivero, pivoy 2 Meu
26

2

s

-

?

“31.

(Cambise)

.

către Ceres, vers 205; în autorul nostru avem ypâvw
din Cartea VII; la Cap. 171 din Cartea I găsim pp

din Cartea II

traduse

pch:sză

wm

prin snperlative.

1 îztqehhoy.

ppipiszata,

comise

dar

multe asemeneu acte de. nebunie în contra Perşilor şi (în
s.e.l,

Asemenea

prize
pahoza;

la Cap. 7
la Cap. 70

pleonasmuri

trebue

-

Unele ediţii vechi preferă forma medie îrppEhovzo, pa:

tronată și de Matthias: Schweighiiuser

însă,

Gaisford,

Creutzer,

Blakesley și

toate ediţiile moderne mai bune au înmpţerov care e sprijinit şi de manuscrisele cele mai celebre.
2 pâvrot. Vezi mai sus nota 2, pag. 77.

3 îxetvovg
ptvrot
rob
neptaottoavst6
0
ratunpotizsliat, &)W ăxowrevtetv.
Biihr traduce această friza latineşte »se non
impune laturum eos, qui Creso vitam servassent, sed cos interfecturumme.— 05

xasazgritealiat pare a fi fost o expresie populară Ja Athena pe care și Aristofan o întrebuinţează des, şi totdeauna cu un jurământ. Expresia aceasta vine
poate dela locuţiunea >aprixa zoijca: ărtpupmate unde apolxa e un eufemism
pentru &fmputws: se înţelexe dela sine că răspunsul lui Cambise conţine o
doză de ironie: e ca cum

ar fi zis >n'are să le meargă

hinee

sau

»n'au

să se

felicite pentru ceeace au făcute. Mai avem expresia aceasta în Erodot la Cap,
105 din Cartea V, şi la Cap. 17 din Cartea Vil. Tot în Cartea aceasta, mai
jos la Cap. 156, avem iar 'verbul
nia ascunsă în verbul acesta ar

fi avut îxztuuv uivrat 1
lui lui Cambise

ar

fi

fost

zurazgoiteziat. Cu ajutorul genitivului, irocăpătă un caracter amenintător: dacă am

nzpinotm stu
mânios

şi

0

satargotisshut

insultător, pe

când

tonul

răspunsu-

acuzativul

numai o crudă şi dispreţuitoare ironie.
+ copup&yobs. În unele ediţii Eoup&ytos care nu e. corect cu

indică

toate că

90

„.4Phalia: III, 37:

pr. dai Bijzoc: re sahatăg “ăvii- | contra) aliaţilor
jV

4ai

'ouăntâusveg:

tb

(lui). :pe-'când

îve- | se: "află: Ja: "Memfis,!

deschise

zpohs,2 "Ev „e '6ij' ai i&s «rob | morminte vechi. şi esamină 'ca=
“Ilzâiazu» ză îpăw. 1jA0=;5 za! | davrele. Întie:altelea intrat-şi
000 3 dpăhuart mareyăhace.i |-în..templul-lui :Efestus. şi şi-a
"Esu yăpb: mt '“Ileaisto» : îi- |-bătut: mult joe de:statue. Căci
-fodua” roist.:Pomwzrjtoiat. [larai- | statuea lui Efestus” seamănă
anig!: îutpeptaratâvy,
5 zobs! oi oi- | foarte mult cu Pataicii aceia
vizsei în 7iâ “arupnat 11 zptm- | fenicieni pe cari Fenicienii îi
“

ai

[sa

La

IE

ra

1

figurează
în unele mauuscrise şi în textul lui Blakesley,
- totdeauna acest cuvânt cu s iar nu" cu £. Vezi Cap,

ncest :cuvânt: se:repetă nu mai „puțin de trei ori şi

contestată,

.

;.,...

unde

pentrucă Erodot scrie
GA din Cartea I unde

ortografia

lui e ne-

CI:

1pivwy
8 Mepize:* Blakesley vede în cuvintele acestea o indicație că
tradiţia egipteană: âtribujă toate excentricitâţile comise de Cambise răsbunării
boului Apis pentru-sacrilejul.de care se tăcuse el culpabil faţă de acest zeu.
Se înțelege câ-preoţii egipteni trebue să fi fost poate înăspriţi îu contra lui
Cambise care îi tratase totdeauna: cu dispreţ şi care insultase pe zeul lor.
Erodot, în: istorisirea domniei lui Cambise, urmează neapărat tradiţia egipteană
repetându-ne versiunea pe care a auzit-o din gura preoţilor dia templul lui
Ftah la Memifis, versiune care 'constă. numai în enumeraţia atrocităților săvârşite de el şi-a pedepselor.cari le-au urmat, pe de altă parte trece cu vederea
peste alte acte săvârșite de'el cari nu pot fi puse în legătură cu intervenţia

unei divinităţi ofensate şi pornite.pe răsbunare,
2 bnxas rs rahatăş dvoiţuy nul grensOpusvog

i
verpobs.

mob

Un sacrilegiu de felul acesta e 'pus în sarcina lui Dariu -la Babilona. (Vezi
Cartea I, Cap. 187 și nota 6, pag. 348, -vol. 1). Ctesias spune că Xerxe fu
acela care îl comise...:
Ia
„o
|
,
|
|

2Ey

dt

îm

xat îs od

“llvateaov

sele variază mult în fraza aceasta, dar

aceste

sd

îpbv

diferinţe

sunt

Tbie.'
de

Manuseri-

mică impor-

tanţă fiindcă
' nu. schimbă întru nimic sensul textului. 'Totuş trebue să dăm
seamă 'de'ele şi'de:cauza care le-a provocat. Unii au: considerat pe îv dela :început ca o prepoziţie inutilă faţă”de prepoziţia îs care urmează; “astfel âvom
texte bazate chiar pe unele manuscrise cari au: "Es 35 "2% 'za! 05 “Ilzatatoo

ză îpiy fai aşă glăsueşte textul lui Blakesley, 'Alte manuscrise au :"05 îi
4 xat îs o rod, (articolul e suprimat în câtevă) “Ilzatazov zi îpiy. Mee Am
preferit cu inult textul cum ni-l prezentă Schweighiiuser, Gaisforâ şi Creutzer
pentrucă îy dela început nu se opune lui Es care nu e de fel o' repetiţiea lui
îv, “Ey 2 îm e o locuţiune aparte şi însemnează sîntre altelec adică,'iă cazul

de faţă între alte excentricităţi ce le-a comis Cambise Ia “Memfis, a intrat şi
în templul lui Efestos s.c.].— Avem locuţiunea îy 25 2% la Capitolul '85 din
Cartea I şi acolo am tradus prin între „cari. “95 85 25) e şi mai greşit, deşi
multe manuscrise îl preferă şi Schiiter pretinde că e pentru 55. — Despre
templul

lui Efestos sau Ftah la Memfis

s'a vorbit ln vol.'IÎ,

pag. 257, nota

1:

+a ăpăhpari xassţtdage: La Capitolul următor găsim iarăş ver.
bul zacaţehây cu dativul obiectului bătăii de joc,
!
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5 dp;

Blakesley are îi, cu toate că manuscrisele

"Bor:

“ăp

cod

“lloaiazov

swbţahpa

toate au'țăp,

cotat

Potvixmtorat

MNazuixoist fupspisrazoy.
Aceste Pataice ale Fenicienilor erau nişte
idoli mici, În general de lut, alteori de lemn, os, piatră san din alt ma:

terial reprezentând

în mod puţin artistic

și

estetice

o divinitate

în sens ab-

stract și nu erau o imagine a unei divinităţi în șpecial. Forma acestor idoli eră
disproporţionată şi capul în general eră exagerat de mare, aşă .că prezentau

uneori

un caracter grotesc care aminteşte ietișurile din Patagonia şi

din

in

"Thalia II,'87,”

192

92

m.
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pt iepidvovat,! "0ş. 55':zobzons
pi) daia
: ot: otipavtu'd
zohinio» : dvăphs uluxjgic Sort.
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aşează : în ' prorele vaselor! lor.
'de răsboiu. -Pentru. âceia, cari.
nu i-au văzut voiu-explică: :e
simulacrul unui pigmeu: A pă-

sulele maleze ale Polinesiei. D6 unde derivă numirea acâasta de Tlaratade e o
chestiune care .a' format 'subiectul-:multor. controverse. Scaliger şi - Selden îl: de-

rivă dela: verbul „ebraic N03 a .ciopli,

Bochart

dela ebraicul H3N

a avcă În-

credere în; Movers dela natăzzw, a lovi. Cred cea din 'urmă ipoteză inadmisibilă şi sunt dispus mai mult a admite prima derivație cu care e posibil să
fie chiar etimologiceşte legat numele zeului Ftah care nu e de fel egiptean, ci

„probabil caldeic. Wilkinson crede că cuvântul
gine.

Aceste

mani.se.

tigurine, sau idoli, aveau

așezau. în .nişe 'instalate-în

francez

o :analogie: 'cu

zid:

„erau consideraţi ,ca zeii. tutelari ai casei

fâtiche are aceeaş .ori-

micii

idoli cari

la Ro-

în. apartamentele. servitorilor -şi”

şi se 'numiau

Ftah la Memfis eră reprezentat ca o : divinitate. difarmă,

Larcs sau

cari

Penates.—

cu - capul

dispropor-

ţionat- de mare și: burta asemeni. mare, picioarele! erây scurte şi. subțiri şi nu
e imposibil ca faptul acesta să fi contribuit.lă idențificarea lui de Elini cu:
Efestus sau Vulcan al lor, 'care' eră totdeauna; reprezentat 'schiop * şi urit, : Nu
'e de mirat prin urmare
'ca statuza urită.ă „lui: Ftah din -Memfis să fi fost con»
siderată .ca ridicolă de Cambise a căruia credință avea orvare de idoli cu
forma umană, necum cu o formă umană schimonosită. ...
ia

„1

fovst.

șase .o0t- Polyixes

Şi astăzi Dastimentele

fîv'adot

de lemn

nfbpqot sâv-cpimptuv

Re ptd-

au figuri sculptate la proră .reprezen-

tând personagiul sau animalul al cărui nume'îl poartă băstirăentul, Construcţia

mai modeiă a bastimentelor,
mai ales a acelor. de răsboiu,a făcut''să dispară
aceste: figuri. În cazul special al: figurilor - de” pe” prora _triremelor . feniciene,
acestea erau .de sigur. figuri menite a speriă şi. să: notăm 'că ele figtirau 'pe.-

prora bastimentelor de răsboiu.
— Blakesley scrie zpupgst în loc de cptbpqst şi
accentuează <p:npswv în loc'de mpnpiuv,.
:.
Da
7
e:
|
2 dadnes. Perfectul poetie dela âpăw. (Vezi vol. I, pag. 113, nota 2).
1 îl ît ot cmpavEw..-:Particula 33 nu trebue suprimată cură'se face

în două manuscrise: e 0 apodosis după ît care precedă. Avem cazuri identice aproape la Cap. 68 şi :133 de mai“jos, la Cartea 1V,. Cap. 99 citim:. >"0s 3:

zis "Ancwig sadra pui aparine,pă 83 hhoc

înhbawe, mai avern în fine

un exemplu şi la Cap. 40 din Cartea:V.— În loc de ot câtevă manuscrise au
wâs care mi'se pare o variantă foarte bună; am respectat însă pe o: fiindcă
figurează în toate ediţiile moderne cele bune. ,::. .. . -::
LI
re

* Rafeipwvy.

Strict vorbind acest nume de:Cabiri e pur

fenician. şi în-

semnează mare,El e calificarea celor. opt zâi principali ai Fenicienilor. (Vezi
vol. II, pag::144, nota 1). E posibil: ca Egiptenii,
-prin contactul lor cu Fenicienii, sau. ceeace. e. încă :mai probabil, ca Elinii domiciliaţi :în: Egipt şi cari
aveau daraveruri continue de afaceri cu Fenicienii, să fi .aplicat celor opt prin: .
cipale divinităţi ale. Egiptului denumirea prin care- Fenicienii desemnau pe cei
opt zei ai lor (vezi Cartea II, Cap: 113).. Nu trebue priv urmare. să ;confun-

dăm

pe

aceşti. Cabiri din textul nostru, pe cari

Erodot

-îi califică

de fii ai

lui Efestos sau Ftah, cu Cabirii adevăraţi, -adică cu acele divinități. feniciene al
căror cult a fost transplantat la Lemnos. şi la Samotrace. Erodot. nu -este
singurul autor care spune că aceşti Cabiri erau fii ai lui Efestos. Astfel Esechiu

zice :-aKdpstpo:... hăgovrat 33 sivut “Ilouiatov mutdece. Foţiu de altă parte:
»Rgstpot daipoveg ... sist 83 o05zot “Ilraiazoe, Pe monumentele egiptene nn
e menţionat decât.un

singur” fiu al zeului Ftah

şi acela se

numiă

„imotef pe

carele Elinii. l-au asemănat cu Asclepios sau Esculap al lor. Un pasagiu îinteresant citat din Damasciu de către Wilkinson în lucrarea lui Rawlinson (vol.
II, pag. 439), merită. a fi reprodus aci fiindcă aruncă cevă
i: lumină
mențiunii Cabirilor în mod aşă insolit în acest pasaj. Iată ce spune în

asupra
Vicuţa

lui Isidor acest autor Damasciu, scriitor din Damasc, şi contimporan .cu îm:
Păratul Justinian
. >Aselepius
: din Berytus (Beyrut) .nu e nici Elin, nici Egip-
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ză. îpby,
.m-

î.

îs d „05 Oapirâv,Eort. truns chiar în templul Cabirinu are
atevat
- Xh)ov îs îi) Thy Îpta* Taora, : lor în interiorul căruia
2

4

Mo

e

y

a

să intre decât

za î£ opaag aaidag hiţoboL sia,

„foc. Aceste (statue) seamănă la

SN

preotul; şi-a bătut joc mult de

a

a

aa

nimeni:. voie

2 ră, Gpihpiara. mal: EvEaţrjoz,
oh) varaovitbas, "Roz 6: wi
adra Gubia! rod “Iloaigzov* 7od-

statuele

acestora

şi

le-a dat

fel cu (acelea) ale lui Efestus:
ete

.

se spune că
fost

fiii

(Cabirii) ar

fi

acestuia.!

38. Pentru mine există dar
38. Ilavzayă &y po 204 tos,
toate probele că Cambise a fost
Gr un) peyăhus 6 Eaufbors"
0d ăp &v ipotoi ze pat voumicot nebun turbat; altminteri nu ar
ne/elpros. zaraţehăy. 2 Ei vâp ris „fi îndrăznit să-şi bată joe de
zpodzim măs! ăvdpozoa Erheta- preoţi şi de datine vechi. Căci
dacă 'cinevă ar propune unor
Gia ehebwy v6uows: 70bs Ai=GT0v$ EX, TV TĂVT0, VONUV, ÎLNGWE- „oameni, oricari ar fi aceia,
Văusvot &y Eoiaro Enaoro: 70ds
să-şi aleagă cele mai bune legi
din toate legile (câte sunt pe
Ewwrâv9 05rw vonilovat 0)
ostean, ci e Fenician de origine. Căci Sadyk avi şapte fii numiţi Dioscuri şi
- >Cubiri; veni apoi un al optulea numit Esmun, adică Asclepiose. Esmun însennează opt. Nu indică .oare acest pasaj o legătură între Esmun, Esculapul fenician, egiptianizat ca Aimotef, fiu al lui.Ftah; şi Cahirii, adică cei 8 zei principali atât din Fenicia cât și din Egipt? Ceeace pare sigur e că în pasajul

acesta s'a altoit tradiţia semitică a.Fenicienilor.pe cultul egiptean şi că agentul acestei altoiri a fost comersantul elin stabilit în Egipt şi dela care Erodot

a cules aceste informaţii. Drept concluzie voiu adăugă.că înţeleg aci prin r&v
KRaB:ipwy ză îgdv un templu dedicat celor .opt zei egipteni de .prima categorie,
pe cari i-am enumerat în nota 3, pag. 120, vol. II.

oi,

1 &potn, .0 minoritate de manuscrise de mâna a doua Înserează aci
subtințelegând ăyâhpaat: dar aceasta se înţelege dela .sine și e numai o

amplificare pe care nu o admit ediţiile de mâna întâia.
2 amcaţehây
cu Gativul. (Vezi mai sus nota 4, pag. 90).

3 Bi âp

sis

mpolisim

nâat

ăvhbpuwnotat

E

îxdsiusliat

xshsbwy

vâpous rob
xuliiazoug
îx Tv
Râvtwv- vâpwvy, . AtaGxeVăpePrimii istorici, între cari
„vot &v thotaro îvusrot.robs
twuvrâv.
Erodot, s'au mărginit în genere la enunţarea simplă a faptelor: filozofia istoriei, adică cercetarea cauzelor cari au produs cutare sau cutare eveniment
istorie, examinarea acestor cauze şi observarea efectelor lor, singurul mod
de a trage învățături utile din istorie, eră necunoscută. Numai cu timpul
au început istoricii să vodă că relaţiunea simplă a evenimentelor şi pura

înregistrare a .faptelor

săvârşite

nu

sunt

suficiente,

şi

că

trebue

reflectat

asupra cauzelor cari le-au produs și stabilit principiuri cari să serve de.bază
şi de călăuză pentru omul chemat a' dirige pe semenii lui. Numai atunci
a devenit .istoria cu încetul ceeace e astăzi, adică o ştiinţă filozofică şi de
stat,
În acest pasaj Erodot_se înalță pe deasupra nivelului unui istorian
din epoca lui şi face o reflecţie foarte justă culeasă din observaţiile lui proprii
stabilind un principiu care poate servi de bază pentru a explică fapte rezultâud dintr'o tendinţă foarte naturală în toate. societăţile omenești, aceea de a
respectă și de a preferă .datinele sale proprii altor datine şi legi străine,

chiar dacă acele datine şi

legi

străine

ar fi

mai

bune.—ln loc

de zpotatn
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. lame) aceştia. reflectând. bine, '

1 z7))iozovs mode Eioutây von

A A070L.:

O0ăzwov

e:vat,

'cin6e Eozt

'ar-alege “fiecare ps ale lor pro-: “
-prii: * până într'atâta, crede fie-, *

XhĂoY “e Sh Î “pariduevov ăvâpa
Tehuza mă mandra riscat, "0

"care: că legile
25 cbr 'vevaniazot mă 'meţă. Tobs : cele mai'bune.
ca altul decât
vâpavă ans di AAuozor, 5 20)
pisi: sa “pat Xhatat. edu pios “aşă lucruri în
zapeazi ozaliuosactat, + îy 6: âij: “principiul

45

7055,

Aapsios sai

lui sunt cu mult:

Nu e cu putință:
un: nebun să ia:

râs. Că

treaga omenire

Tis 'Ewv-

astfel e -

care “călăuzeşte

în' materie

în-

de

legi se poate constată prin alte

755 apps zahăoas “Ehhivoy T0bs
mapedvras "e peto, Eni io” v,
0

„şi multiple probe, între altele
“Giuart: Bovhoizzo 6 mas sacipai (voiu cita) şi pe cea următoare.
ancbvisaouras tztasitizsdat i: Oi (Odată) Dariu, în timpul când
domniă,

MI

di Ea: oâeui: Eaoay

chemă

(lângă

Elinii cari se aflau

zodrn, Ampsins 05 pară TadTa "Aa

el)

în

pe

locali-

"tate şi îi întrebă cam ce sumă
“de bani ar cere ei ca să-şi mănânce părinţii când vor muri.

Eos
21956 " T0ds 4 SouEvovs
Kohazias, 5 ci: muds “pavtuc 4a7e5i;vat.9 sins<0, Tape 2
voele ediţii au npozl;sin. — Repeţirea

lui

vâpwvy imediat, după vouovs este em-

atică,
a
.
.
e
1! mol
si, Astfel scriu Creutzer, Gaisford şi Blakesley, precum şi toate.
ediţiile cele mai buue pe baza textului, saneroftian si celui florentin. Celelalte

manuscrise au nooiă st, transformat în, “unele ediţi în mojhâv at.
2 riduri
Rotabra -ibeabat. Vezi mai sus nota. 1, pag. 71:
1 săvreg o?
&vipwrot. Manuscrisul din Viena are ot năvreg ăvipurot
iar in câtevă iipseşte: cu desăvârşire

articolul.

* oralpusaaliat. Vezi vol. I[, pag. 7, nota 1
5 îv 6t 8% wa!. Locuţiune destul de” des întrebuințată de Erodot, Ca

să nu cităm decât câtevă exemple, vezi Cartea J, Cap. 185, Cartea II, Cap. 176,

Cartea aceasta, Cap. 15, 39, 125 şi altele,
6 îi

1 $ 43).

x6suw

1 îpâety.

&v: Xpmphart Bovhoiaro.

Întâlnim acest verb

în

Vezi Xenofon

sensul acesta

(Cirapedia, III,

de a face, de a comite:

sau de a săvârşi, mai jos la Cap.'80 şi la. Cartea -1V, Cap. 60.
s[y0âv
zobg vuheopivous
Ka) aria s,. Textul florentin, pe care
îl adoptă Gaistord, Blakesley şi Schweighiiuser, are, Kahiasiaş cu doi ), Creutzer
însă şi alte manuscrise scriu cu un singur. +. — Acest neam de canibali pare
a fi identice cu acela pe care Erodot îl numeşte mai jos la Cap. 97 Rahavtiat

"[/35i. şi cu Calatienii lui Ecateu (Fragm. 177).
ționaţi la Cap.

199 sunt tot un neam

cu

Rennel

aceştia.

E

crede

greu

să

că

Padeii inen-:

stabilim

exact

identitatea acestui trib indian: probabil că eră un neam semi-nomadic care fre-

cuentă malul drept al fluviului ludus, lângă munţii cari. separă astăzi India.
engleză de Afganistan şi de locurile între Cabul și Indus. În toate aceste localităţi, „până în timpuri relativ recente, se practică canibalismul.
9% of robe joviag xuzeslitooat., Obiceiul acesta. barbar este atribuit
de călătoruil Marco-Polo locuitorilor insulei Samatra, EI zice: > Locuitorii din Dra--»goian practică acest obiceiu oribil de câte ori un membru al familiei e lovit

>de boală. Atunci rudele bolnavului trimit după fermecători, ca să declare dacă
»va scăpă sau nu. Jacă
»vizi speciali

răspunsul e: negativ,

pentru 'aceasta

şi cari

atunci rudele chiamă:

îşi îndeplinesc

nişte

cu: dexteritate meseria

indi-!
care

94:

Thalia 111, 38,.99.

“Ediuzi av. Epuivăos: p.ava-.
văvzovy Tă deyăueva, Eni ri “pif,
par L:.,deţaiar”. dy . rehevrtoyzas
mobs zatpas wararalety. mvpi; Oi
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edprusety
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Aceştia -răspunseră că . pentru
ici o sumă nu :ar;..făce: acest
lucru, Dariu apoi chemă pe Indienii. aceia cărora le
”

puty. suzhevoy, 3 05ru pây voy zabza
vevbutotat:t vai îndâs ui: Gouter.
Iliapos zatjo2t .vâuoy:: zăvrv
dast)ia erou eiwat,6- . . :: . :]
-Ie
"|
„tm
mun
Pa
„ns...
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:

-

„lor, şi îi întrebă, faţă fiind -Elicelor ce se . spuneau. printr'un
interpret, cam ce sumă de bani:
ar primi ei'ca:să ardă în foe
|'pe părinţii.
lor când.vor “muri,
Indienii protestară
.cu voce tare
şi rugară
spună-aşă

pe -Dariu. nici să
cevă. Așă e -fâcută

firea omului;

şi - Pindar,

părerea.mea, :a

n
FI
Da
|
39. Kanmzbozw 35 22" Alpvazov

tes!

cive

Ca-

„nii, cari erau puşi în curentul

”

»constăîn a astupă
»gătesc. Când aceste
»pâuă şi măduva din
moravuri le atribue
tea 1V,: Cap. 26). În

zice

“laţi; şi:cari mănâncă pe rudele

avut

după:

dreptate

când a scris şi.a zis, »legea e
»stăpână peste toatec,
-.
39, Pe timpul când Cambise

gura pacientului până se sufocă. Apoi despică carneaşi o:
cărnuri sunt gătite,' rudele se adună şi le mănâncă pe toate
'oasee, (Călătorii, pag. 610, ediţia Tischendorf). Aceleaşi
Erodot Masageţilor (Cartea [, Cap. 216) şi Isedonilor (Carfine Strabon le atribue Caspienilor şi Derbicilor (XI).

zpihpazt.

Sa propus de -Dindorf

îsi zip -yptipatt, care e.

poate mai corect dar nu are nici un: niunuscris în favoarea, lui.

„2 ăuBboavrss. Vezi mai susnota9, pag. 35,
ci
* sbpmputetv pty îxthsvov, Forma pozitivă de a'spune

cu vorbac

pentru

a

evită ' întrebuinţarea:

mâneşte. »îl invitară să spună vorbe. bune

dăm

unui

verb

de

rău

i: .
„Nu păcătui

augur,

Pe

ro-

ar fi prea slab şi suntem siliţi să

acestei protestări forma negativă pentru a-i da sensul'adevărat.—
Idea

arde un mort pâreă un sacrilegiu aşă de mare acestor canibali. încât

de a.

s'au, re-

voltat la propunerea ce li:se făceă de Dariu şi îl.rugară ca nici “să spuc asemenea lucru. Lang traduce în limba germană »Er solle nicht so gottlos reden«.

€ 0âro păv voy radra 'vevâptorut.: Literal. astfel sunt
* acestea
oiinduite. Am tradus: printr'o perifrază pentru a da sensul mai clar,
N
„5 âpiâs
pat îoxts:
Ilivâapos, notăant, vipov sâvrwy Bu-

oihia' dmoas
elvat. Pasajul acesta nu există în nici una „din poeziile lui
Pindar cari au ajuns până la noi. “Totuş versurile respective 'sunt citate de

Platon în Gorgias şi sunau astfel:

>Nipos 6 sâvruv Basihsbs
E
i ,

,

> Avazăv

ns xa! &luvăzuy

3
i
.
.
»" > ret dtxdtâv
ră Batâraroy .
> Uneprără
xetpi.
Texpripopat
pe
e
„2
Cei
„ >" Epototy “Ipaxhtos. «e suc,l,

Citaţia acestui pasaj

aci de către Erodot

,

a

ca să, susţie teza

.

.

.
pe.care .o

desvo'tă.

el în; capitolul acesta, că omul ţine mai mult Ja. moravuri .tradiţionate decât. la

Thalia III, 39. -

95:

orpaTendutyob, |! Exotiioayro
+ păi: ' făceă, (această)
AmreBatpânot orparijimy - Eni Sa. |: tra” Egiptului,
po ze vai Tokbzpătea by. Aid | şi ei: porniră:.
ms0s, 66 Eoe Sduây. Enavaoris” 2 | lei) Samos şi
xai- că păv pita: rptji Basăpe-, |! licrat, fiul lui
vos Tijy 264,2 : rola! » ăde)peptot
Havraiţiotp
ua: Svhooăve Este,

expediţie în 'con: Lacedemonienii
în contra (insuîn contra lui :Po'Eacus, carele 'se

|: făcuse stăpân “pe Samos, graţie
| unei răscoale
Ja început
; acesta,

per
88, Tăv:pâv
ă
br Gzozssvac. |. a împărțit în:trei statul, domzăy 33. vebtepuw 'Evhooâyra 'Efehd=: | ziind înipreună-cu'
cei 'doi frați
orice pentrucă acele moravuri tradiţionale au ajuns o u doua natură la el, ui
e. tocmai bine potrivită .pentrucă e clar :din cele: ce urmează. după Nâpoş &
râvtwy Paztisbg că Pindar, prin viuos; nu a înţeles. lege în sens.de moravuri,
ci cu totul altcevă şi anunie a făcut aluzie Ja acea lege inexorabilă a destinului. căreia; după credinţa elină, erau supuşi; nu numai oamenii muritori, dar

şi zeii.:Erodot probabil că a auzit sau a cetit primul vers fără să-şi dea seamă.

de ceeace urmează, apoi a „venit cu acel vers în sprijinul tezei lui. E posibil
ca
el să fi făcut chiar înadins această. digresiune asupra legilor 'și' obiceiurilor
ca
să deao lecţie” acelor cari au căutat să guverneze tiraniceşte, conduşi numai:
de propriile lor dorinţe şi interese, dar nici cum bazaţi . pe: tradiţii devenite
legi. Cine ştie dacă.pasajul: acesta nu vizează tirania lui Ligdamisla Alicarnas,
a căreia victimă a fost 'însuş autor
— ul?
Pentru: sensul înceare & luat verbul

zotijoat de a scrie versuii, vezi nota.2,-pag. :148, vol. II. — Multi comentatori
pun în suspiciune autenticitatea cuvântului pis care în adevăr ar putea

lipsi fără ca să sufere fiiuza întru nimic.

1 Kauficzuw

îi

î7

Aiţonroy

-

.-

i

.

a

stprarevouivov. Erodot întrerupe

aci firul istoriei lui ca să vorbească -despre- Policrat ale cărui relaţiicu Cambise
apar la Cap. 44, şi nu reieă âcest fir decât tocmai la Cap. Gl'unde avem con-.
tinuarea istoriei lui Cambise dela crizele luide nebunie şi până la'moarteă,
lui.
1 [lohvxpăzea riv Aldxeos, îs Zoxye Sapuov'inavasrăg, Revolta care a pus pe Policrat pe trotiul. insulei Samos nu pare: 'a fi fost cevă
așă serios, căci mai jos la Cap. 120 Erodot ne spune, făcând 'aluzie la ateastă
:
mişcare, că au: fostde ajuns cincisprezece soldaţi ca să asigure: lui Policrat!
stăpânirea. Data la care i: avut loc această uzurpare a lui Policrat nu.
se poate, fixi decât cu aproximaţie, cam între anii 566 şi 582
înainte de:

Hristos.

În general:în

această privință

e

admis
. opinia
ă

lui Bentley

care!

fixează la anul al'3-lea a! Olimpiadei LIII, adică la anul. 566 înaintea erei noastre, începutul domniei lui Policrat la Samos. Eusebiu datează acest eveni-:
ment 'mai târziu, adică la primul an al. Olimpiadei
' LXII, 'adică la anul 532
înainte de [ristos. B probabil
că data adevărată e una medie intre am- !

bele extreme. Policrat deveni un

tiran

foarte” puternic

şi supuse mai

multe:

din insulele cari 'se'aflau vecine cu Samos; el
fu protectorul artelor şi al.
ştiinţei.
Poetul: 'Anacreon fu un amic intim al lui şi vizită des curtea sa-:
miană; tot pe' timpul lui "Policrat trăiă şi celebrul sculptor Teodor din Samos,
:
una din -cele mai mari glorii “artistice: ale Greciei, După ce domni timp
„de unsprezece“ani și tocmai când ajunse la culmea prosperității lui,
Policrat.
fu atras într'o cursă de satrapul Magnesiei, Oroete, şi răstignit după ce fu omo-!
rit într'un cod” așă de oribil încât Erodot refuză să spue cum. (Vezi .mai
jos

î cota

dacstnevyng

sv nhty,

Prin 5): nu cred că Erodot înțe-,

lege draşul: Samos, capitala insulci, care se află, nu la Vathi, unde e capitala modernă, dar,pe coast
de sud
a- 'a insuli, unde se află astăzi micul port numit Ti-,

gani şi satul' Chora: el înțelege mai mult; cred, statul sâtuian.—În privinţa acestei .
triple diviziuni a insulei Samos vezi mai sus nota 1, pag. 64 La cele” spuse in nota. aceea: putem adăugă: că Anacreoa. califică insula Samos de rptusgiszny,”
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E | ai lui, Pantagnotus şi Siloson;
cas: Eo/e: aăay.-Laţuoy
tevi 2: "Andor 7 Alybatav' Ba-.| după aceea însă; ucizând pe
Gii5 ovvebizaro,! zipnzov re |: cel dintâiu şi exilând pe Silo-:
e

pe

-

.

ai

ura!
be

| iat un
abtezo, , 5 pai: fv4 .9s2wusva.
w

mai june,

eră -cel

Ăhha -'zap | son, carele

Bextiuewt

Copa

m

Ezetv"Ev “/păvip 188 "hip a5-! |. sa făcut stăpân: peste întreaga
ziua 305: Tohoapăzios * ză -aplpj- | Samos,şi odată stăpân, a înche-:
e.

*ENhsâz5" “Oaoo

găp

,

o

1

cu

amiciţie

'tractat -de

.

.

.

-

.

.

ădhmy. |: Amasis regele Egiptului, trimi-:

âvă ze “vi “levirv vai ri
3

a

LI

al-

l0boste 7: | țându-i daruri şi primind

şi mulţi au văzut în pasaju! acesta o- probăcă Samos: eră împărţită în trei:
divizii.-(Vezi- Panofka, Res Samiorum,'pag.:
81, Bihr, ad Herodotum III, 26).

Două nume suut date de Etimologicum magnum, dstipalea şi

Schesia!şi Ero-"

dot (III, 26): menţionează pe cea de-a treia Fschrionia; aceste numiri toate au
dispărut astăzi. Eu cred însă că nu e vorbă aci de o împărţeală în divizii, dar:
că autorul. înţelege pur si simplu că Policrat a domnit: împreună cu cei-. doi
fraţi ai lui 'peste insula Samos.
pi

1 Spov, :Câtevă manuscrise: au sv Epov care figurează şi în textul lui
Blakesley ; articolul însă mi se pare de prisos şi 'lipseşte iar în toate manuscrisele mai sus unde avem ăsy2 Lauov, *

2 Ectyimv. Blakesley şi alţi'câţivă editori preferă forma ionică Been!
pe care o întâlnim şi în câtevă manuscrise. Faptul însă că în alte pasaje din
Erodot-unde dăm iar de acest cuvânt, forma atică e întrebuințată în manuscrise, mă. face să cred că Erodot s'a servit de acea formă. (Vezi Cartea [++
Cap. 27 şi 69; Cartea II, Cap. 182 şi mai jos în Cartea aceasta, Cap. 43).:
PBoaat)ât, Despre amiciţia care a existat
câ Alyonrov
2 Apăat
.
între Amasis, regele: Egiptului, şi Policrat, Erodot mai vorbeşte la Cap. 182.
din Cartea Il. — În cecace priveşte data la care a domnit Amasis, vezi nota.
4, pag. 45, vol. [ şi nota 4, pag. 23 de mai sus,
1 ovovsf-nazo..

5 <od

lipseşte

llohvxpărsos

ră

în

unele

manuscrise.

xpiypara

abEsro.

.

.

|

Literal tradus aface-.

rile lui Policrat crescură, în alte cuvinte, -prosperară. Istoricul Alexis, precumşi Clitus, un elev al lui Aristatele, vorbesc despre marea influenţă a lui.
Policrat şi mai departe, la Cap. 60 din Cartea.aceasta,. Erodot menţionează.
lucrările mari executate la Samos de către Evpalinus, un inginer şi arhitect
adus de Policrat din Megara. Afară de acestea, Policrat. s'a interesat de economia, domestică a insulei Samos, introducând acolo rassele atice: şi milesiane de
oi, rassele sciriane şi naxiane de capre, rassa siciliană de porci, şi câini din

Molossus şi din Laconia. (Vezi Alexis: Fragm. 2 şi Clitus Fragm. 2), El a atras.

Ja Samos pe toţi tehnicianii cei: mai buni,din toate
lefuri mai mari ca aiurea. (Vezi mai jos Cap. 131).
şilor lui arătându-se, darnic şi îndatoritor şi Alexis
el vasele şi mobila acelor cari dedeau serbări sau

sau unei alte festivități particulare. În. ne Tucidide

spun

că

5 îv

subt

Policrat Samos

Bafopiva

ăvă

a ajuns la culmea

ce

cv

"luwvimv

părţile Greciei, oferindu-le
Curtă popularitatea supu-:
descrie cum îşi împrumută .
mese cu ocazia unei nunţi

([, 13) şi Strabon

prosperității

xal

ră

(ĂLV)-

şi a puterii.

&himv Ehhda.

Faptul că Erodot. face aci o deosebire între Ionia şi restul Eladei nu e, cred,
după cum i se pare:
lui: Biihr, o probă că pe timpul lui Policrat Ionia se deo-

sebia de restul: Greciei printr'un grad superior de cultură. Faptul în sine poate;
fi adevărat, căci nu e dubiu că în secolul al 6-lea înainte de Hristos coloniile
ioniene :din Asia 'erau mult mai înaintate ca restul Eladei subt punctul de.

vedere al culturii, dar el nu reiese din. fraza aceasta, Menţiunea Ioniei în mod.
separate naturală pentrucă Samos fâceă parte din Ionia: eră deci lucru firesc:
ca faima lui Policrat să se, răspândească întâiu în Ionia şi apoi să treacă în,
celelalte părţi ale Greciei.
a
”
,
Tihbosts. Verb derivat dela tfds, forma ionică pentru sdfids. Ca sens

Thalia III, 39,
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aTpatebzstat, zăva i. Epopez. 5- | tele dela el. După trecerea a
stim
Vf.
apa,
2
7p/âos,
"Exeo! 1 35A =msvetitoyrăpuţin timp. crescti. repede pu:
pobs? cz Epăzhy mal “piiobs TOt6=
terea lui Policrat şi faima ei

7a6.5 "lpans 8 pai de aănac, i

se răspândi

darie

cât şi în restul Bladei. Căci
ori încotro îşi propune
el
să-şi îndrepteze armele, toate

ode.

Tâ.răp

pm “papiziodat . uăddoy

zid

ăzodtâbe

Soprăs uty îi, sâ vijsoy aipiirez,6
oh 35 pai cic 'neipo» Xorsa,
39 28 0 mai Azodiovs, aavarparti

atât

în Ionia

pe

îi ieşiau cu noroc. Posedi (o flotă) de o sută de vuse cu câte
cincizeci de lopeţi şi o mie de
arcaşi. Prădă, şi câră (la el a-

dpov | verea)

tuturor,

fără

distincţie

verbul acesta corespunde cu verbul nostru « pofti. Îl găsim întrebuințat identic în'acest sens la Cap. 201 din : Cartea IL: vîxm ăp tiboats srpumabzahat
>Râgoşc.

.

.

PR

„1 *Bxzmro. Unele manuscrise scriu îzxtazo.

„.

.

*- 2 sevrintovrâpobs, Penticontera eră 'un vas împius de 50 'de lopcţi,
câte 25 de fiecare parte, Lopătarii erau aşezaţi toţi pe acelaș nivel. Trirema,.
de altă parte, aveă trei rânduri şi direma două rânduri de lopeţi. Trirema dar
eră mai mare şi mai puternică ca penticontera şi de aceea reprezentă tipul
vasului de răsboiu. Penticontera puteă şi ea la -adică să ţină loc de vas de
răsboiu, ba chiar se şi .puteă : transformă .în atare la caz de nevoie, întocmai cum se transformă şi astăzi bastimente de .comerţ în crucişători şi în vase

auxiliare

pentru

transporturi

de

ţrupe, de muniții de răsboiu . s.c.l. —E

cu-

rios că aci Erodot ne spune că Policrat aveă o flotă compusă din penticontere, pe când mai jos, la Cap. 74, el ne spune că acest tiran ar fi trimis trivreme în ajutorul lui Cambise. Blakesley explică aceasta prin faptul că Erodot
a 'cules poate din alte izvoare de,informaţii cele ce.spune cu privire la ex„pediţia. Samienilor în Egipt decât din acelea de unde a extras celelalte epi-

sode ale vieţii lui Policrat.

=

-

i. 3 pedtovg” cotârag. Aceştia constituiau garda personală
şi erau Samieni. Afară de acestia el mai aveă la dispoziţie un

a lui Policrat
număr mare

de soldaţi plătiţi străini. (Vezi mai jos ln Cap. 45, unde autorul nostru face
o. deosebire între îziznupo: ptsfiwsol. şi zotorut oixmto:): aci dar e vorbă de
aceşti ep£âza: oix:ntot. Toţi tiranii.pe timpurile

acelea

înarmaţi

E

aveau

garda

lor perso-

nală şi în general soldaţii acestei garde erau denumiți 3ogugopo: pentrucă erau
mai

+ "Eosps

totdeauna

28

za!

cu sulițe,

Te

aâvras.

,

La finele Cap. 88 din Cartea | avem

>pâpowsi as aci ăţows: să găc pe care l-am tradus:
care o iea și o carăe, adică, o jeluesc,
* To ăp
zid
Em yapietoba: pănhov

7: &pymv

ud

hu?âv.

»averea ta este aceea pe
i
îizodtdobe ră She

Traducerea latină a acestei fraze „de

către Bihr

sună astiel: »Amico enim dicebat se gratificari malle redendo potius que eripuisset, quam si omnino nihil ei eripuissete, — Dindorf serie zap:isohat în loc

de japtzisha:.—"Apynv e întrebuințat aci. în sensul adverbului latin omnino,
adică corespunde cu de fel la noi, sens pe care îl are mai sus în Cartea
aceasta, la Cap. 16 (vezi nota 2, pag. 41): aşă dar traducerea lui Rawlinson
at first e greşită, asemeni.e mreşită traducerea. d'abord a lui Giguet,

».. 6 ato“wss.. Dindorf serie apatpriuss.
..
.
1 Soyvăs piv în câ
vicowv atp'iuzi, soi
25 nai se
mastono'ăoteu, îv ât 3: nat AscBiovc
navorpuriţ domiitovsas
Mrhotots:, vavpuzir xparihsus sta. Iată ce spune Tucidid.relativ
la Policrat şi.la izbânzile lui: „Ilohvugâzns Epo» mopuvây îi NrpB5sav vb.
Erodot III. — 554%.

"Thalia III, 38, 40.
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mari sd zatos mă îv Supl
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vo.
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Sa

a

de persoană. Căci, ziceă- el, se

WLVST.

unui

plăcere

face o mai mare

e

: amic când i se restitue ceeace
i s'a.luat decât. dacă nui se

făci deci stă-

“iea nimic. El se

şi

insule

din

“pân pe- multe

pe conti-

de
peste multe oraşe:

nent, şi între altele. învinse într'o bătălie navală pe Lesbieni
cari săriseră cu toate forțele lor

ca să ajute pe Milesieni, şi'i-a
legaţi

săpat,

cari au

fură

aceştia

robi;

făcut

aceia

(cu lan-

țuri), întreg. şanţul care încunjoară zidul dela Samos.
“to

ueiăhos

6 Iohoapăzris

“an noroc aşi de mare nu scăpă:

4

ci 3057 Ti ama

îti, 2 05

avea

40. Faptul. că. Policrat

40. Kai zwş zhy "Azov .207b-

din

vederea

lui. Amasis,

dar a-

sex în/buvy ăhhas me zâv viswv Dam dovs inoii,sato va: “Pivetav Bo : ăvă=
de»brs ză 'Azdhhwwt ră Amhipe, Toţi istoricii antichităţii cari: au tratat
acord:
de
sunt
mici
Asiei
coasta
pe
de,
doriane
şi
ioniane
îstoria coloniilor

spre
din cei mai
că la epoca în care a domnit Policrat la Samos, el a fost unul
-şi mai multe:
puternici tirani, supuind puterii lui toate insulele de prin prejur
forţă: colosală:
oraşe importante de pe coasta Asiei. El.a avut o flotă de.o
a contribuit a-l
pentru timpurile acelea, şi fără îndoeală amiciţia lui cu Amasis
Lacedeface şi mai puternic, Vom vedeă mai târzin cum a respins atacurile
scape de el,a
să
ca
carele,
Dariu
lui
gelozia
deşteptat
a
cum
şi
r
monienilo
În timpul
pus pe satrapul său Oroete sări întinză o cursă în. care a-şi căzut.
care. dela: o:
lui rivala. principală.a Samienilor nu puteă fi alta decât Aliletul,
şi fundase colonii
epocă foarte antică luase un avânt mare ca putere maritimă
şi Tomis care ocupă:
multe, mai ales pa coasta Pontelui Euxin,. între cari
geografică : Mi-.
punctul undă astăzi se află portul nostru Constanţa. Ca .situaţie
cele douidin
parte”
făcea.
însă
politiceşte
carian,
teritoriul
pe
află
se
letul
mai des-:
cel
eră
Miletul
şi
ioniană,
ia
confederaţ
u.
compunea
cari
sprezece oraşe
care: închideă
re sud din aceste oraşe. Eră situat pe. promontoriul despre sud
: protegolful Latanic și în fața gurii Meandruluis aveă: patru: porturi distincte

jate prin

mici insule. Mai târziu Miletui deveni centrul marei revolte

ioniane:

en. asprime şi : oraşul distrus de
în contra Perşilor, revoltă care fu reprimată:
ruinele.lui:
Perşi la anul 474, În fine Miletul reuși să se ridice din: nou din
răs-.
Despre
—
Mare.
cel
Alexandra
lui
timpul
în
a
importanţ
şi să-și recapete
inun
e
Erodot
lui
tăcerea
r,:
Milesianilo
contra
în
boiul acesta al lui Policrat
rezultat de-:
diciu că probabil el nu a fost -un mare şucces şi că nu a avut alt
'îv 3: în
cât să reducă pe aliaţii lor Leshieni.— Întru cât priveşte expresia
wat, vezi mai sus nota 5, pag. 93.

1 Sau.

Se înţelege, nu insula, ci

sulei şi purtă acelaş nume.
capitalele lor.

2 Kat

ob.

xws

îhăvave,

zdv

Samos

oraşul

În general aceste insule îşi

"Apagtv.-

Traducerea

cbroyEw”

pe limba:

derivau

uețalws

â

numele

in=

dela

Todurocrns

e foarte nemerită,
mult construcţia ei, fiind impo-

latină a

căci dă sensul exact al frazei fără a schimbă

care eră : capitala

lui: Bihr
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crescând:şi mai: mare, (Amasis)
scrise întrun” sul aceste cuvinte pe' cari 'le expediă.la Samos: >Amasis
spune lui: Poli»erat astfel: e lucru plăcut
»eâud' află cinevă despre un a»mic şi un'aliat al său că afa»cerile'lui prosperă; mie însă
»norocul tău nu-mi place, căci
»ştiu bine că: divinitatea: este
»invidioasă.

Şi eu prefer

pen-

»tru mine însumi şi pentru aaceia a căror grijă o port, Îz=
>bândă: în unele ocazii, iar însibil a conservă în latineşte nominativul 5 “Iloiioxzărns şi a nul traduce prin: .
tr'un acuzativ. Ea sună astfel: »Atque Amasin haud sane latebat magna felicistate frui Polyerateme. Avem verbul )nvfâyw însoţit de un participiu prezent

la Cap. 44 din Cartea I: Ehăviave B5oxm+.
1 Ghid oi s057 ăi Estet.
La ' Cap. 88
aceeaș expresie: >R5ow 33 Eniushes îivsto. <ă- Kpoisos

din Cartea I' avem
simic, Asemeni vezi

Cartea, II, Cap. 150 și Cartâa | „Cap. 12.
“A pmats. lov» pâzai! wâs Hâgai. Formula ăceăsta
nuită în decretele şi în „epistolele . regilor orientali. O 'găsim
Cap: 122; la Cartea VIII, Cap. 140, și la! Cartea IX, Cap. 140.
vezi Tucidid I, 129. E aceea întrebuințată iar de Rab: -gake în

eră cei ohici.
mai la vale la
În alţi autori
Biblie faţă de

Hezechia: > Marele “Rege,. Regele Asiriei, spune, următoarele:e (II Begi,

Cap,

XVIII, versuri 21 şi 29) așă că forma ce o dă Erodot acestei scrisori. a. lui
A masis pare a fi cea originală. Încliu însă spre opinia acelora cari bănuesc că
cu toată aparenţa aceasta” de” autenticitate textul scrisorii ar fi apocrif, Nu
că Erodot a comis un falş într'adins, dar a primit cu. bucurie un. text care se acordă bine cu spiritul elenic, şi cu. mentalitatea şi credinţa lui proprie. Originea ăcestui text trebue căutată intr'o. tradiţie elenică bazată poate pe un fond
de: adevăr şi aşă formulată încât. să facă să reiasă și mai mult teoria funda-

meatală” elenică a" unei. Nemesis care îşi răsbună "Bindcă priveşte cu gelozie
fericirea omului. Această superstiție, precum am avut adeseori. ocazie să arăt
în cursul acestei lucrări, formă chiar baza credinţei lui Erodot: eră deci na-

tural ca e! să puie subt ochii cetitorilor lui un document ca: acesta care armoniză aşă frumos cu credinţele lui, Această doctrină autorul nostru o des-

voltă pe larg prin organul lui Solon la Cap. 32 din Cartea I, și discursul acela .

iat probabil că e apocrit pentrucă e' foarte îndoios dacă Solon s'a întâlnit vreodată cu Cresu în condiţiile în cari e relatată de Erodot această întâlnire
(Vezi: vol. I. pag: 44, nota 9).
“3 îstocautvo
d bsiov us art
phovapâi, Mariuserisul florentin,
pe care îl urmează Gaisford, Schw eighâuser şi Blakesley, interverteşte ordinea

acestor cuvinte şi scrie

însă să: adoptăm

zi "bziny

intorauivp ds Ess

gflovep5y.

E

mai

logic

textul marei majorităţi a manuscriselor, care e şi mai natural,

mai ales că în pasajul analog din Cartea I, Cap, 32, avem EmoTăjrevpy pe Ti
istovy'zăy îi oliovepiv ze : vai eapayăes. — Dindorf suprimă pe îsz: care.
totuş figurează în toate manuscrisele

şi trebue

reţinut.
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ap6ointos,5
. edzoiov
ză
i
[
ss
)
/
oma, d 09 by Suci matljema>vaş. zotrjs0y î:phs.. tăs esvpias
»eaide opoioas md dy
ds
»26v sot aheiorod Atoy, at 7” 4

>6) ăzohouâup udata ri 'W9>/ij! piste, rabro 'ăa6âxde
2070 Gros verjziz set îc îv>0pozovs. "Il,ze ui) îvahhâs in

E

.

1. Rat

uws

şi astfel să.

»treacă prin vieaţa (aceasta) al:
sternâ
în nd
noroc, decât izbu»tind
întru toate. Căci nu știu
:
»din auzite despre nimeni ca»rele să fi izbutit întru toate şi
»carele la sfârşit să nu fi pierit
»prost, distrus cu desăvârşire.

|
|
|
|

»'Pu, acuma însă, ascultă-mă pe
smine şi în interesul norocului
»tău fă cum urmează: caută
»de vezi .care e obiectul pe

i
Bobhouat

nereuşită,

|
|
|
|
|
|
|

»care îl preţueşti mai mult
ul

abac,

axul

zâv

îv

şi

dopat,

„păv st edevgtetvirâv' npnrpânwv, ri îi apoontaistv, xai căt
daptpity 1ov alâvu îvn) ăi mp'iocuv, î sdruyistv
să măr

Construcţia acestei fraze nu convine lui Blakesley şi faptul că unele manu..
scrise au sbtvziwv în loc de cbzuyâst îl face să bănuească că aceea e o îndrep- -

tare! arbitrară pentru a efectuă v legătură logică între zdrviîuy şi 2piG3wv
cate ar fi existat în mintea autorului. Acest comentator crede că cuvintele îyaă-

hă3

zpiigawv ar fi alunecat din locul lor normal

telor zi căzu dtpipsty my atv,

care ar fi fost înaintea cuvin-

Redacţia lui Blakesley este cea următoare:

azi 16 Bobhopat— ui udris aul my dv mda — să pây ai sbrvyisty 18
aprjudiwy ză î3 nposzrulety, îvahhăs zozswr za new vatipay my aiva

7 ebroyisty să dvs, EL face astfel două: clauze deosebite . din această frază,
separă pe îvahăâ: aphozwy de îvaztpaty by avu şi traduce: >Şi pot zice că
»dorese (atât pentru mine cât şi pentru rudele mele) să izbutese uneori, iar

alteori să nu reuşesc în întreprinderile mele, cu noroc variabil; şi (eu con»
»sider) că astfel vieasa e mai avantajată decât când are cinevă noroc întru toatec.

Fără iudocală că acesta e sensul adevărat al pasajului și redacţia

Blakesley face

ca

idea coprinsă într'âusul să reiasă mai

clar,

propusă de

totuş

mi 'cred

„ că suntem îndreptăţiţi să mutăm cuvintele îva)hăt apsswy din locul ce îl
ocupă în toate manuscrisele, Să comparăm acum, traducerea lui Blakesley cu
tiaducerea latină a lui Bihr care sună astfel: >ac fere malo et me ipsum et
tos, qui mihi sunt curs, ex parte secundis, ex parte adversis uti rebus, eoque
»>miodo vitam transigere, ut fortunam in utramque partem per vices experiar
>quam ut rebus omnino secundis fruare. — După Bubhopa! trebue să subtin-

țelegem pâMov: şi Omer întrebuinţează
dar. atunci e urmat

de 7. (Vezi

Miada

veks 232),— ătaptpetv ză atâva, dacă

verbul

acesta

în sensul de a preferi,

I, vers 117; II, vers 319

acceptăm

redacţia

din

şi Odisea

textul

III,

nostru,

nu poate să însemneze decât a-şi petrece vieaţa: numai dacă primim textul
adoptat de Blakesley putem să dăm verbului îtegpăpatv sensul de profit pe care
i dă acel comentator. Euripid zice 2ioy Diagtosty (Ilel. 10).— îvaNdăs, exprianând o alternare, apare iar la Cap. 52 din Cartea VI.

„2 Dbâtva jâp uw hâţw otâu âxobcus. La Cap. 150 din Cartea
'am,avut za văp dăm unde dativul 6-pw are sensul acesta de din auzite. II
-3

zpobâttog.

cursul lui Solon

Scrisoarea

către Cresu din

aceasta

Cartea

are

I,

o asemănare

foarte

Cap. '33;

marcată

până şi

chiar

cu

dis-

expresia

- aceasta se află în acel discurs. — Pentru sensul lui npdiitos vezi vol. 1, pag.
51, nota 5...
”
|
„.€ 0drw Gxwg pas: st, Greşit î3q în unele ediții. (Vezi mai sus
nota 8, pag. 86).

»soză 1 -zad0ob

gi: edenyia
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so '| »pe care, dacă l-ai pierde, l-ar

o>zaio datat ? aposrizzoat,:epă- | >xregmetă mai mult sufletul tiu,

>zo:s. 55 uz

Dzorstutup

si.

e

Sa

=]

»ţiea-l) pe acesta

"|

»departe,aşă ca să nu mai.dea

„|

(şi) aruncă-l

sde el ochiu de-om, Dacă însă
»nici dupa aceastu succesele
»tale nu alternează cu păţenii,
»îndreptează (luernrile) prin sis-

|

»temul pe

:

care ţi: l-am

indi-

«cate.

41. Tooza instant
nai? 3, 47 vie hazovy5

6 Ilods

41.

După

ce

oi | (cuvintele)

Policrat

acestea

și

se

ceti
con-

2 baezilzz06 "Auzors, zâitucu | vinse că Amasis îi dedei un
z7 60 ây wâhoca zi oi ăGr- | consiliu bun, el se gândi bine

zi
ăzohouivp zâvy
îstuzwas 2
ebmave
Sepii?

4

Thy

zu
| ce obiect din sculele lui ar
st 1»4 ci | pricinui mai mult regret sufle-

Evz

-/poadăszas,

Gumpiiăn» vă dia» î0dox8

tului

Ep | să-l

lui

dâcă

piardă;

sar

întâmplă

reflectând.

bine,

|

1!<waâ. Crasis pentru să ăzi care figurează în textul lui Blakesley și în
alte câtevă ediţii. Tot așă am respectat această formă și la Cap. 199 din Cartea Î, unde vezi nota 4, pag. 382, vol. [.
!
2 cats mdhatst. Unele manuscrise, între cari cel din Florenţa, au zaig
sali
:
”
ia

_* duto.

care

Mai sus avem la Cap. 16

în sensul

lui

participiul

strict însemnează, a vindecă

sau

ăzzâuzysval

acestui

verb

a drege.

„4 înthsSăpevos,
Acest verb e întrebuințat în Curtea 1, la Cap. 124 şi
125: în Cartea II, la Cap. 125 şi mai jos, la Cap. 138, precum şi în alte locuri.
Ezechiu explică ia:hitazo prin să “pegpapptva vEvu 329

5 vâw

bud,

Erodot se servă de această expresie şi de alte forme ale

ei, pentru a spune că cinevă s'a convins, adică a sezisat cevă în mintea lui, În
inulte pasagii din scrierile lui. Astfel o avem' în Cartea aceasta, la Cap. 51
şi 143; în Cartea V, la Cap. 91 şi în Cartea VIII, la Cap. 19; la Cap. 10 din.

Cartea IX avem ppzvi haBâvrss; la Cap, 21

din această

Carte găsim îsi vâov

=pănavat; la Cap, 10 şi 2% din Cartea I, 2 vâw. Fer; tot aşă mai jos la Cap,
145; în fine, la Cap, 46 din Cartea IX găsim Ey văr ivesia:,
* azeiliszo. În textul aldin bnozibotzo.
.
.

__î

spun

soonțis,

Este aci vorba de o pecete într'un

Eneiezii, pentrucă

în general persoane

sus

puse

inel,
se

ssignct-ringe, cum

serviau

ca şi astăzi

de inelul lor ca de pecete. La Cap. 195 din Cartea I avem >Sopniţida 35 Exa-

czos Estee, dar acolo e vorba de cilindrele babiloniane cari: serviau de sigiliuri. (Vezi vol. I, pag. 373, nota 2). Plutarch (Picaţa lui “Marius, Cap. 10)

scrie: sAbzâş ze Lohhas, cepavidu nowaipszos, îpăpit, 1opiv Eyovsav Epyetpibâpevov ba od Boxynv zi» "Invţuboliav Ewbrâe,
Ă
“swapăţâov ptv dihov soâdga, Nu toţi autorii sunt de acord în

ceeace priveşte

piatra care împodobiă

inelul

lui

Policrat.

Astfel Pliniu şi So-

liniu spun că fuse un onix şi Pliniu mai adnoge că pe timpul lui acest inel se
păstră la Roma, în templul
ratul August. (Vezi Pliniu

Concordiei, dăruit fiind templului de către împăJ7, N, NXXVII,.2 şi 4 şi XXXIII, 6). Pausa-

nias se potriveşte cu Erodot şi afirmă că piatra a fost smaragd. Clement
din Alexandria (Pedug. III) împinge detaliurile până a spune că pe piatră eră
săpată o liră.
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Tps- | iată ce -găsi: (el) posedă un inel
mos
Xauico!l sms o Taz | de.aur cu .o pecete de smu1 .Sdouzz ămodmhsstv, 2 Excise | ragd, pe care îl purtă: acest

mode, IMeveriatwezpov 3 zhapboxs | (inel) „fuse opera
dvâpv îctzij îs adriy, muscă 55 | ful lui Telecles

lui
din

Teodor,
Sumos;

ăvapaiiv* s45hens 3s zd m5hayos* | de acesta hotărind el să se
mg 35 dand Tis vioa» Es 8£- | despartă, iată ce făcu. Echipă

msptzhonzvosS5

m

a

G?pr- | o penticonteră

T&y

n
ui
>
7
R
o

co

g

Ti

Gpeivzoy
să

ză9t0y
-=
...
Pa
î
«i
tu
.-

a

-

O.

iza,

n

y570,5

su

şi

| pe ea, după

se

aceea

îmbarcă

dete

ordin

* sobzo | să iasă (vasul) la largul mării;
îndată ce au ajuns departe de

insulă, el a scos inelul (din deget) şi, pe când toţi cari navi1 9z02wpov»

165

Tmhzzhtos

Sapiob.

Acesta fu și nepotul Îui Teo:

dor, fiul lui Recus, despre care s'a vorbit de Erodot la Cap. 51 din Cartea

]. El

fu artistul carele a lucrat vasul de argint oferit de Cresu sanctuarului lui Apolon la Delfi. (Vezi vol. I, pag. 77, nota 7). Familia din care făcea parte Teodor

a produs mulţi artişti, căci Recus, tatăl lui Telecles, și prin urmare mouşul acestui
Teodor, fu arhitectul celebrului templu al Herei la Samos, (vezi mai jos Cap.
60); unchiul său Teodor (frate cu Telecles) a fost un metalurg vestit. Cul-

tura artelor la

Samos

lui Pericles în Atena,

ajunsese la apogeul

ceeace arată că

ei cu mulţi

Samos

a

fost

ani

mai

înaintea

epocii

veche ca civilizaţie

decât Grecia, lucru care se explică lesne prin faptul că civilizaţia în

Grecia a

venit, parte din Egipt prin Creta, şi parte din Asia prin insulele de pe coasta
Asiei mici; deci Samos eră mai aproape, şi în calea ambelor izvoare ale
acelei civilizaţii. Din descoperirile interesante făcute de Sir Charles Evaus şi

de D-na Hawes (fostă Miss Boyd) respectiv la Gnussos

şi la Gurnia în Creta,

se pot observă indicii de înaltă cultură în acea insulă, cultură contimporană
cn a 6-a dinastie egipteană ; asemeni se văd urme de existența unor centruri
mari de locuinţe omeneşti cari poate că datează cu 10,000 de ani înaintea erei
creştine, Erodot, în cursul scrierilor lui, menţionează mai multe lucrări de
inginerie şi de artă datorite Samienilor: astfel în Cartea IV, la Cap. 88, cetim

că

constructorul

podului

plutitor

de

pe Bosior pentru trecerea în Europa a

aimatei lui Dariu, se datoriă artei inginerului Mandrocles din Samos; mai departe vedem, cum am spus mai sus, că Recus, moșul acestui “Teodor, fu ar:
hitectul templului Junonei, sau a Herei, din Samos, şi la Cap. 60 mai jos
se vorbeşte despre alte lucrări de artă săvârşite de Samieni.
— Manuscrisul

sancroftian din Cambridge în loc de Îhszhics

scrie

Trusahios,

Viena rpuuz)tos.

2 &nodahtsty. Unele ediţii moderne au &zo2ahsiv.
din Cartea IV am respectat forma ionică sopâmhisty.
3 lisvîmudvzspov. Vezi mai sus nota 2, pag. 97,

iar cel

din

,

Tot

ași la Cap. 42

* uvațaţsiy, Sa propus de unii dis;
această variantă însă nu se
găsește în nici un manuscris,
E
* &ză 16
vicov tuig îivezo,
Cuvântul Exs constitue un. pleonasm, căci are acelaş sens ca şi n î“ivzzo0; din cauza aceasta Cobet și Alehler propun suprimarea lui &zi, Noi însă nu ne credem în drept să facem
această supresiune când toate manuscrisele ne dau textul în forma aceasta şi
când mai ales găsim destule exemple în Erodot de asemenea pleouasme. Așă,

de pildă, mai sus la Cap. 16 îxgigity F5w. (Vezi nota 1, pag. 40).

a

zeprshâpzvoc.
Verbul acesta însemnează a apucă prin prejur şi exprimă bine gestul necesar pentru a apucă un inel și a-l scoate din deget.

Thalia III, 41, 42,
"dă zotioas uninhes, | Xatif5y0G
dE Se ză atzi ovurogi E/plTta.?
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gau împreună cu el priviau, l-a
asvârlit în mare ; după ce făcii
aceasta, plecă de acolo, şi a-

jungând la el acasă, înțelese ce
e o pățanie.
42. A cincea sau a, șasea zi

42. Isuzzgj 28 î Zum îutpq
az z0hzoy5 zăîs ci Goyiyatas ysviata vip ahizbs, day t/0dy
pay

rs

poi

ady,

iiov

Iloinzpâzzi îâpov 20bijvar”
di,

îi

<âs

după acestea iată ce i sa întâmplat: un pescar prinse un
peşte mare şi frumos pe care
îl prețui demn de a fi oferit
ca dar lui Policrat; îl aduse
dar până la poarta palatului şi

ut

răpuov

Oboast

Ep, 20z2haw 30
Gayz0ş 5 23 045 zo0znv,? Es:
îns md tdw "0 pasa,

favoare, şi atunci (pescarul) îi
dete peştele zicând:. 20 rege,

mo

da
tii

7
o
*

o

pai

20
“e

=
?

=

spe
Re

o

Re

e

n

ze
=Ş
“+

o

“Lo

"O

Li)
=
w
.-

Puinzp

pipe
O

>Toyz îhy 00% Tărzaiosa

spuse că doriă să vază pe Polierat. Policrat îi acordă această

î7&

»când am prins (peştele) acesta,
>nu

“O 0: 70zic zcis Exzo: amsidesat
zotaiăs* 9 ahdpra za ed Szcirgsc,
1
7 */0!G
7
»py

za

705

£

am

socotit

.
a
a
1! &măzhsz. În contra autorităţii a absolut tuturor
ediţii moderne au âziziuz,

2 cvpoosi

îypîhzo.

că

se

cădei

»să-l duc la piaţă, cu toate -că
»trăese (numai) cu munca (mea);
»am crezut că eră demn de
»tineşi de poziţia ta; aşi dar
»l-am adus ca să ţi-l dăruescc.
.
manuscriselor

Aaa
câtevă

La Cap. 85 din Cartea I avem sopzopt î/pzvose

Am scris £/gîra în loc de îygâze, care figurează în textul Îni Creutzer, întocmai precum am scris la Cartea 1, Cap. 47 „pista: în loc de ppâsha:. (Vezi şi

mai sus Ja Cap. 85, nota 6, pag. 88).
3 ămă sobtwv, După aceste întâmplări.
zobsov care ar însemnă

chil: Pereae, vers 743),
“z în: cuc libpas.

E

greşit

propus

de

de aci înainte, ca la Cap. 1 din Cartea 1. (Vezi

unii ixd
şi Es-

Substantivul
acesta
singur, fără a fi urmat de un
genitiv, indică o poartă de palat. Așă mai sus la Cap. 35 avem 2 soia! p0f9po:s:. Uneori în aşă cazuri articolul se suprimă.
5 Xop'hsmvsos. Verbul zwpzi, însemnează aci a cedă. Aşi Policrat cedă
pescarului, în alte cuvinte consimţi să-i acorde cererea ce io făcuse de a-l

primi la palat şi de a sta de vorbă cu el.
4 pi

se referă la pescar.

1 zovzov

se referă la Policrat și formează împreună

cu

/wgncuvzos

un

genitiv absolut,
3 &noystpoBiwros.
Literal care trăeşte din mâinile lui, şi se aplică
dar unui om care trăeşte numai Gin produsul muncii lui. Xenofon întrebuin-:

țează această expresie in Ciropedia (VIII, Cap. 3 şi 81). Vezi
(Somn. Cap, 7).
%<otc43s. În unele ediții «vtsîs, adoptat

asemeni

Lucian

şi în textul lui Long şi Macleane.

10 dtz A£. Bredoviu propune a se ceti 2:mh6
dar care nu figurează în manuscrise.

care e poate

mai corect,

„Thalia III, 42.
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>3simvoi odăuuave.1. 0 păv Gi, | Policrat, încântat de aceste cu
astfel : »loarte

7ubza, 2 | vinte, răspunse

motebuavos

za

fie ze că cizia” săy 83 t/Ubv său» | »bine ai făcut şi îți
2
[o)oepăszos

în-

sunt

zbpiozovs! | »doit recunoscător şi pentru
vzoboay ij | „cuvintele (tale) şi pentru dar:
orpmida os â ei- | »te invit să iei cina (cu mine)e.

îzs- | Pescarul, foarte măgulit de azdv Ilo- | ceastă (atenţie), sa dus acasă;

,

î6y as za

„zapă
+

când

.

ci zi oepn- | servitorii,

Dbapăzea, Didovszs

au

spintecat

iza Eheov Gaz cpâne ebpâin, | peştele, au găsit inelul lui PoToy 83 cos 3ojh0z "Ostov eva d | lierat în Durta lui; îndată ce îl

pâna, * vpărzet. Es biâhioy 5 zâ- | văzură îl luară repede şi, plini
za, ză morjoaveă ui aia mazaha- | de bucurie, îl aduseră la Polierat şi dându-i inelul îi spuIa

seră în ce mod a fost găsit.
Policrat, convingându-se că în-

eră datorită unei în-

tâmplarea
_

Luaţ

az

Eni

observă

Blakesley

vahtowavy.

Bainvov

al lui Policrat de a invită pe acest pescar la masă cu el

nu

acesta

că actul

este

act de

un

în istorie şi în care intră şi o doză
condescendenţă, cum atem exemple destule
de ostentaţie, şi nici nu e un gest dictat de ultra-democratism, cum ar fi
putut să-l facă mai târziu unul. din archonţii la Atena: el explică acest est
prin faptul că Policrat, deşi adversar al coteriilor aristocratice în contra căror
se şi revoltase, eră considerat la Samos de către supuşii lui ca un șampion al
democraţiei. Aceasta și explică schimbul de complimente între el şi pescarul

acesta care erâ tot aşă de mândru de prinţul
mândru
<bpavvos
în ochii
peştele

cum ar fi fost

lui

Francez

un

de Napoleon I în primul an al primului imperiu. În aşă condiţii un
în situaţia lui Policrat nu puteă să facă cevă care să-l îndrăgească
supuşilor lui mai nemerit decât să poftească pe acelu care.îi oferise
să-l mănânce împreună cu el. Pescarul atunci s'a întors acasă >piţa

motzbpevos zabzac.— În loe de xahtousv Dindori are „ahsBpsv: toate manuscrisele însă dau forma rahtoptv.
2 Eva motsbpevos sadzu, Manuscrisele din biblioteca Coleziului
Emmanuel la Cambridge şi cel colaţionat de Wesseling la Viena au pețăha, şi
e curios că la Cap. 1l1 din Cartea IX, unde întâlnim iar această expresie,
acele două manuscrise au pa, concordând acolo cu manuscrisul din Florenţa
cu

care

aci

Snodzxâpevoy,

pețăa.

ele sunt în divergență.

la Cap.

Rezultă de aci

pede,
2 ueyapmxrss.

JOAouz2s,

La Cap.

6 din Cartea VIIL
că

Erodot

sa

121 din Cartea

pia

servit

şi

la

şi de

fără distincţie şi de pia

Tot așă mai sus la Cap. 27. Unele manuscrise
-

usa

II avem

Cap. 119 din Cartea |

N

o
xz-

au
.

.

bstov celva: să spivpa. Bihr interpre:
+ Tâv 38 bg îathba
tează pe latineşte: >Cum vero ipsum subiret cogitatio divinam esse reme adică

îndată ce a înţeles Policrat că lucrul e o manifestaţie divină, un semn de sus.
Pentru sensul ce îl are uncori verbul Estâvat în Erodot vezi vol. I, pag. 205,
E
nota 1.

5 B19)toy.

Ca mai sus la Cap. 40 însemnează un sul de papirus sau

biblus pe care se seriă un act, un memoriu,

(Vezi şi Cartea I, Ca7

sau, cum

de

€ cazul aci, o scrisoare,

123, 124 şi 125 şi nota 1, pag. 218. vol. D).

Thalia III, 42, 43.

haglizzs, | “păas
70) iaUm za.

105,

58, Es Atyu- | tervenţii "divine, a consemnat
m]
tot întrun sul, (atât) ce a făcut
el (cât) şi ce s'a întâmplat, şi

.
43, "Emstimsvos 2 6 "Augois
zh tâhiov md zapă t0d Ilodvzpăzece Tao Zune îs Suzonioa se
addvazoy sim dvâpoze . ăvipozov
Eu 705 uzhhovsos vivesta: zpiițpa7055, ami Goto
ed zahsvrriazw

|
|
|
|
|

soarea) în Egipt.
49. Amasis, când a cetit serisoarea ce-i sosise dela Polierati a înțeles că eră cu neputinţă pentru un om ca să poati
scăpă pe un altul. de. soarta
ce îi eră rezervată şi că -Poli-

pshhe* Ilohorpizrs, =dzw/âoy.ă | erat nu.
mă, 5 îs ua ză mode

piozst.
Dimov

sd- | gească

eră

destinat să sfâr-

bine,

deoarece

.reuşii,

[lzumas 25 oi vlpora &e | în toate şi căi chiar regăsiă cele
îtahbzafja: Em) zi Est- | ce le lepădase. El îi trimise

Vin. $ 'Tobis "35?

etvysvzy

oda

| dar un sol la

Sumos

spunân-

1 că scimsavea ptv oa xatadhehafnrss. Biihr traduce: squze
Tacienti qualia sibi accidissete, Pentru structura acestei fraze : vezi gramatica

elină a lui Matthias, Ş 1488, iar pentru sensul verbului xazahuu2ivu vezi Cap. 66
din Cartea II; tot în acelaş sens vedem verbul acesta întrebuințat la Cap, ur.
mător și la Cap.65 şi 118 din Cartea aceasta, la Cap. 11 şi 33 din Cartea IV,
la Cap. 93 din Cartea IX şi în alte lucuri.,

2

5g

Atyoneov

scrisoare) 3ş Atyuatoy,

înttimwe,
>pentru

Ensihixz a pus pe ca (adică

Eyipte,

lui în Egipt. La Cap. 95 din Cartea

în alte, cuvinte

V

avem

îmsr:ijsi

a însemnat. pe

a: adresat

îs Mostavv

scrisoarea

şi acolo

poemul despre -care e vorbă eră în forma unei epistole lirice.
'
ivnoniaut
șes dâbvarov sim
avion
ăvlipunov
îu
rod
ushhovzos
ivesliu
spnțuatos.
Vezi răspunsul Pitiei. delfice către
trimişii Lidieni la Cap. 91 din Cartea I. Doctrina fatalităţii e în multe locuri
formulată de Erodot; vezi, între alte pasaje, şi finele Cap. 16 din Cartea IX.
* p&dhezr, Două manuscrise au pîhhor,
.
i

„5 cbcvyiwvy

să

năyra.

40 întrebuințată de Amasis

Găahbeshat

pm

Expresia aceasta se găseşte iar mai sus la Cap.

în scrisoarea

rhv

lui către Policrat.

Eatvimvw,

Diodor din Sicilia

(1, 95)

atribue

ni

altor cauze denunţarea tratatului de alianţă şi de amicie dintre Policrat și Amasis; tot aşă spune şi Panofka (es Samiorum, pag. 81) iar Grote (Ilistory of
Greece, vol. IV, par. 328) zice că->Polierat, cu acea lipsă de bună credinţă
»care îl caracteriză, fu acela carele rupse întâiu cu Amasis fiindcă găsiă mai
»avantagios să cultive alianţa cu Cambisee. (Vezi Capitolul următor). — Pen:
tru forma £styiy vezi mai sus-nota 2, pag. 96).
:
? Todâs 33. Unele manuscrise au Tod îi, însă marea majoritate scrie ca
noi z053s îţ, adoptat de Gaisford și de Creutzer. Blakesley : are zoă 2%. Acest
din urmă editor al lui Erodot închide între parenteze întreg pasajul acesta începând aci şi până la sfârşitul capitolului. [Il consideră acest pasaj ca un
adaos fâcut, nu de însuș Erodot, dar de un scriitor din timpul imperiului roman, epocă la care, precum ne-o şi spune Dionisie din Alicarnas, Erodot eră
foarte mult cetit prin şcoli. Simţimântul, zice Blakesley, exprimat în acest

pasaj nu se potriveşte cn mentalitatea epocei lui: Amasis, ci. mai mult cu:aceea

a epocei lui Cicerone

și a lui August,

Ceeace

ar fi fost mai potrivit

cu

ideile

lui Amasis ca motiv pentru a rupe cu Policrat ar fi fost teama de a nu împărţi

cu el piaza'rea a unui om

condamnat de soartă la pieire, căci la rizicul acesta

€

după ce-a scris, a adresat (seri|
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du-(i) că: denunţă tractatul de
amiciţie (dintre dânşii). Şi.el
a făcut aceasta pentru ca nu
cumră, cândareădeă peste Poli-

crat nenorociri

muri

şi grele,

să sufere el însuş în sufletul
lui ca, pentru un amic (şi aliat).
48. "Exit 0530, di ol rhy
44. În contra lui Policrat aMlodvzpăzza, sbsw/Eovru, că advra, | cestuia dar, carele întru toate

otparzhovzo
zahzcauzywy

foita zi
Sami. 2

Aazzdawowtot,
Tv

fo

îi | avea noroc, îşi îndreptară

uată tabza Ku- | cedemonienii

Noir

armele,

amodyzwy | fiind de către aceia

Iohbapăras

58

asu- | mieni cari mai

La-

chemaţi

dintre Sa:

în

urmă

fnn-

star expune, după credința acelei epoce, ori cine ar întră în relaţii cu un
astfelde om. Nu există £zvta fără participare la un sacrificiu comun către o
divinitate comună: dacă această divinitate eră hotărită să distrugă pe una din
părţi contractante, denunțarea contractului de către cealaltă parte deveniă un
simplu act. de conservare, Aceste observaţii ale lui Blakesley sunt foarte interesante în sine, dar .nu sunt, după mine, un argument destul de puternic pentru a pune în suspiciune autenticitatea pasajului care e cu totul în stilul lui
Erodot.Pi
”
:
1 î7, Îndică, ca mai totdeauna în Erodot, reluarea șirului unei narațiuni întrerupte. Şi în adevăr, aci autorul nostru iea din nou firul istoriei
întrerupte la Cap. 39 după cuvintete sîxoirzaveo ua Aaniatuivtet Grpatriviv

»zai Sapov se aut llohuupăzza my Aiduzosc

au existat între Policrat şi Amasis

2 Koduwvimy

ziv

îv

pentru a ne vorbi de relaţiile cari

şi despre epizodul

Kopir

artohviwy

cu inelul.

Sapiwy.

,

Mai la vale, la

Cap. 59, Erodot repetă afirmarea
că Samienii ar fi fundat orașul Cidonia din
Creta; suut însă foarte sceptic în privinţa aceasta, căci astăzi s'a constatat bine
că civilizaţia în Creta e cu mult mai veche decât în insulele celelalte ale
mării Egee. În ceeace priveşte în special orașul Cidonia, care eră situat aproape
de Canea modernă, adică pe coasta nord-vestică a acestei insule, e puţin pro-

babil so fi ridicat din temelie

Samienii după

epoca

Ini Policrat,

pentrucă el

există deja în timpul lui. Omer carele menționează chiar pe Cidonieni; până şi
tradiţiile locale pretindeau că Cidonia eră cel mai vechiu oraş în Crâta, tradiţie confirmată de către scriitorul Florus carele zice (III, 7): vut Greci
»dicere solent urbium matrem -Cydoniume. E poate posibil ca Samienii să se fi
stabilit numai în partea de jos a oraşului, lângă mare, pentrucă Cidonia veche
eră aşezată cevă mai sus, spre poalele muntelui Titir, acolo unde s'au găsit
astăzi ruinele templului lui Joe Dictinian,'ca la un kilometru şi jumătate de
mare, chiar pe punctul unde e Canea modernă. Așă «dar admit stabilirea unei
colonii de- Samieni la portul. Cidonia, dar aceasta nu însemnează ridicarea din
temelie, sau fundarea unui oraş nou. E de regretat că Dinii Evans. Seager,
Hadjidakis, Halbherr, Hogarth, Bosanquet, Dawkins, Miss Boyd (Mrs lawes) și
alţii, cari prin descoperirile lor în Creta au. aruncat o lumină nouă şi vie asupra istoriei întregi a civilizaţiunii în Europa, nu au făcut. cercetări la Cidonia

şi la Cisamous,

căci excavații întreprinse acolo ar resolvi multe chestiuni relative

la această porţiune a insulei, comparativ terra ienota pentru asheologi. La
anul 1693, când am vizitat acele părţi, se vorbiă în Creta de a se acordă şcoalei
arheologice britanice o concesiune pentru a face săpături la Canea, dar până
acum nici 0 lucrare nu e întreprinsă. — Panofka (Pee Sumiorum, pag. 36),:

fixează anul al 3-lea al Olimpiadei LII, adică anul 530 înaintea erei creștine,

Thalia “II, 44 vas. zapă Baufooza zdy Keo,
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dară (oraşul) Cidonia din Creta.

Gruathy îz' A mpvztoy,

Policrat (cu câtvă timp înainte)

E0=7j0%j 'Grws v vai zapp îwdry
ziuabae Es Lduov dioiza Grpatud.?

trimisese (vorbă) lui Cambise,
fiul “lui Ciru, care strânpeă armată (pentru a năvăli) asupra
Egiptului, rugându-l să trimită
la el la Samos să-i ceară concursul armat. .Cambise, luând
cunoştinţă de această (invitaţie),
trimise bucuros la .Samos să
roage pe Policrat să expedieze

GohizovTa

Rowâiors 22 : Guoboas „7097093
polis Ezzuus* e Sau,20, 2s6wzvos Ilohvrpăzzos Grpa Thy -VAVTizby Ana ee
îubr îm Al
“vazoy, “0 53
ăarhitae ză» cz
aud

w

1
i

7obs

Iza

WAMGTA

Tz»

Es

Emtt=

dGTast, d
Tptipzo1, 5 3vzaăuzvos. Kau2bsm)

fota lui spre Egipt odată .ca
(plecarea) lui. Policrat (atunci)
alese dintre cetățeni pe aceia

pe cari îi presupune mai (dispuşi) la revoltă (în contra lui)
şi îi trimise cu patruzeci de
trireme, rugând

(tot odată) pe

ca reprezentând data acestei expediţii a Lacedemonienilor în contra lui Poli„crat. — Dela .Cidonia se pretinde că ar fi fost importat gutuiul (Cydonia mala)
pe continentul Europei.

1 flohvxpârns

55

ntpvwag.

Astfel

glăsueşte

Gaisford în

unire

cu

majoritatea mabuseriselor. Patru din acestea însă, din cari două de o capitală
importanţă, adică cel din Viena şi acela .din biblioteca Colegiului Emmanuel
la Cambridge, ne prezentă următoayea variantă curioasă: »Tlipvas 5 poa

îăipn Lupiwy Nohvapăcnse, ceeace/ar indică

cum .că

alianța

cu Perşii ar fi

fost impopulară la Samos, lucru de altfel natural, Şi că Policrat ar fi intrat în
vorhă cu Cambise în secret de supuşii lui. Cred că textul original al autorului
nostru eră astfel cum îl prezentăm aci şi că varianta care figurează îîn manuscrisele din Vicua şi din Cambridge a fost introdusă mai în urmă.

1 îxws

205.

dv

za!

Biihr traduce:

»peterete.
— daws

up

tuuriy

>ut ad ipsum

(sau

îsotro

crpa-

legatos Samum mitteret, copiasque

ab ipso

Z1ws) ă urmat

mâptus

de

£6

optativ,

Lăpovy

cum

e aci

îtotzo,

arată

că

acţiunea despre, care e vorbă trebuiă săvârşită în mod facultativ şi condiţional,
adică dacă se simţii nevoie, şi aci în cazul acesta special, Polierat invită pe
Cambise să aibă recurs la ajutorul lui numai dacă ar simi absolut nevoia.

(Vezi gramatica elină a lui Kiihner,$ 115). — Prin cspazod autorul
ţelege “flota samiană,
mai

explicit:

am

căci Policrat nu aveă armată,

tradus

prin

expresia

concursul

şi

nostru în-

în fraza următoare

armat

fiindcă

ea

se

el e
poate

aplică la orice forţă, fie pe uscat, fie pe mare.
3 <obcuwy, Pluralul nu cred să fie neutru însemnând aceste lucruri, ci
mai mult cred că se raportă la solii trimişi de Policrat, ceeace ar indică cum
că nu odată a trimis Policrat să ofere concursul său lui Cambise, ci de mai

multe ori, asă că a pus o oarecare insistenţă în oferta lui.
+ Znewys, Un manuscris are. isepae.
5 omtmzavs, Astfel stă scris în toate manuscrisele,
bazar ve, fâră augment, peatrucă mai jos la Cap. 68 găsim
x<2bsaş

în

toate

* izinzpat

manuscrisele

afară

zsccepănovru

de

aceasta să fie descrisă aci ca compusă

cel

din Florenţa.

zptipsat.

E

un fapt

Creutzer însă. are
Sndnssose şi Bno-

curios

ca

forţa

din trireme, pe când până aci autorul

a

108

"Thalia (LI, 44, 45.

:

pe aceştia înapoi.

(a':45.Unii afirmă că Samienii
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dziow zobzove ui,

uzdzyras' Somiey ză Iloko- | ceştia), expediaţi de Policrat, nu
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ar fi ajuns (niciodată) în Egipt;
dar că ajungând în (marea)
Carpathos s'ar fi chibzuit între
dânşii şi ar fi găsit mai nemerit
să nu plutească mai departe;
alţii afirmă de altă parte că uceştia ar fi-sosit în Egipt şi că,
fiind supraveghiaţi, ar fi fugit

vorbit despre vasele lui Policrat ca fiind toate penticontere şi iar mai jos, la
Cap. 124, el ne spune că Policrat, când s'a dus la Orocte, s'a suit pe o penticonteră. Ambele aceste afirmări nu pot fi corecte și probabil că adevărul e
că vasul mai mie (penticontera) eră tipul acelora din cari se compuneă flota
samiană în timpul lui Policrat, căci, precum aflăm din 'Pucidid (|, 13). deşi
Ameinocles din Corint a introdus trirema la Samos încă de pe la anul 700

chiar după informaţia aceluiaș

înainte de IIristos, totuș,

tele ioniane erau compuse

din penticontere

mult

până

istorian (IL, 14),
după

timp

epoca

flolui

Policrat, şi Polierat a avut numai un mic număr de trireme, iar restul trebue
să fi fost penticontere, sau, ca să cităm propriile cuvinte ale lui Tucidid, »patspinezt

Syezat

pu

îdiras

yphuzvn.

din

»3înpsontvae. Rawlinsou crede că

flota

Ini

puzpois,

mhoio:s

xal

îi

msvirxovripois

întreagă de 100 de vase nici

40 nu au fost trireme. Blakesley explică altfel nepotriveala între afirmarea din
textul nostru şi aceea dela Cap. 39 >Exinzo 25 zzvrrjrnvrepobs zzazdye; el
zice că relatarea acestei expediţii a Samienilor în Egipt ar fi aparţinând unui
ciclu de : tradiţii diferit de acela al norocului lui Policrat, al incidentului cu
inelul regăsit şi de naraţiunea morţii lui. Eu unul inclin mai mult spre opinia
lui Rawlinson şi cred că la Cap. 39 Erodot a vorbit numai de penticontere
pentrucă majoritatea bastimeutelor lui Policrat eră de tipul acela, dar că de
fapt existau și trireme şi penticontere în flota samiană. — În loc de &zizzusz,

care figurează în textul sancroftian şi care e preferit de toţi editorii cei mai
buni, ca Gaisford; Dindorf, Oreutzer şi alţii, restul manuscriselor are repre.
1 îmtow robrovg pi ănonipaety. Pentru asemenea pleonasmuri
vezi imai sus Cap. 16, nota 4, pag, 40.
"2 Oni Ilohvepăreoc. Aceste cuvinte lipsesc în patru

2 îv

Est

de

Kapailo.

Creta

şt

ar

Insula Carpathos, astăzi

veni

toemai

din Samos spre Egipt. Această

insulă

în- drum

dedeă

Scarpanto,

pentru

manuscrise.

e situată la Nord-

cinevă

care

ar

porni

mării care se întindeă la apusul

ci numele de >Murea Carpathose. (Vezi Oraţiu, Ode I, 35, vers 8) şi acesta
e motivul pentru care avem ati îv Kagzălw, adică, în Marea Carpathos,
>îv zaîs "Alijvntse pentru a
întocmai precum Diogen Laerţiu ([, 81), zice

”
,
indică marea de lângă Athena.
Iv
Cartea
din
179
Cap.
La
mahtovree.
Kaprâhw
3v
3qtvovzo
*
avem >65 zhzovra “pevtstiat mar Madinve când, navigând ajunse la Malea.

5 optat. Astfel sună textul lui Sancroft, Alte ediţii, între cari şi Creutzer,
au sept. Eu m'am conformat cu versiunea adoptată la Cartea.I, Cap. 57. Mat-

thias susține că în Erodot există între aş: şi opts+

aceeaşi

deosebire

care în

latineşte există între îis şi sibi, dar cred această distincţie exagerată.

_*

(Vezi

*dobvat

cotat

hoţovy.

vol. I,. pag. 177, nota 4).

Bihr traduce: »rem illos

secum deliberasser.
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III, 45.
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păâămv uartotn.: Să

oblică de construcţie

care

a

dar

afirmând

(a-

ceasta, ei,) după părerea

mea,

nu au: dreptate. Căci ei

nu ar

ar fi fost în stare singuri să
impuie:lui' Policrat. : Afară :de

e

"1 ausanhiovat

pe

fi avut nevoie să solicite ajutorul
Lacedemonienilor
dacă

at aia î7 oa mhibsi noa;
ep Dad my vaztânroy Saulv,
Brody, 8 -oswbijvar, . Tâv
3us

cari. veniau

debarcară

insulă, dar fură acolo învinşi
pe uscat;şi astfel au plecat
pe mare la Lacedemona. Sunt
unii cari afirmă că (Samienii
veniţi) din Egipt ar fi învins

pe Policrat,
.

cei

fură biruitori:şi

: Modozpăzea,
Mărovrsc, - Zu
64 .0pdâs, Otv ăp

4

îndată”; când se apropiau'ei de
Samos, Policrat li sa împotri-

vit cu' navele (lui) şi i-a anga-
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notăm: aci

precedat,

la

Ilohozpărs

cea

viva!

schimbarea

subită

directă.

Construcţia

dela

vre

forma

indivectă

indică cum că sosirea acestor Samieni în. Egipt eră chestie controversată, unii

susţinând că ar fi ajuns acolo, alţii susţinând contrariul şi anume că ei ar fi
ajuns numai până în dreptul insulei. Carpathos, de-unde s'ar fi. întors înapoi
la Samos; construcţia directă cu verbe finete, arată de altă parte că reîn-

toarcerea acestora la Samos eră un fapt, pozitiv şi necontroversat, Am tradus
această nuanţă întrebuinţând niodul” conjunctiv în primele fraze ale: acestui
tapitol şi anumenu dr i. ajune, ar fi deliberat şi ar fi găsit mai bine şi apoiain înlocuit conjunctivele: acestea prin indicâtive

în luptă sc.|. Să

notăm

asemeni

puterea

Li sia. împotrivit,

prepozițiunii

vară

i-u angajat

În zutanhtobst;

inditând navigarea de sus în jos, adică. dela largul mării înspre coastă: verbul
zasuzhăsty nu sar -puteă aplică unei nave care pleacă dela un ' port spre

largul mării, ci la o navă. care vine: dela larg spre port. Tot aşă aveni în:
clanza' următoare uastâwzs şi cevă mai jos încă zâv'uumtinuy Eapiwy, unde
.

«*.

are acaeaş putere.
1aTLOvT=G. Vezi-nota

au

masă

.
TObs
ea
295.

Ps)
ur

Alybarov.

precedentă. Se poate subtînțelege Xaptor,
Se subtinţelege
Eapiovs.
:
..

Așă glăsuesc toate ediţiile cele mai

„5 xapas?moashut.

Vocea medie .impune

bune,

unele însă au fs.

acţinnea întocmai

cum face

medie cu verbul 3:0ăszw, unde _autăr îmdăsastia implică a face pe co:
pilui să înveţe. Vocea medie aci indică o presiune exercitată aspra lui Policrat.
& hogos
aiptet. Locuţiune întrebuințată de Erodot „la sfârşitul Cap.
132 din Cartea I şi care însemnează a se potrivi cu rațiunea, aşă dar aci nu
e rațională presupunerea căc sc...
„.. 1 Entuovpoi, 2TE ptoliwzo!
za! rotăârut oîumio:. Vezi mai sus
nota 3, pag. 97.

vocea

:

aș 20vz.wvy dhiyuwv, Nu are tocmai dreptate. Erodot când zice aceasta,
forţa acestor Samieni porniţi în Egipt și apoi .resvrătiţi nu .eră toc:

pentrucă

mai aşă neînsemnată, O triremă puteă să conţină 200 de oameni. Policrat a
expediat 40 de trireme, .ceeace reprezentă o forță de .8,000 de oameni, forţă
destul de considerabilă față de acelea pe cari puteă să compteze. el şi cari
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copiii şi “pe nevestele: lor în
vemizele navelor. şi-i avea gata;
în? caz dacă aceia ar dezertă

"|
|

at
da
et
ai
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a

cari erau 'subt stăpânirea,
lui;
Policrat închisese la' un locpe

|

ba
a]
îmi
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fan Îi)
maj i:

2148: "Esi

aceasta, e puţiui raţională * ipotezatcă: un:om,: care ar6'la dispoziţia lui: trupe”
de“ mercenari
plătiţi:şi arcăşi: indigeni, -să"fi
fostiînvins de':(nişte)”. Samiieni
cari se reîntorceau (în- ţara lor)

(spre a trece): de: partea. celor
| cărie debareau, să-i: arză, cu re:
mize:eu'tota
-

tiv

46.. Când:

Samienii

alangaţi

iv drd Ilohozpăzeos ăzi- | de Polierat sosiră. la Sparta,
o îș zii Szăpet, 4ataoră- prezentându- -s6 ei înaintea ar„sos d
Gr: zf

ape

zîuzwnt,
4 azasciast 6

2)=%y0y
honţilor, vorbiră mult, ca unii
Qi 8E | cari solicită cu insistenţă. La
bas- | prima înfăţişare: arhonţii răs-

sunt descrise mai sus la Cap. 39. Eu bănuesc că numărul triremelor specificat
în capitolul precedent e exagerat, cu.toate că şi aci se. ridică ' obiecţiunea că
navele _răsvrătite au fost destul de, „numeroase ca să învingă flota credincioasă
şi ca să opereze o descindere în insulă.
1 Ewozâ. Un manuscris are wvzây. Erodot însă în circumstanţe analoge
se servă de dativ după daă, vezi finele Cap. 91 din Cartea I; Cap. 30,: 96 şi
-103 din Cartea V; Cap. 121 din Cartea VI și Cap, 11 din Cartea VII.
|
2 vawooixouvş.

Iiiteral

case

pentru

nave,

adică

remize

subt

postiauu bastimentele trase pe uscat.
zEsdas î) îvnas. Creutzer și textul aldin au iSehofitvees
mai jos la Cap. 51 şi. la Cap.. 145 din Cartea IV. (Vezi : vol.
nota. 1).
.
+ ac astăvnas. d „msascăş este o persoană citată să se
tea unei autorităţi pentru a-şi expune cazul. Noi zicem a sta în

cari

se

adă-

atât
IV;

aci cât şi
pag. 198,
prezente înainjustiție, aşă că

expresia produce efectul că aceşti fugari au fost chemaţi înaintea autorităţii civice şi administrative din Lacedemona ca să explice prezenţa: lor acolo. Mai

jos'la Cap, 156 avem >wazaszăs â5 în” abrăe,
5 ăpyo vas. Erodot înţelege pe Egopo: din Sparta,

magistrați

înfiintaţi

de Licurg în număr de cinci pentru a face faţă puterii regale. Deciziile acestor

Efori se luau prin unanimitate, altfel nu erau valabile. Puterile date Eforilor
prin constituţia lui Licurg erau destul de restrânse la început, dar cu timpul
şi cu evoluţia spre democraţie, puterile acestea se întinseră, așă că pe timpul
răsboiului Peloponesului ele copleşiau pe acelea ale Regilor.

& «i

mpurg

vasaszăsst.

înfățișări, ca la un proces. — În loc

Aceasta indică clar “că
de

xazastăss»

unele

au

ediţii

fost mai multe
au

xarasrăat

Thalia UL, 46, 47,
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xpizavzo, tă uiv apibzai d5bîvea | punseră Samienilor
:

că

au ui-

ă 23

doze 0d a»- |! tat cele. ce .spuseseră (aceştia)
la începutul. (vorbirii: lor); iar
AATASIITIŞ, :
(cât pentru) cele (ce. spuseseră)
2, Onhouy
la sfârşit, nu le-au : înțeles.
După aceea, prezentându-se ei
î2 ot Daszrivover,
pentru a. doua „oară, nu mai
Zepepiăsbat 5 îorfizzw-0” w,.5ote | spuseră nimic alt. decât,. a:

abzaicti

„i

ui: | ducând un sae (cu ei), ziseră
„ştii | că osacul nu'are făină. (într'însul«);. arhonţii răspunseră
„Samienilor că (cuvântul) „sacule

”
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Zocpazeboveo

totuş: au găsit

cu.cale să-i ajute.
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41. Şi atunci Lacedemonienii

Aayzâmurmot | se

pregătiră .şi, procedară. în

Lâu.ov, 8 iv Sute: dăpovo, | contra

(insulei): Samos,

după

o.
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sdzpp=0ias Susivwuzzs, Got Ge ap6- | spusele Samienilor, drept reTagât adr vip. tfoOnsa»: îxi | cunoştinţă pentrucă ei odată îi
ajutaseră cu flota lor în contra

cu toate că nici un manuscris nu sancţionează această. ortografie, (Vezi vol.
II, pag. 464, nota 6).
.
,
4
cu
bohraxoy În-textul aldin lipseşte cuvântul „G0)azov; z&v devenind
atunci uu pronume demonstrativ sinonim cu z057ov,-ca și cum Samienii ar fi
arătat sacul cu degetul, ceeace: urmează nu ar mai: avei sens. Textul nostru e
conform cu toate manuscrisele, şi e, cred, corect...Autorul nostru. citează. vorbele - proprii ale Samienilor, şi de aceea-am pus ohilmele la cuvintele >sacul
nu are făină într'insule.
it
.

2 <

huhâr.

Articolul indică.

că

nu

e vorbă

de. sacul în sine, ci de

substantivul >sacule. Sensul acestei fraze are nevoie -de oarecari explicaţii,
altfel e obscur, Samienii, la prima înfăţişare. au ţinut 'un discurs - lung. pentru
care “magistraţii spartani i-au luat în râs, obicinuiţi cum erau ei la vorbă pu-

ţină, la discursuri laconice, cum se şi zicea,

La

.a :doua

înfâţişare

Samienii,

ca -să fie şi mai laconici: decât Spartanii înşişi, fără :preambul, aratară un sac
şi ziseră: '>sucul acesta nu are Jăină într'însule, atunci Spartanii le-au observat
<ă până şi cuvintele sacul acesta erau de prisos şi că ar fi fost destul nu-

mai să arate sacul cu degetul

şi

să

zică »e gole, suprimând subiectul

și în-

locuindu-l printr'un gest. |
3 megtzoashiat.
Unele manuscrise au - maptztppezshat, cu. augmentul s:
în loc de e.
DE
a
+ Emstcau. Am tradus prin satuncic care e mai logic după fraza ce. precedă şi care anticipează puţin.
îi
|

3 îBomnâmsavy

în:

Azcoxwvinuvs.

Blakesley observă-că acesta este sin-

gurul pasaj din scrierile lui Erodot—(exceptându-se

unul în Cartea

1X, la Cap;

35, şi care e bănuit de mulţi că nu ar fi autentic)—în care autorul face mențiune despre răshboiul între: Spartani şi . Mesenieni. Sigur că eră . foarte displăcut Lacedemonienilor să li se spună că datoriau succesul lor în răsboiul cu
Mesenienii unui ajutor străin. În privinţa aceasta ei erau foarte susceptibili,

probă chipul puţin grațios cu care au primit pe ausiliarii atenieni
.

în răsboiul

112
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hâavat, 04 cdti ziuopijsat:l d30vota: Comitat Sozparshavz0,: 05
zioaoat 2uoh6uzvot 705 401jrîpos?

Mesenienilor;, după spusele Lacedemonienilor însă, ei nu au.

Tis apzavis 3 zdv “îjov
Kpoiso,
ai Tod. Dopriros + mb abroiat "Ănaots-5: Atpbarav Amotheds Iaeuus
dipov:0 Kai țăp:: 0opriza
Sri |

atâta ca să xăsbune pe. Samienii cari solicitau (ajutorul:
lor),: pe: cât în scop. de a-şi
răsbună (pe Samieni) pentru

făcut această expediţie militară:

aauro
26. zporipw Ecsi î) zhv 4p4- i furtul vasului pe care: îl tri=.
zipaoi Xâutot, 3dvra -uây Aive0y | miteau lui Cresu şi al piepta=
za Gooy.

tvorasutyuy
5".

zezoGurputwoy 25 ppoo. za
pios

fab $hho5, 7: Tâv.35 sera | dar.

Gouioat Xâoy, i dozd6vt,
705

65/vyâw | rului pe

0opijuos

notat.

EAST

todo

care

ei- | Egiptului,

ap

Amasis,

regele

îl trimisese

lor ca

Pieptarul,

Samienii

îl ră-

piseră: cu un an înaintea vasu-

lui. eră de in. țesut

cu

figuri

cu Perşii (Tucidid 1, 102); de altă parte Atenienilor le plăcea să exagereze ,
serviciul pe care ei.îl aduseseră Lacedemonienilor. În general fiecare stat în
Grecia eră:susceptibil. când eră vorba 'de : vreo menţiune despre un : ajutor
primit din altă parte,şi nu avem decât să cităm displăcerea ce o resimţiau
Atenienii când li se făceă cea mai mică âluzie la ajutorul ce l-au primit din
Sparta cu ocazia alungării: Pisistratizilor. Se înțelege că Erodot,în calitatea lui
de istoriograf ai întregului neam elinesc, trebuiă să evite orice aluzie care ar
puteă să ridice susceptibilităţi de această natură. Vedem cu câtă delicateță
atinge el aci asupra ajutorului dat de Samieni Lacedemonienilor şi cum spune
că aceasta e numai versiunea Samienilor.—Aluzia aci e la cel de al doilea râsboiu mesenian,
,
i

1 <tpupGat.

Verbul activ z:pwpsiv însemnează a ajută pe

cinevă care

a suferit o injurie sau care-a fost maltratat de un altul şi a-l răsbună, pe când

forma medie ztuwpeizhat este a-şi 'răsbună singur în contra

părţii

care

a in-

sultat. Diferinţa este aceca care există între a răsbună şi a-si răsbuni, Aci ac
tivul e întrebuințat pentrucă e vorbă de a ajută pe Samienii nemulţumiţi ca
să-şi răsbune în contra opresorului lor.
:

- :2 205

xpmripos.

crisa la Cap. 7U din

"2'q

Vasul acesta şi furtul lui de către Samieni

Cartea

risustiat:

| unde

vezi nota 1, pag.

Bovhâpavot

z0d

118, vol.I,

xpnspos

ss

sunt des-

ozuțins.

E

A»

cecaş observaţie: pe care am făcut-o mai sus la nota 1 relativ la verbul z:-piwpity se aplică şi aci verbului sivo: îl avem aci. în. vocea medie cisasfiat
pentrucă Lacedamonienii îşi răsbună singuri in contra Samienilor cari le-au
furat darul trimis de ei lui Cresu,
— Găsim iar acest verb cu genitivul mai
jos la Cap. 115.
Pai
.
4 mob hipo. "Despre pieptarul acesta Pliniu (Ifist. Vat., NIX,.1)
spune că fiecare aţă din care eră ţesut eră compusă. din 365 fire şi Aeclian
(UL. A, IX, 17) zice că eră garantat în contra loviturilor unei arme ascuţite,

5 zâv ubroiat "Apucig d Al'onrov GBnothebs xp
âpov.
Aceasta ar: da loc la presupunerea că ar fi existat între Lacedemonieni şi
Amasis un tractat sau o bună înţelegere; totuş Erodot, carele în Cartea II, dela

Cap, 178:până la Cap. 182, vorbeşte despre relaţiile dintre acest rege al Egiptului şi Elinii, nu face cea mai mică aluzie la o astfel de înţelegere.
"9 (ov ăvopaspivwv. Vezi nota 5, pag. 391, vol, I.
.
"stplotst cai îbhov. Literal lână din lemn.
Dintrun pasaj mai
jos, la Cap. 106 din Cartea aceasta, şi din alt pasaj la Cap. 65 din Cartea VII
e clar că prin expresia aceasta autorul nostru înţelege bumbacul. Pentru uzul
bumbacului în Egipt vezi nota 1, pag. 221, vol. II.
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.

host, Eat :apzedâvas
rpiraociag

cavapie,! Totcbtoc

îozt | Gin pieptarul
|]

subţire,

"|

Să

e

Fiecare.
fir

acesta;e remar(însuş)

fiind

-pentrucă,

ri "A- | cabil

Omvai) TA umsts. ?

-

(aveă) : ornamente de

măsac | aur.şi de bumbac.

Ezepds

âvtdrze

my sy Atv

m

îy torii | multe şi

"ani" Etjaowza,

(chiar el)

compus

din trei sute şasezeci (alte fire
„mai mici) toate vizibile. Acest
pieptar e identic cu acela oferit

,

(zeiţei) Atena

Amasis

de

e
„|-la Lindus,.
'
48. Aovenehifovso 23 05 orpa- | 48. Corintienii asemeni conTabuazos :r0d îmi Eduoy, bots se- | tribairă voios la realizarea ex20Bau, ua Kogivhtot

zpod5uwos.% | pediţiei în contra (oraşului) Sa-

"Vâptana văp ai 26 zobzows etst | mos. Căci şi ei suferiseră
4 Toy. Sauioy

“futizva

vezi) | partea Samienilor

îhThy.
«i

masă

zprtipos
xat

=

zpisapov 205 Grpazebuaroc zcbzab, | în
adry.

ză, “âpaari

“ppâvov

timpul

din

un

neajuns

generaţiei

care: a,

205 | precedat (trimiterea) acestei ex-

erovâs.? | pediţii, cam pe la aceeaş epocă

1 îobca țăp hear, fyet pnedâvaş îv Ewori epimxoalae
EEmxovra, ddoac oavepăs, Pliniu spune că fiecare fir eră compus

din 865 de fire niai mici. Cred că acest număr e în legătură cu număriil de
zile dintrun ân.
— În traducerea acestei fraze am fost silit să amplifi€ puţin .
pentru mai mare clarităte,
o
ie
aaa

2edvy îv Atvâw ăvtdmue n "Abmvatg "Apustg. Acest pieptar
e menţionat de Erodot la Cap. 182. din Cartea II. (Vezi 'vol. II, nota 2,
pag. 4189 şi desemnul

din acea notă),

3 SuvenehăBovre

îi <05

.

orpansbphauros

rod

îi

”

,

Sâphov,

:

hore

vsvictu:, xat Ropivbtot apotbpuws. Blakesley observă că la epoca
despre câre e vorbă aci Anaxandride eră regele Spartei și 'că Sosicles Corin:
tianul, despre carele vorbeşte Erodot la Cap. 92 din Cartea V, şi carele avea
legături strânse cu Lacedemonienii, -reprezentă partidul aristocratic din cetatea
lui natală. Acest partid, fiind'atunci atotputernic la Corint, eră natural ca 'el
să îmbrăţişeze cauza aristocrației doriene în contra Acheenilor cari profesau

idei democratice.
— Un singur manuscris are ovvez:ifowo, dar Erodot de
sigur 'că-a scris 'cuveneddâowo pentrucă el' se servă totdeauna de augrent
când ocazia i se prezentă.
n
E
SR
"1 ual îs sobaove siyt, Literal există şi la adresa lor, adică există
un: neajuns îndreptat şi în contra lor. Schweighiuser interpretează “astfel în-

tregul pasaj; »Etenim adversus hos 'quoque contumeliam admiserant Samii
>proxima ânte hanc expeditionem aetatec. Verbul: Eysty este întrebuințat tot

în chipul acesta la finele Cap. 53 din Cartea II unde- cetim: vă îc “Ilotodâv
>75 at "Opmgov Eyovra.e ! — :
,
E
> Vevâpevoy evsţ
mpânepov 705 orpartbuaros robrov,
zasă dn suv abrăv ppâvov sob:xpmrhpos ij &pnaţi retovâs.
Pasajul acesta a dat naştere la: greutăţi cronologice destul: dă serioase. Împingând pe cât se poate mai înapoi data expediției Lacedemonienilor în contra
lui

Policrat, adică puind-o la-anul

525 înaintea

lui

Hristos, răpirea băieţilor

de către. Samieni,—dacă: s'a întâmplat cu o generaţie înaintea expediției despre
care'e vorbă aci (>:/cvzfj mp0ze5ov.
05 crparabuatos tobzoue).şi. socotind o -generaţie ca echivalentă.cu
" Erodot 111. — 55496,

30 de ani—trebue

să fi avut loc cam. pe la anul:555
ă

8
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în ă

Kepiopoiwy yăp 'maidas rprijra- | în care s'a întâmplat furtul vaiciovs::0vâpăv'râv mpzoy Ilepiav- ! -sului. Căci "Periandru, ful lui
“dpos, 6 Kotthov! 25 Xăpârs dat | Cipselus, trimisese (atunci) trei
„înainte de Hristos; Cam pe la aceeaş dată, adaogă
“furtul vasului de băut de către Samieni; așă fiind,

“pe-la 555 înairitea lui Hristos :ar -fi fost liberaţi

Erodot, ar fi :avut loc şi
trebue să presupunem: că

cei 300

de

băieţi corcirieni

trimişi ca -dar- lui Aliate:de Periandru şi ar fi fost răpit vasul preţios pe
care îl trimiteau Lacedemonienii lui Cresu.
Însă la anul 555 înainte de era
“noastră Aliate eră -dejă mort 'de -cel puţin 10 ani; de altă parte Periandru,

dacă ne luăm

după

cronologia

admisă,

bazată

pe

spusele

lui

Sosicrate, lui

Diogen Laertiu, lui Sincelus, lui Eusebiu şi altor cronicari elini, eră și el
mort de vreo 30 de ani.. Putem însă să înlăturăm până la un punct aceste
„dificultăţi prin consideraţia că Erodot nu vorbeşte aci în termini de 'mare.pre:-

cizie, ci din contra în termeni mai

“cronologic vag şi poate fi de 45,

mult vagi,

cum

căci

„abrbv pâvov-poate
iar să nu indice un sincronism
tele

furtului vasului destinat lui Cresu

o generaţie e un termen

poate fi de.25

deani,

strict,

apoi-xasă

și de

în zi

fapt inciden:

şi al liberării de către Samieni

a celor

'300 de băieţi destinaţi a fi scopiţi în Libia, departe de-a fi fost'sincronice,-au

intervenit între ele vreo 14 ani, fiindcă băieţii au fost trimişi lui -Aliate, tatăl
lui Cresu, către sfârşitul chiar al domniei acestuia.
Dacă 'pe de altă parte ad-

“mitem părerea unor cronologi moderni că domnia.lui Periandru ar fi avut loc
„cevă mai târziu decât o indică afirmările cronicarilor citați mai sus, adică, de
exemplu, dacă punem

moartea lui Periandru

cam

pe la anul 667 înainte de era

„noastră, atunci spusele lui Erodot se pot concilii cu 'realitatea -faptelor. Mai
există un pasaj în Erodot, la Cap. 94 din Cartea V,care militează mult în fa: voarea teoriei că trebue să inaintăm: data -domniei: lui -Periandru 'cu:cevă ca 25
“sau :80 de ani după data în general admisă până acum.

turisesc:că expresia xară8

Cu

toate acestea

măr:

zbv'adrbv 4pdvov, cu toată elasticitatea ei, se aplică

„greu la două evenimente cari:s'au întâmplat la un iuterval-de 14 ani unul de
altul. La aceasta nu e decât un singur răspuns şi acela e că .Erodot nici nu
şi-a dat osteneala -să;stabilească în mod. precis:data exactă a.unor evenimente

„ca acelea al răpirii unei scule sau aliberării. unor copii trimişi în: robie,

cari

figurau, ca să zic așă, pe planul al doilea şi chiar al treilea'al naraţiunii prin"-cipale. Mai e în ne şi'o altă explicaţie pe care o dau'unii comentatori, că textul! original ar fi fost schimbat; unii, între cari Urlichs şi Blakesley, merg până

- a 'suspectă că cuvintele »xază
33) miv adry pâvov rob xpwripns"<fj

osii

“ţa

“ovâse :ar fi fost adăogate cu 'ușurinţă de vreun scholiast. Âlterarea textului
ar:constă în faptul că înaintea cuvântului jzveg ar fi figurat în textul original
litera '* reprezentând numericul 3. De părerea aceasta sunt Miiller şi Panotka
carele a scris Jes- Semiorum. Cred această propunere cam arbitrară, deşi ea ar

aplană dificultatea cronologică întru câtvă. Acum, în ceeace priveşte nuten“ticitatea clauzei xază 0: zi abriv ypâvov mod xontt,pos zij:Gprayi, “peţ0vds, pe

care o separă Blakesley în textul lui de rest prin.parenteze, avem în favorul
acestei ipoteze faptul că ţs*ovâs, după Yavâuevoy, nu numai:că e insolit, dar e

şi superfluu şi incorect din cauza schimbării: de timp “fără motiv plauzibil.
În fine s'a propus rpinov în loc de .yp5vov. Această din urmă propunere. carmbinată cu aceea de a ceti npizq sau 4 eve în “loc de javsi, ar înlătură toate
obiecțiunile cronologice,

însă

toate propunerile - acestea

sunt forţate pentru a concordă cu realitatea

faptelor.

se

vede: cât: colo că

Trebue să primim

deci

. pasajul cum ni-l: prezentă mavduscrisele cu toate defectele lui 'de “stil :și cu
„toată'lipsa Ini de precizie şi să recunoaștem .franc o .oarecare neglipenţă în
- scriere, cum 'se găseşte din când în când la toţi autorii,:chiar şi la cei mai
'meticuloși,
A
,

1 Tspiavăpos d Kvyt)ov. Despre acest tiran al Corintului s'a mai
"vorbit de Erodot la Cartea 1, Cap. 23. FI, şi cu tatăl său'Cipselus,
au uzurpat
"puterea şi Periandru a fost un tiran al cărui autoritarism:a devenit intolerabil
“supuşilor lui 'către

sfârşitul

vieţii

sale: “Periandru

e 'prenumărat

printre

cei

Thalia III, 48. -

il5

sute da băieţi de ai birbaţiloi

d: Mposyăvru?

de frunte dintre Coreirieai "lui

zăv ăxăveoy
sobs maidas Kopw- | Aliate la Sardis pentru ă fi sco:
Gioy, a56âyavot ci Eutot sv hd | piţi. Corintienii cari conduce
'8a clo:

dpotăzo 8

Sâpâte, | pe (aceşti) “băieţi” se -opriră li
“E

amshuaty

scă | pentru: care erau "eânduşi :laă
zobs | Sardis, au învăţat întâiui pe 'bă-

ct

2

a

Di]

ipod Îvaoda "Ap
63, od aspoptoves

“n
“«

robe “adidas tâidata | Samos; aflând Samienii scopul
a

zpâra-pâv

“==

av

intrat 84, 30 îpud, otsiwv 63 zobs | ieţi să atingă (cu mâna) templul
zai?as 3prrâvry: Roptvliioy, îmori- | Artemidei,

apoi-nu “au

permis

Gavzo ci: Xâmo: âpzijy, riza vbv | ea suplicanţii să. fie smalşi din
to -uptovcat5 “ară saiă. Nozsbe | templu; (în fine) Corintienii,
ăp
Eatţevousyns,
tzscivov ci -maideg,

ă

Goo “ppâvov | refuzând
hrană
forasyv 70- | mienii instituiră

E

băieţilor, Sao sărbătoare

pe care o observă şi până în
ziua, de astăzi cu aceleaşi (ri-

şapte înţelepţi ai Greciei, probabil

numai

din cauza

tate în arta de a udministră şi de a impune.

competenţei

lui necontes-

Trimiterea din partea lui către

Aliate, regeie Lidiei, a acestor 300 de băieţi .de ai fruntașilor din Corcira
(Corfu de astăzi) pentru a fi scopiţi, fu un act de răsbunare din partea lui
Periandru pentrucă Corcirienii se răsculaseră în contra unui tiu al Îi, anunie
Nicolae, trimis de el ca să administreze insula, și il uciseseră. Atunci 'Periandru porni în.contra: Corcirienilor, asediând şi luând .capitala lor: el .ucise atunci
pe principalii instigatori ai. mişcării .și robi . pe .copiii lor.şi-aceşti copii sunt
aceia .pe cari i-a trimis lui Aliate... "
A

137

îxsop?.

Eunucii -aceştia-erau destinaţi a.servi ca.sclavişi a. su-

praveghiă femeile în .casele foarte orientale ale regelui
dieni, cum fac şi astăzi în haremurile turceşti.

şi ale

-notabililor
Li|

„3 posyâvrwv. Dela verbul spâs/uw, compus din zapis şi yu. Manu
„scrisul florentin chiar scrie xppo3y5yzwy şi într'aceasta e urmat.de textele lui
Dietsch şi Dindorf;. asemeni În Cartea I, Cap. 2, unde vezi nota 3,-pag.î,
vol. I, Acolo din eroare de tipar sa scris nposoy6was în loc de npossy6yraş,

3 ipoi

âvaosfa:

"Apriptâog.

Până

acum

excavaţiile

făcute :la Ti.

gani şi la Chora, sate moderne lângă cari eră situat .oraşul antic Samos, n'au
dat la lumină
nici un templu consacrat. Dianei, Totuş nu e de loc imposibil să
fi existat acolo un sanctuar dedicat acestei. zeițe, mai ales că afară de Junona
(Hera), .la Samos eră veneratşi Apolon; dece dar să nu fi fost şi .sora lui,
Artemis ? Nu e iar imposibil să fi existat chiar în marele templu al Junonei la
Samos un sanctuar. consacrat Dianei.şi aceasta cn.atât.mai mult, zice Blakesley, cu cât ambele aceste divinităţi erau calificate de mapfivu. Strabon pretinde că în insula vecină, Icaria, ar fi existat un templu al Dianei zis Tauro-

polium;
sine

alţii afirmă că acest

aminteşte

întru

templu

câtvă istoria

ar

fi existat la Samos.
— Incidentul

Tucidid la Cartea I, Cap. 126; vezi asemeni
lui Euripid, vers 52.

,i

neptoptovre

e

iei

ÎN
&nihuaty

i

și tragedia

EN

:

în

lui Cilon și al partizanilor săi, relatat de

obs

Hercule

înfuriat

al

ÎN

îxtrcag.

.

aAm

avut

dejă'verbul
șe-

Piti

_

„ptopăw cu infinitivul la Uap. 24 din Cartea I:. >zzpridssty -ahzăv 2v ţi axzvi
:măoy stăvta îy cota: îâwhiots: sisate şi la Cap. 61 din Cartea II, oneptogăy
-zeptâvate unde vezi.nota 3, pag. 169, vol.-II, şi în alte locuri.
a
3 Jptovaat. Unele texte au jpiwvtat. M'am coformat însă ortografiei pe

care am adoptat-o ca mai raţională la Cap. 31 din Cartea |.

!
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pobs! zapfliwny .ze ai îjibioy,2 | turi). Îndată ce înnopti,: tot
“forăvrec 35, zobs popobs spwztă | timpul cât au rămas. băieții
e

&

a

E-zotev pori.
Epivezo,te 5

PRR
=
aŞ
i

GSăuGb 7i pai usMro
(aceştia la ei) ca suplicanţi, ei
cavto viuov văpeotat, îva -apzi- | înființară coruri de. fete mari
s | şi de flădăi şi organizând a"Fe zodro 08 76 = | cestea, obligară. pe coriști să
oi Kogivdtu, zâv | aducă (cu dânşii) prăjituri cu

zaidwy ci pbhazot, otzovro an | susam şi cu miere, aşăcă bă=
hzâyses" 5 sobe 33 matdac ăzijța- | ieţii . Corcirienilor,
smulgând
o 5 Kăpnopayri Săutot. 5. | (aceste: prăjituri din mânile

5

lor), să aibă ce mâncă.

Aceas-

ta a dăinuit până ce Corcirienii cari aveau paza băieţilor

i-au părăsit şi au plecat; pe
băieţi i-au condus (înapoi) la
i

|

49.Bi uz wo Teprăvâpo

Corcira
: Samienii.?

za

49.

heociioavzos zcit Koptwyfiiata: vida | teu
1 îctacuv

popobs,

Înfiinţară,

Acum, dacă după moarlui

Periandru

sau organizară

dans,. Bihr traduce »choros instituebante.
2 zaphivuwy se za: ibtwuy. Expresie

coruri

poetică

îcpwusă

amsăpov
sgwxziv

7:

xat

pthtzos.

Prăjituri

derivă dela verbul zptoţw, a

de cântec
XVIII,

pătite
mâncă

cevă bun de mâncare, cum ar fi o prăjitură sau o bomboană.
”

şi

de

des întrebuințată de

Omer pentru a:desemnă fete mari şi flăcăi. (Vezi Iliada,
idem AXII, vers '127; Odiseu XI, vers 38 şi în alte locuri.
cu miere. Cuvântul

Corintienii

vers 593;

cu
cu

susam şi
gust,

deci

Aceste prăjituri

erau gătite cu susam, mierea ţinând loc de zahăr, iar Ateneu (XIV, 13) şi
Pollux (VI, 78) ne spun că confecţiunea lor eră o specialitate la Samos. Insula

Samos e şi astăzi cunoscută pentru susamul cel bun pe care îl produce şi chiar
numele ei turcesc Susam-adusi (insula susamului),: e o probă de aceasta. Xu

ştiu dacă „cuvântul execu: nu ar fi chiar etimologiceşte în legătură cu numele Samos,
e
:
+ apnătovtts.
Trebue să suplinim pwaxră.
'

duv

5"Es robro îi r6âs îivezo,
26 0
6! pbhazot, otyovro &mohtinbvzes,

ot Kopivhitov' râv nai
Bihr traduce latineşte: >hoc

tamdin faciebant, donec Corinthii, puerorum custodes, his relictis, abierunt.e—+
În loc de îs zpbro 33, s6îz îpivzco multe manuscrise au îş zodzo îi oi, mdâs
îţiveza care nu are sens; uneori găsim îţtvezo în loc de iţivezo.
,

_Snobg:ât. mnutdas usmțaţov îc: Ripuvpav ol .Sdputot. Există
o strânsă legătură de familie între insula Samos şi insulele zise astăzi loniene
de pe coasta occidentală a Greciei. De pildă, numele antic al insulei Cefa:
lonia eră. Same sau Samos. Unii pretind chiar că Cefalonia a fost colonizată
de Samieni, aiţii că Snmos a fost o colonie din Cefalonia; eu înclin mai mult
pentru prima ipoteză, pentrucă colonizarea a procedat mai mult dela orient

spre occident în aceste părţi. — Plutarch ne dă o altă versiune a incidentului
cu băieţii aceştia din Cortira și spune

că Samienii, ca.să salveze victimele aces-.

“tea ale tiraniei lui Periandru, ar fi solicitat ajutorul Cnidienilor şi că' Cnidienii
atunci ar fi smuls

al părinţii

lor.

pe, băieţi din mâna

păzitorilor lor

și

i-ar

fi condus

Pliniu (77. N: IX, 95) urmează aceeaş versiune.

înapoi

“Thalia III, 49,

|
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iv 2phs zods Kepawpaicws, pi 33 | ar fi fost în termeni de amici-

od dy owehidano z0b orpazebwazos 705 3ai Sâuoy! cass s!veusw zii oizixs, Now 832 alei,
îmi se Ezztow zh viom,$ ici
ao:
âvărepur tâyses ww
7oigt,

Todzy

dy eterzy

|
|
|
|
|

ţie cu Corcirienii, cei dintâi
nu ar.fi luat parte la expediţia
(aceasta) în contra (oraşului)
Samos pentru un astfel de
pretext. În cazul de faţă însă,

ăzsivri- | îndată

după

ce

(Corintienii)

otpâzoy zoîo: Lauiotat ci Ko- | fundară insula, şi unii şi alţii
pivot. 4 "Antnsuze 33 îs Eipâte | trăiră în proaste relaţiuni reci7
cehe otijonvtoc
cota. Kogtvhtorar”
o!
38 odx &v avvelăBovro
zo5 arparebphasoc rod tn! Suov. În textul lui Blakesley avem otâe
în loc de oi îi: aceasta este o eroare vădită pentrucă. îi corespunde cu pt
şi leagă împreună două clauze cari -stau una față de cealalta în relație de pro- .
tasis şi apodosis. — În loc de șia îjv două manuscrise au ethiz Tr
"2 Nây â8. Vezi mai sus notele 2, pag. 39 şi 6, pap. 61.
Sa
3 îns ee Exrroav iv vijaov. Istoricii şi cronicarii antichităţii nu

1Et

giha

pâv

My

vvv

.npâs

Ileprăvâpov

zods

KRepxvpatovs,

se potrivesc la păreri asupra datei la care fu întemeiată de câtre Corientieni
colonia din insula Corcira (Corfu de astăzi).. Astfel 'Timeu spune că evenimen:
tul acesta s'ar fi petrecut 600 de ani după răsboiul Troiei. Aceasta nu poate fi

„exact, căci ne-ar aduce la o dată posterioară epocei
riandru; Eusebiu (Chronic. II, pag.

lui

Cipselus

119) fixează data acestei

şi a lui Pe-

colonizări

la

pri-

mul an al Olimpiadei (XVIII), adică la anul 708 înaintea erei noastre; Strabon

(VI, pag. 269) la al doilea an al Olimpiadei XII, adică la anul: 735; Larcher,
bazându-se pe o inscripție, indică primul an al Olimpiadei VI, adică anul 756;

eu cred că această din urmă dată este cea mai aproape de realitate, căci Siracuza fu colonizată de Corintieni la anul 734 şi Corcira e mai

tal lui Exztsay este Hogivbtot
toare

şi care hănnesc

subtinţeles

şi figurând

veche. —Subiec-

la finele' clauzei

urmă-

că făceă parte, e din clauza aceasta, de unde a fost separat

În urma unei coruperi a textului original.
,
* încet «e fxrtoav *hv vtaov, stai &))mhotat dtăpopor ţâvces Ewvroitat. Tobdrwy uv etvensy &aspvmotuârsov
roiat Suptotat oÎ Kopivtot. Pasajul acesta prezentă toate indiciile
că e corupt:
ca construcţie gramaticală el lasă mult de dorit și îâvzss după etc! nu
are rațiune de a fi, apoi Swuroiat e de -prisos după ăițots:, care. 0):
dot: lipseşte în câtevă manuscrise

și'a cărui eliminare e susţinută de Schiifer,

de Schweighiiuser şi de Gaisford.- Unii, ca să legitimeze pe .Ewuzoic:, propun
intercalarea unui cuvânt ca cuyyevies sau Ouoyevias, sau altul de această na:
tură. Ori şi cum am face, pasajul e anorraal şi straniu și Blakesley crede că,
astfel cum ni se prezentă astăzi, el este un compromis slab conceput între două
versiuni diferite, una din care ar fi fost >Nâv &' atzi, întt se Exrtaay tiv vi)-

>60v, siol &hmotat 0:âvopot' sobtuv dy tivexev ăniuwnatxâxz0v rolot Bapioiat
»o0i Kopivfjote, iar cealaltă „Nov 3 als), Ensi ss Exrtoav 2 vijoov, dtâpopot î6v»meg Ewbzoiai, cobrwuy etvexsy ăreuwnatuăxeoy zota+ Zaptotat oi Koptyhtor.e Din
fericire sensul este evident şi înțelegem ce a voit autorul” să spună. — Întru
cât priveşte partea istorică a acestei afirmări, se

relaţii a existat între Corcira şi Corint şi că

ştie

că

Corcirienii

o: tensiune. mare

nu

au

de

tratat pe Co-

rintieni.cu acea deferinţă cu care ar trebui să trateze o colonie pe mama

lor *

patrie. 'Tucidid (1, 25) dă câtevă explicaţii asupra acestei .atitudini ostile a
Corcirienilor. Colonia, desvoltându-se cu mare repeziciune, deşteptă gelozia Corintienilor din cauza concurenței ce fâceă Corintului în comerțul probabil de
pe coasta Epirului, monopolizându-l apoi cu totul; de aci rezultă “răceală,
apoi inimicie pe față. Corintienii hotăriră: să distrugă pe Corcirieni şi echipară o flotă considerabilă la anul 664 înainte de Hristos, cu care ocazie fu

»
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49, 50.

27 Sazoui) Ilepiavâpos rây zpi- ! proce. Pentru motivul. acesta
o. Repropaloy „Iane. obs | au păstrat..Corintienii. ură .pe
zaidas , Trubpebusvos”! Tpărepot
Samieni..
Din spirit. de .răsbu1ăp oi Kepopatot fjpăay &s adry | narea ales Periandru pe fiii

apr 3șdoodo! mouljoayrec. -- | fruntașilor. dintre Corcirieni. şi
DI
a
„Lia trimis la. Sardis sprea f
scopiţi: căci: Corcirienii fură
aceia cari

au început (ostilită-

țile), săvârşind. faţă de dânsul

un act de mare atrocitate.
"2-50, PEzat „te „ăp! zip) Eozod
iara Ma) dosay 2 Ilepiayâgos
js
pi
zoriyăz oi
Dă a „a2 ps
Ti vevowbn
evtodat,. “lo dv “oi 2 MeMoons
250: aatâzc, 4 ÎN car) 5 uăv Sata
saissza, O a duronaideza Ecea
1205. Tobzo Gws: GG piegozâs 20p

|
50. După ce Periandru ucise
|. pe” iMelisa, soția. Ii, 'o altă
| mare nenorocire: ăi venit de
s'a adăogat la-acelea cari i. s'au
| întâmplat. El avusese: cu 'Melisa, doi băieţi, unul. se ' făcuse
| de şaptesprezece, şi celălalt de
optsprezece ani. Pe aceştia,

intrebiințată, trirâa pentru. prima oară. “Atunci avi loe prima luptă navală
cunoscută: în: istorie, Mai târziu rivalitatea dintre Corcira şi Corint deveni:
seâuteia care aprinse răsboiul Peloponesului la anul 4314 înainte: de Hristos,
"căci, certându'se între dânşii din nou cu privire la posesiunea oraşului Epidamnus, Corintienii, după ce declarară. răsboiu Corcirienilor şi fură bătuţi într'o
luptă: navală “lângă” Actium, (unde: tocmai exact: după 400 de ani Octaviu
trebuiă să învingă: pe' Antoniu şi pe' Cleopatra), chemară pe Lacedemonieni în

ajutorul lor. Corcirienii atunci făcură apel. la Atenieni,

aşă că lupta de vieaţă

şi de moarte între Atena şi .Sparta, luptă care puse capăt supremaţiei. Atenei,
a luat întâiu -naștere din -cearta aceasta dintre Corint şi. Coreira. Aci Erodot,
caută. să: explice că Corintienii au păstrat ură în contra. Samienilor, pentrucă
aceştia - din urmă -au liberat pe prizonierii corcirieni pe cari. îi trimiteau ei

în. Lidia :şi pândind o ocazie ca să-şi răsbune: în contra „lor,
atăcul îndreptat” de. Lacedemonieni în contra lui Policrat.
1 ceaohadovy. Adjectiv

au

probabil. legat. etimologiceşte: cu ăn

totdeauna o:răutate: premeditată şi crudă.
— Faptul

la care

se

găsit-o . în

şi indicând

face

aluzie e

uciderea lui Nicolae fiul lui Periandru. (Vezi mai sus nota 1, pag. 114).

2 Mthcogay.

După spusele lui Diogen Laertiu (, 94)

numele

soţiei lui

Perianăru. ar fi. fost :Lisida, far” nu Melisa, acest din urmă nume fiind o poreclă
ce-i-ar fi dat-o bărbatul ei; Pitinetus pe de altă: parte (Fragm. 6), o. numeşte. Me:

lisa şi-spune

că Periandru s'ar fi inamorat de' ea când'a văzut-o .odată. îmbră-

cată în: simplu port; doric! și turnând vin pentra lucrătorii tatălui. ei, Tatăl ei
în Procles, tiranul Epidaurului, cum o şi spune imediat Erodot aci, iar mama
ei-se numiă Eristenia şi eră fiica lui Aristocrate II, regele Arcadiei. Mormân-

tul: Melisei există încă la Epidaur îîn timpul lui Pausanias, (Vezi
28, Ș

Pausanias II,

3
ăntneetve,: : Perianără a ucis pe soţia lui cu o:lovitură de picior „pe
dâna. cră “însărcinată, fiind întărâtat. în urma unor invinuiri calomnioase în-

dregtate în contra ei, şi a rămas inconsolabil după ce fu dovedită nevinovăția
ei. Aloartea soţiei lui Periandru aminteşte

actul brutal care: pricinui pe. aceea

a Sabinei Pop:ea, concubina şi apoi: soţia împăratului Xeron.
„2%

%bo

antds6.

Diogen

Laerţiu ([, 94) ne transmite

și numele

acestor asi

„Thalia 117, 30;

19;

1

Ilpomtrs, Li Est dopo Ti=
pXr0$,, WETauEu
ăn vos ap 2092

“Procles,. :moşul. lor: despre: par=:
tea : mâmei, : carele. eri și tira-;
zi 2pthotpaveszo, we - oiwhs'?. iv, nul Epidaurului, i-a, chemat; Înz:
îarpbs. Edurae Tis Sovzod zai- | el şi „i-a tratat cu Dunătate,

dac. East, ma 05 opeac dmentu- | cum eră (şi) natural, deoarece
mezo,8 eizz apontuzoy obzobs” | erau copiii propriei lui fiice.
» Apa tors, d ,_Faidee, îc dutov| Apoi când îşi luă rămas bun
“dela ei, le zise porninduii (pe
tao 5 uăy pcogiepe adzâv £ | drum): »Copii, ştiţi voi cine
0dâ3i

dă

e

ebTEpas,

Ezortaato"t : 6 5: | sa ucis
-

v

Ti

cbvoua

e

.

'îvy

-pe. mama . voastră.?e
.

„4v45- | De

. a

cuvintele acestea cel mai în,

zpowă
7ms2 dmoboac 0 os, |. vârstă din ei n'a ţinut. nici. o.
întpiuewe 25 tip? Kâpwboy dra | seamă; cel. mai jmne însă, a
con
TG. uippăs zu „zaripa | cărui nume: er, ' Licofron,..
cre zpnozine, iaheţontwpTE 0! mâhni aşă când (le) auzi, incat
apocă:ehăqera, * iatopâori re di
când sosi la Corint, nu adresă
Văieţi, adică Cipselus şi. Licofroni şi "spune că cel dintâi erăa spurdalnic, iiar cal.
de-al doilea așezat, Nicolae din! Daniasc atribue patru fii -lui Periandru şi-i nu=
meşte Evagoras, Licofron, Gorgus-şi Nicolae; cel dintâiu,- spune acest.autor, ar:
fi colonizat Potidea, cel de-al doilea supuse pe''perioici, cel de-al treilea pieri,
într'un accident de car și cel de-al patrulea, cel mai blând din toţi, fu. ucis. de
Corcirieni. Trebue însă să dăm „precădere afirmărilor lui Erodot şi. ale lui Dio-,
gen' Laerţiu.

1 IlpoxXâms. Acest Procles, tiranul Epidaurului, fu. stăpân şi, peste insula

Egina care eră o colonie din Epidaur, şi se purtă foarte crud şi. aspru

cu.Egi--

neţi. — Textul lui Long şi Macleane prezentă forma atică a nuinelui Llgoxăj6Un manuscris are chiar Ilnzpox),s, eroare care se explică lesne prin faptul

că adeseori

nume

proprii se scriau prescurtate şi se -poate ca copistul, văzând

scris Îlgoxhins sau Ilgov)s, să-si fi închipuit că aveă a „face cu o prescurtare
pentru Ilarpoxhâns sau Ilnzpoxăiis.
si
2 otxtiq.

Găsim

cite

în

unele: ediţii.

Prefer

îînsă” să fu consecvent

şi: “să

mănţin ortografia întrebuințată. de autorul nostru in pasajele „unde.“ riu există
diverginţă îîn privinţa ei, ca de pildă, mai sus la Cap. 38,
-

3 amentpaszo

echivalează cu va se dimitterete în latineşte, Mai “jos la

Cap. 52 găsim iar acest verb mediu cu adaosul cuvintelor: ăi glia). pă Vezi.
şi vol. Î, pag. 55, nota 1.
: -:i
+ îv odăzvi )56w
i zotijouzo. Avem aceeaş expresie la Cartea: I,

Cap. 153. (Vezi vol. I, pag. 276, nota 1 şi-mai departe Cap. 120).
"de odvopa mv Aoxbgpuv. “Nicolae 'din' Damasc 'atribue rolul acesta,
nu lui Licofron, dar unui alt fiu al lui Periandru pe care îl numeşte Nicolae.
În toate celelalte privinţe naraţiunea - lui Nicolae din "Damasc concordă cu

aceea a lui Erodot.

-

$ das vontvo
rs dd 'apo căt iîxaz0. - Gâteva ediţii şi manuscrise
în loc-de od au o5zs: ca să corespundă cu:odre care precedă; aceasta însă este
greşit - pentrucă acel'o5ze “nui -însemnesză. nici, adică nu indică: primul ! ter-

men al unei serii de negaţiuni- (nici—nici); dacă ar fi așă, Erodot-ar fi scris:
tiv matiga nărs mpocetas, odze âtadeţoptvy mpogîtelâțero, oărs ioropâoyte N6=
10Y odâtva

îdilov

îzdob.

Probă este particula ze

cu ore npoasina. Sensul adevărat:

care

al: lui

prin urmare „ici, dar echivalează cu expresia
construcţia GSTesiua 1s la Cap. 31 mai sus. * ,

în

.

:

E

E

leagă verbele mpocî:shEţeto

şi

o5ze: în' ore mpoasins nu e
noastră nici măcar. AN em
-

Peer

120

Thalia, [lI, 50; ȘI.

av. 0ad3âva tâiârv. ! IS) os GE. uty
zEpt= 0
2 Ep6uevos 6 “Neptav-

măcar cuvântul tatălui său, (considerându-l)ca pe ucigaşul ma-

&pos „atehabvat . 24, eh)

mei

ctzioy.

lui,

iar când îi vorbiă (a-"

cesta) nici că 'răspundeă, şi
când (îi) făceâ, vreo - întrebare
(Licrofon) nu luă de fel seamă.

dată

În“ fine Periandru, - peste: mă-

sură

mâniat,

l-a , alungat

din

casă,

51. "Eţshdoas 83 robray,

lor6-

pes măv mpsofbrepov ză opt 6 ui

rpozăzap âte&/07. “0 38 ci ăamzero îs opens ethotpivus 2âicaro: Ezeiyov 63 rob Ezeos 76 og:
5 IlporhEns ăzoorihhuv sizs, re”
ob vâp Adapt ob Eutuwnro.
Ileriaâpae Lăă obâepiz

urixaviv?

51. După :ce goni pe acesta,
întrebă pe cel mai mare cum
ce le spusese moșul lor despre
partea mamei. Atunci acesta îi

relată cum îi primise (moşul
lor) de bine; şi cât pentru
vorba, pe care le-o spusese Procles când i-a pornit, deoarece

Epm eivat wi ob opt âxstyoy 5z00300: zi, % Ehmdpst ze toropioy

nu-l impresionase, a uitat-(0).

0 .& icvapurebal ie eize val robro.
Ilepiavpos 88 vw
Day
ai:
robro, Xa pxhazby vâtâ6vat fos

că nu eră admisibil

AOpeos 05839, 7 118 0_Etehaobiic 9

Periandru însă

zise (băiatului)

ca moşul

lor să nu le fi-desluşit cevă, şi
insistă asupra întrebărilor (lui);
băiatul (atunci) aducându-și a--

A dâgev obătva îdtădov „ Vezi mai sua nota 6, pag 108 şi vol. I, pag.
171, nota4.
1 m&gt livpu. Creutzer accentuează mă Vouâ. „Expresia e mai mult
epică: cea mai naturală ar fi fost ne pidouos.
3 Ilpoxhâme.
n unele ediţii scris”Ionii. (Vezi mai sus nota 1, pagina precedentă),
* 05

vw

Vezi mai sus nota 5, pag. 101.
a
Indică imposibilitate. Avem expresia aceasta
la Cap. 209 din Cartea I unde vezi nota 3, pag. 403, vol. I, şi la Cartea II,
Cap. 160,
€ Srobtobat i. Verbul 5zozilimpt presupune o' discuţie, asă că idea lui
Periandru e că Procles ar fi convorbit cu nepoţii lui asupra modului cum a

5 obâeptav

hay.

-pnxavhv.

murit "mama lor. De aci reiese că Procles nu a făcut copiilor simpla întrebare

»Ştiţi voi cine a ucis pe mama voastră2< cum ar lăsă să se înţeleagă
din capitolul precedent, dar le-a spus chiar cine anume eră ucigaşul.

Erodot.
Așă și

trebue să fi fost, altminteri nu se explică atitudinea lui Licofron faţă de tatăl
său rând el a revenit la Corint şi l-a tratat de »ărs govia îs pntpăsc.
Tal pahaxăy îvătâsvat Bovhâpusvos odâty. În Cartea aceasta

mai jos, la Cap. 1U5, avem

ăvătăâvat pahaxv

obătv,

identic

ca

aci.

Biihr tra-

duce »pihil (de ira) remitteree.
î. E pronumele relativ feminin 3, în cazul dativ, întrebuințat ca. advez. şi însemnând acolo, (Vezi vol. II, pag. 83, nota 1). în loc de ş sa prapus «ţi de Dindorf.
9
ztshaabzig.

Astfel scriu cele mai multe

manuscrise,

altele însă

au

2seafiei adoptat chiar de Creutzer. Eu am respectat ortografia majorităţii
manuscriselor, cum am făcut şi mai sus la Cap. 46. (Vezi nota 3, pag. 110).
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"Mhalta

“0 63,5 Gus Gaehabvduzvos - E)do 86 Xhrjy cizir, ăzqhabvee”
dvi moi md robrrs, . astia
ze. Tod -Ilsptivăpov
xi

zoiat

262 pet 9.

âstaut-.

s)shovros,!

"Azehavvbuavos 8” ăy Tis6 îz
story zâv Sraipuwoi 35 Are Ileprăvâpov tâvra maia, uaizzp
uaivovzzs, Gus EBEzovza,

—

.

...

3

fil

—

CA

TIT ST, 59:

dz” abrod maic Giatray Smmeto,
îs mobronsi zăuzoy Apyzhovy, ăzrjVopsvz ui? put Găzecda: cluiota.,

VO:0,

21

zac a:

fst

m:
Ex masa

ara
di
| [|

2

minte, îi 'spusa şi aceasta; Pe-

rianâru, notând şi faptul acesta,

şi negăsind cu cale să se mai
înduplece, trimise un: sol către
aceia cari : găzduiseră pe: fiul
-pe carele îl alungase, oprin- .
du-i. de 'a-l' primi în casele lor.
Acesta însă, când eră gonit, se
duceă în altă casă, dar eră: a-

lungat şi de acolo fiindcă Pe-

riandru ameninţă pe (toţi aceia)
cari îl

primiau,

şi .le-: dedea,

ordin să-l dea afară
- Alungat

cu

rea la -camarazi ;

52. Tshos 35 6 Tlepiavâpos uă;a

Ya

j

Szotijoaro, îs dv 1) otviotat

Omoâtinrai pt? î) mpocâtahe/0i,
îpiliv Grjuiny. rodrov

ză "Azs)hovw

forța.

şi de acolo, fugii 'diu-

aceştia,

cu

toată teamace o aveau,îl pri:
miau fiindcă eri fiul -lii Periandru.
52. În fine Periandru emise
o proclamaţie că tot omul care
ar -primi pe Licofron . în. casa
(lui), sau" care ar sta de vorbă

"Lg cobrovg se raportă la:4j şi e sinonim “cu nap' o!ş.
a
ăzmyâpevs pi. La Cap. 128 mai jos găsim verbul .ămeyogedw cu. “un
negativ >Aap:iog: ănorţopedet butv un dopupopistv "Opoirza.c!: -Niii
30

53.

Adică

Licofron.

..

:

.

1 ănmhabver' ăv,
kesley, au ăzshasve” âv.
* 5$e&perv implică
%âv te. Eu cred

Cele mai multe manuscrise, precum şi: textul lui BlaAugmentul însă e mai elegant și mai Clasic. : :
alungare cu forţa.
i
IN
că versiunea cea mai corectă ar fi ăviiz şi am.re-

(Vezi vol. II, pag. 808,

nota '3). — Întrâg: capitolul” acesta,

ținut cam

fără voie pe âv fie care văd că figurează în toate ediţiile moderne.

care urmează sunt, ca să zic

aşă, împregnate
cu

frazeologia

precum

şi acela

şi. cu. spiritul lui

Sofocle şi în ele găsim imitații ale stilului lui, Sar păreă că autorul'se' afli
subt influenţa tragediilor Antigona, ' Oedip „la Colona și Oedip Rege când a
scris episodul acesta relativ la persecuția lui. Licofron

'de. către. tatăl său.

La

Cap. 32 din Cartea [ am notat iar influenţa lui Sofocle asupra lui. Erodot cu
ocazia - discursului către Cresu, pe care îl pune în gura lui Solon, (Vezi vol.
1, pap. 53, nota 7).
A
Sa
i
„a
"1
âv 3, oixtotat Dnoditmrai tv. 'Proclamaţia pe care. Sofocle
o puneîn

gura lui Oedip

sună astfel:

IN

-

>Tiv ăvâp' ămavdâ.odtov, darts iati, Yiis
>Tasă Tis în xpărn sa ua! fipâvovs vipo,
„Me. eisâăesflat, uite aposroveiv sivă .
>Mar îv Bev-eogatat., . a e...
POhsiv 2 ăm otxwy sâyrage .;. + -.--(Qedip Rege, vers 236)...

"

ase PS

Oa.

199,

|

“Thalia III, 52.

psi ieri. Got Zi, sizas.? [lpbs ov | cu el, să fie .amendat în profi-:
1 20dT0. ră. poa, obre zic 6i.|
:0)sțeobat cre viziatgt izecbat

tul zeului Apolon Şi Axă suma;
amenzii. În urma acestei, pro-.

No

o

Bee" ps ă, câtă abc Zzeîvoş: 'clamaţiuni nimeni nu mai voi:
vale» . zepânda
zepipwy, | nici să stea de vorbă cu el,
Dă, Grazapreatuy

îv

gtot- | nici . să-l “primească . în casă;

iod udrutsca, TD
5 | apoi chiar el nu a. găsit-cu.
Epir: 3869 ut 6 Iegipâgos ao- "cale să, mai cerce să facă ceri,
oii .re.40i Goizimar. Gnpzeatooprit, dar răbdând, colindă din:

m6ra,6 atrage" ozsie 6: zis 0p-. | portie
“le?

Tie

doo0v: ai

>zai, z6Tapz

hay:

"robe

portic.

A

patra zi,

»"Q | văzându-l
. Periandru . nespălat

aiperbtegă

azot, zadza ză;văv Ep

în

"şi lihnit
de foame,

zpisosts, |. milă;

uitând

i se

făci

în

parte

atunci

sir zopawmida ai ăgabă ză vbw | mânia lui, se apropie (de bă»24 E/o, sabra 8 îsvra2 zarpi. | iat) şi îi zise: »O fiul (meu),
»iatrid2699 zapahandăvatv; “Os |: »cari din două (ţi) se par pre»2ây ude ze mais

al: Kogiv0ob.
-.
e:

SR
r$

i»

a

tapimy

»ferabile, s'o duci cum o duci
4: >acuma, san puterea şi avuţiile
Ț'»de cari mă bucur -eu astăzi

- |
20 5tov

<8

>gi pe cari le vei. moşteni. (tu),
"AzâMluv:

opri) etw,

Să-i

aplice

o

amendă în profitul zeului Apolon: in alte”cuvinte, banii provenind din această
amendă trebuiau afectaţi cultului lui Apolon, ca de exemplu la cumpărarea
de vase sacre sau. de victime pentru sacrificii, sau încă la ridicarea de statui
în onoarea. zeului,

2 6amv dt sinas. La Cap. 187 din Cartea
vol. Î, pag. 281, nota 5),
* Iipis dy 3. Vezi vol.I, pag. 62, nota
"+ scotst. Unele ediţii au oroţat. : -.
5 îxatvâtsro. Verbul acesta-e o formă
rostogoli sau a se învârti de colo până colo. Eu
Lindă, e în legătură

etimologică

“ădovatgai

Bâhr
mai

ce

xal

»qui ob infortunium
nemerită:

nu

mizeria

cu acest verb.

ăstrigoL

7: avem în
în +
-

supărarea

-

.

ovpunattwxâra,

morală

e

:
a. verbului vohwătopat, a se
cred că verbul, „nostiu a co-

nec lavacris nec cibis utereture
sau

2 078. (Vezi

ce

o simţiă

Tuiterpretarea

lui,

nu mi se

pare toc-

băiatul

erau cauza;

de nu .se spălă şi. de nu mâncă, din .contra, lipsa de curăţenie și de hrană
erau cauza: că el eră mizerabil şi, prăpădit, Tot acceaş . eroare o comite traducerea lui Rawlinson care iea efectul drept cauză . şi cauza drept efect: traducerea lui Giguet sextânu& par la. faim, hideux ă force de malpropretâ«,
deşi cam liberă, e mai corectă.
”
|

1 astc 88 16 0pijg. Avem expresia aceasta la Cab. 156 "din 'Cartea IT, 'unde vezi nota 1, pag. 281, vol. ]. Genitivul, cum” am .arătat în acea

notă, "indică abstragere, 2 unei porţiuni dintr'un total,
!
* cadza. Fără a indică vreun motiv pentru aceasta, Blakesley închide
acest cuvint între parenteze ca . suspect. E. adevărat că 'el:e superfiuu, dar
„deoarece figurează în toate manuscrisele, trebue păstrat. - -..

* îcvra

Biihr traduce
avem

>26vrag

n

sarpl

„cum
at

întenâcov. : Fraza adjectivală . calificând

tu patri te accommodesc. Tot. „astfel,

Ewură

Ene

dewoTătovsc,

AN

at

pe

fiu.

mai jos, laa Cap. 70,
Ss

“

255

>

R

Thalia III, 52,

123

îuovos ! pastsbs,2: a)i- |! »dacăte supui. tatălui. tău ?.Tu,.

>Tfja Bi pate»
30

dvmtorarăwy: te | »carele.. eşti. fiul meu, destinat,

> dpi) /pebuzios5îs 76v :02 | »să. domne
. peste.
şti.
Corintul
>ijzota “pp. 4 Ei măp zis owu- | »cel.:binecuvântat,; ţi-ai. ales.-0
»gopi &v mbroiai 5 Eyeyâves S£ is | »vieață -.pribeagă.- pentrucă te

Kopiviiov

sâji

40

“A

“E
e,o

»ozotirjy 26 €ud Eye,
>opui şi. te. mânii. tocmai. în.
»abTn ov,
vai “70 abrâs 7 | »conţra uceluia.îu contra: căruia.
22559 5 usro/6s
„ Gow abtâs | »nu se. cădeă, s'o faci | Dacă:o.
»opza7 Eteoyaou: VS 33 ua
>nenorocire sa „îatâmplat::în.
sBiainovos.

Epitetul cbăaițiovoş se aplică 'des 'Co-

rintului diu cauza prosperității comerciale:m acestui oraş și a'. avuţiei. 'cetățenilor. Tot aşă calificativul feliz se aplică şi astăzi. părţii mănoase a.Arabici, La Cartea V, Cap. 8 găsim adjectivul edâaipoe: aplicat bogătaşilor, În:
trucât priveşte: Corintul: în specie, Omer aplică: acestui oraş calificativul âpvziy

(Itiada II, vers 570) şi Pindar îl califică.de î)Biay (Olimp. XIII, „vers 4).
1 2 Bactăeăs

nu însemnează

aci regeci moştenitor legitim al tiraniei. [lată

dece am tradus prin destinat să domineşti pesteşi nu prin rege; -*
„1 „d4 ppswpwevos. Unele ediţii au jprâusvos, ... .
DRE

„a

/pîăv. Blakesleyși alte câtevă ediții au îypiv, Tot așă vedem 'şi la
Cartea .]l, Cap. 173, numai că în acel pasaj Blakesiey are yp3iy. (Vezi -vol. II,
pag. 466, nota 1).

*îy

.,

.

AI

abreoigt, “Sensul acestui kdzoiă: e obscur şi e posibil ca

tregei clauze să fie corupt, căci, precum

a

textul în-

vom. vedei mai jos la' notâ:7, şi. speu

e dubios și traducerea lui cpsa depinde cu totul de

modul

cum

interpretăm

pe acest area, Schweighiiuser, ca să aplaneze dificultatea, caută să arate
adtis: e une ori luat în sensul lui fauzăg şi tauri în loc de îpaurig, aşă

aci îv abrota+ ar sta pentru îv îumozoiat, însemnând astfel

în ale mele,

că
că

adică

în casa sau în familia inea. Cum observă foarte just: Blakesley, 'această întâmpinare a; lui. Schweighiiuser e puţin satisfăcătoare şi comentatorul englez e de

părere că textul original ar fi fostîv otzotat. Băhr susține că îv aăzoia: ar însembă in ipăia rebus malis, dar şi această interpretare mi se pare
sibilă, căci nu înţeleg cum, chiar prin analogie, am putea, .pe simpla

inadmibază a

prezenței cuvântului coupop, să subtînţelegem un cuvânt cum ar fi zaxofat sau
cupntpagi, Părerea emisă de Corais că abroiat ar fi rezultatul unei erori de
copist - în' loc de. adri

ot cu sensul de relativ la mama

tu, nu are

aprobarea

nici unui. comentator sau, traducător serios şi a fost cu drept cuvânt combătută de Larcher, Eu unul aş admite numai prima parte a explicaţiei date
de Schweighiiuser şi aş primi să consider pe îv abrois: ca echivalent cu îv
Enoroist, dar nu merg mai departe şi traduc deci- prin în familia noastră.
Aşă fiind nu pot admite 'mai :jos varianta .ops- în loc de:cpea.
LL
”

î=ă

schimbări.

mhebv.

Corais propune tdw

hey:

A

nu

văd însă nevoia

unei aşă

e

;

“1 cea, Unii au age. Drept:vorbind
'nici ogsa nici apa nu e satisfăcător,
Mai “întâiu' forma cye nu există nicăiri în Erodot, nici pentru. aş: nici
pentru

a*sa;

fere decât

dacă

primim

pe age, atunci acest

pronume

nu poate: „să. se're-

]a soţia lui Periandru despre care nu se face nici o menţiune

rectă în clauza aceasta, afară numai dacă am

di-

admite. teoria lui Corăis
că 'aărota:

ar fi 0. eroare pentru abrij aot, teorie respinsă de toţi comentatorii cei serioşi.
Nu înţeleg cum admite Blakesley pe' coc tând''e "de '.opiniecă
îv, aotat se.
referă la casa sau la; familia lui Periandru.
— Venind.

acum

lă “cpu,

pe care

suntem siliţi a-l primi fiindcă e „singura

alternativă ce mai rămâne, nu-l vom

referi Ia adsata: cum

dar la apiyţuaza subtînţeles,. conside-

face Schweighiiuser,

rândul
ară. În traducere
am dat
de şters, ca sinonim cu iinear
iii

lui spaa
un rol cât
ce :se poate

Dr

ae

i

Thalia III, 52,

»0âv Gow 70ovieoat zptooov zori
»i) ' oizreipsoba,| Gu ze Goto
>rL 6, robe tontac? mot

îe

>]

vi

ho

a

ap

a

3

xatehdufaye'?

Aaa

ep

»şi eu simt tot (ca tine) şi ieau

ztbş

4ptosovag medvpiăioBar, Azi 25
>ză oiwia.« Tleptavăpoc :uăy r05j

Toto! abrăy

> familia noastră din cauza că-

>reia, mă priveşti cu suspiciune,

e

6

a

ât

suv 0b58y 'ăueiferai mby maa.

1spa, “Eprj 05 int: îpiv Tri
Gpeihetv'râi e ture îc Aoyove
Gata6uevoy, MaBây 32 6 [leptay-:
&pos ds. Xzopdv. m ză. zawby: eta)

705 matâbg ui &vizrjrov, 28. dp
dodpây pt ănoniunera5: oreidaş
zhoiov€

»cu atât. mai mult parte cu
>cât eu însu-mi am fost cauza,
»Acum că ai aflat că. e mai
>bine, să fi invidiat decât |
>plâns, şi cât e de prost să
»fie certat cinevă cu părinţiişi
>cu superiorii săi,. întoarce-te
»inapoi'acasăc. Cu

astfel de'ar-"

gumente constrângeă mereu Pe-

riandru pe acest (băiat); Lico-

îs Hepropaw Enewpăree
fron nu răspunse. alt nimic taTăp %ai rabTms.. "Amooreihag 65: tălui său decât că acela
eră daTodrov 6. [lspiavâpos, Zotparebero "tor zeului amenda sacră
fiind2zi mov mevdepby Ilpordăa,7 e
că stătuse de vorbă cu el. Con-

TV „zapeyroy pi TPTfipăTo) E6vra
2
atrur.- arov ai
4ai. eds uâva zix 9 'Exi-.

vingându-se

în fine

că răul la băiat

nu

Periandru

se

putea

nici lecui nici învinge, îl depărtă, din ochii. lui echipând

un

vas

pentru 'Corcira:

căci

el (atunci) eră stăpân şi - pe a"ceastă (insulă); Îndată es îl ex-

pediă.pe. acesta, -Periandru. declară răsboiu' socrului “său Pto-

cles, (pe care îl consideri) : ca
mai răspunzător
1! plovisobut

gerată
trecut
2
„A

xptacov

îari

7, oixrsipsolbiar:

pentru “situa.

Această

frază-e au-

de un vers al lui Pindar: >xpoawv Ţăp oixrpuâv plăvos,
(Pith. IL; 164)
în proverb la elini.
coxtag. zoxias fimurează în unele ediţii,
ze
xarsiâuBaves. Imperfectul indică o insistență în argument
e. Sensul

acestui verb este de'a aveă bine în mână, deci a strânge cu argumeut
e..( Vezi
vol. Î, pag. 68, nota 7).:
“ptv

se- referă la cel adresat, adică la Periandru.

.

"5 &nontpmerat. Vezi mai. sus nota 3, pag. 119. ”S:xdotov. Văd că ediţiile moder ne cele mai autorizate au zhotov,
deși
există manuscrise cu dativul mhotu. B iihr, susținând acuzativul,
sajul dela Cap, 4 mai sus unde se ce teşte ănoszeias zpripat arzice. că. pa:
adziv nu
poate sârvi de argument în- sprijinul-acceptării dativului, Dacă adoptăm'
tivul, trebue să traducema echipat un vas: cu dativul "shotw traducerea acuza:
ar. fi
îl porni pe un vas,
* Ilpoxh&a. Vezi mai sus nota 1, pag. 119. — Diogen Laertiu
UL, 100)

ne dă chiar textul scrisorii pe care a adresat-o Periandru

socrului său.

'Thalia III, 59, 53,
Gavpoy, ethe 38
za Etopros.!

abrây

IlporhEa | ţiaîn care el se găsiă; „mai
|
luă :Epidaurul, prinse pe în-

|

sug Procles
„lzonier,

A

e
53. "Baci 33 od

125

-/p6vov

aaivbcos, 6 ze Tlepiavăpos

zpo-

şi îl deţini prii
e

53, După ce treci câtvă timp

zaprj- | şi începu Periandrusă îmbă-

d

Zinez? 40 Gveytyboustzo twvre | trânească, el.văzu singur că nu
obuz eta âvvarăs ră zpijyuata? | mai eră,în ștare_ să suprave-

Enopăi re vai ten, mâubac 2c | gheze şi :să administreze afaziv Kepuupay amenăhes. bv Av- | cerile (publice), (atunci) trimise
Aoepova

Ex

zi

zopavwwida*

£y | la Coreira şi chemă

de

acolo

Tăp îi mb apeolotip rây, mal- | pe Licofron ca să-i .ofere .puîwv5 05%, Evebpa, ădhă oi par- | terea;. căci nu veded în fiul
epaivazo eivat vobzorepos,? “0 38 | săn cel mai. mare. (însuşirile

necesare) şi i. se. păreă că nu
eră de loc deştept. Licofron nu

„1 xal EQbpmse,. Nu pot să aprob idea lui Blakesley. că. aceste două
cuvinte nu ar fi autentice
.şi că ele s'ar fi strecurat în „text dintr'o notă:late-

rală a vreunui scholiast doritor -să
doilea

side. Alt sens are

cîhs

şi

suggereze

un alt verb în locul celui de-al -

altul. are. 2uțpnoe

şi -nimic

nu împiedică

ca amândouă să poată figură împreună: eîhs însemnează pur și simplu luă, pe
când îţ&pqss însemncază a luă fără a ucide, Deci, în fraza aceasta -Periandru iea oraşul Epidaur, iea pe însuş Procles şi îl deţine viu, adică îl
a

IN

deţine rob.

1 rapnâmxee. Treci. peste epoca florii vârstei,: în “alte -cuvinte începă să îmbătrânească, Tucidid ([], 41) şi Erodot (Agamemnon, vers 957) întrebuințează verbul acesta tot. în acest sens.

1 că

mphtpara.

.

Lucrurile sau afacerile,

.-

se

e

aplică

burilor publice sau treburilor statului, res publicas, cum

“4 îzopâv.

nând

aci

ai

în special 'ttre-

s'ar. zice pe latineşte.

Verb întrebuințat şi în Cartea I, la Cap. 48 şi 110 şi însem-

aci în specie a supraveghiă sau inspectă cu scop de a: administră

5-d

zpsoporipe

râvy

maiâuv,

riandru vezi. mai sus nota 4, pag. 118,

În ceeace

priveşte pe

— Acest fiu mai mare

bine.»

fiii lui Pe-

este acela căruia

Diogen Laertiu îi. dă numele de Cipselus, nume care eră şi acela al moșului
său despre partea tatălui. Aristot. îl numeşte. Gordias (Polit..:V, 11) care

eră şi numele unui frate al lui Periandru despre carele - vorbeşte şi Plutarch
(II, 160), cu toate că ediţiile lui Plutarch diferă. între ele în acel pasaj,: căci
unele scriu Gordias, altele. Torgos şi altele Gargesos. E mai probabil că cl se
numiă Cipselus după moşul său. Gordias, fratele lui Periandru,.fu tatăl lui
Psametic carele succedă unchiului său Periandru
pe tronul
,. Corintului. ;
+:

. $ îvebpa.

Cu acelaş sens ca la Cap.

iar acest verb. (Vezi vol, I,' pag. 217,

123

nota

1).

din Cartea], unde:
Creutzer

întâlnim

adoptă forma

îvoopra

susținută şi de Bredov
— Schweighiiuser,
iu.
după îvăpa subtinţelepe::ză stvat
dovasby ră apiiypara Emopây rs aul dttzzt repetat din clauza precedentă.
Cred că această suplinire e prea lungă şi că îvzâpa î ţăp î so. mpscvzîpp mâv nuiduy e destul de complet dacă suplinim numai, sijy nopavviiai
sensul e că Periandru

nu vedeă în fiul lui cel mai mare

posede, însuşirile necesare
1 vobtgrapos,

pentru'a domni...

.. -

un stăpânitor care să

De

-

mai puţin ager la minte, adică mai prost. Plotin. (III, 8.

.$ 3)'zice. >0i vwbtiaregot sâv naiduve.— Maj sus, la Cap. 29, avem .un -comparativ analog ca aplicaţie și ca formă în Szopagipâtzpos,
N:

"10,53.
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pa

-ăzotpioioşi!

1

Dag

cozisideră' pe acela care îi adu-

-

1iooz

sese

my e&povra: :rlv :rprehitjv. Ilepi-

- aidpoş Băi: meprejiouevos”
.

ca!

E

view, 2 Gebrena

e.

„fe

Gatoethe

-

7

“0

w

:9

-

“02

>ș

mot,=

pe sora: (băiatului), '(adică) ' pe
propria, lui fiică, cu gândul că
el îi va da mai multă ascul-

na

tare; 'Sosind ea acolo, îi zise:
> Baiete ! îţi convine ţie să cadă

»Bobheae zi -re- zopavilăa îs h-

>hois meoziy
4 mai” bv 0inov Tod
> xarpbs :GvapoţirjB5a 3 "po, Îi
»adros
opză 5 aneddov' Eyety;
9

La

.

»puterea ' -suverană - pe : mâini
>străine şi ca averea, wpărin»tească. să fie risipită, “pe când
>dacă 'ai plecă de (aci 'şi ai

:

.

>" Azi

pa

ue

a

Es ră: otiia, 2AD0AL

i

de un

a doua 'oară, (de rândul acesta)

,

“nai0z00a:. "Ântrousyrs.

7
pp
zabrns
"uai + * deobârg”

ca demn

la băiat, trimise la el pentru

“27” -ad-

îdv ip dâehosijy, Eworod 38: 0uvarga, 3 Biztov “iti "hora “31dm

mesajul

răspuns. Periandru însă, ţinând

705 ver
a

GEw-

3ordy 'Crjuiây. - Phoruin 7 iri. €
>oratâw ui 7 i va Th VI7ăY

»>veni acasă)

ai

deveni

stăpân

1 &noxpictog. Am urmat conform manuscriselor din biblioteca colegiului Emmanuel la Cambridge: şi din Viena, cele mai:autorizate; .altele -au va-

„platocşi iar altele Snoxpiatos.

Însuş

Blakesley,: deşi 'se 'servă .de-textul lui

preferă: -pe &noxgta!ns care :e
:că eşte
Long şi Macleane :cu: ăvaxgiatos, mărturis
mai „natural şi exprimă mai :bine disprețul lui -Licofron care nici.nu s'a înjosit
să dea răspuns .mesajerului
trimis: de : tatăl: său." &vaxplatos ar . da impresia
aumai-că Licofrou nu.a:crezut că mesajerul merită ca el să intre în -vorbă.cu

dânsul .şi să discute 'asupra.situaţiei::5zorpistos, susținut de Bredoviu, ar .aveă
iarăş sensul de intrare în vorbă.
2 mepreylopeyoâ 1005 vevitu.. Verbul mzgtEyw urmat. de-genitiv însemnează a so intereşă
de cinevă .sau de cevă. “Mai găsim alte exemple la
Cap. 73 mai jos; la Cartea V, Cap..40;:la

VIII, Cap. 60...
„a Benvrăăshezip
„Periandru

nu se mai:ştie

twunod

.Cartea

VII,

şi la-Cartea

Despre această fiică -a lui

îi , bogaripa.

nimic. — M'am

Cap. :39

văzut silit în traducere.

să

intercalez

.rândul acesta .pentru a: evită să şe înţeleagă că fata - aceasta ar fi
envintdeele,
fost:trimisă pentru-a doua. oară,pe cân d.e vorbă numai de o a doua misiune.
a
In textul lui Ureutzer .zs3siv.
„4 megtztve
5 î.mpopmbtvza. Verbul îtaropiw însemne azăa risipi -prin cărătură
—
din loc şi deci a delapidă. Îl mai găsim întrebuințat la “Cartea 1, Cap..88.
te
z3s
ș
precedent
verbul
ce
după
ui
participiul
rea.
întrebuinţa
aci
E.-curioasă
şi acela apoi urmat.de infinitivul Epztv, .
un infinitiv,
& cgtd. Se'referă la-ropawila şi la otzoy.— Întreaga clauză .0 - traduce
“Băhr pe latineşte: .Visne

regnum

i n aliorum. manus

incidere et domum 'patris

»diripi .potius quam ut.ipse (a Coreyra) discedas (huc) et hzec (î.e. regnum ct
'cg:a -Blakesley şi alte câtevă. ediţii au ya:
->doum). tenease, — În loc de
-precum îvsă am arătat mai sus la nota 7, -pag. 193, cp nu.e întrebuințat de

:Erodot niciodată pentru og:a.
1.b)o% Up.tgi iLuât în sens: de* piroietiia,

care, înseamnă

mândrie

de

câre
a:nu.cedă, în alte cuvinte încăpățânare ; se înţelege acel: siinţimânt josnic

:împiedică pe om :să cedeze, nu 'pentrucă e.convins c ă dreptatea e de partea
“lui, :dar. pentrucă e-prea: mânâr u să facă ceeace consideră că îl umileşte.
avere. Mai jos, la Cap. 81, auE 8 ue'tpa. Luat în sens. de ypi, pa, adică de
“torul nostru: se servă-de cuvântul: xpfiua: suâş 8 av eta -yptiuă tatmprmutvov,
îndată mai jos. în capitolul * acesta “avem o vavyG pTjua S%9a-

işi”
-pouvapyinn;
hepâve..

N

Thalia III, 53:
a

TG

.

3

*»pe-amândouă ? întoaree-te îha-

75
gh:
2

dm

“suie

* Dio

ză porjericota 8--0ităe

ră marpăta i

127

ad

m0)>hoi 83 mdrâz Epmarai: ei, 6
385 pp ze 2 ua mape
2405 "pă dos “mă oimorod
d

2nu“'căută

a0ă: Xdoota
2zaŢuţOzaza
5

xapărând .interesele
materne,
»au compromis
pe cele pa»terne. Puterea e o posesiune
»precarie ; are pretendenți o
»sumă şi pe urmă bătrânul a
ajuns la o vârstă înaintată;
»nu da averea ta altorac. Astfel întrebuinţă ea față de el

ape
€

slă rău

R
4

gi
ns
n,

R

N

SS

“Il
îrda:

a

matps "Ehee
“Dzowvănavoș

2

e

»Topzvâs

*/pâua opaizpâw5

poi acasă, încetează. de a-ţi.
»face singur rău. “Incăpăţâna“area inu .e lucru 'care' profită;

adzby,

(dar): să

remediezi

prin 'rău: Mulţi -pre-

>feră în loc-de -justiţie

o'-mai

»mare indulgență ; mulţi

iarăș,

argumentele

cele

mai

convin-

gătoare ce ile dietase tatăl ei,

el, răspunzând - declară
vaca

zis

ropaviiog.,
2

'Gavroş 18 Eni mobzo!at

"0 piv Ilepinvâpos

Naratvâud -matdbe

2orîhharg?9

îe

că .nu

se vareîntoarce cu nici un chip

la Corint

cât

timp

va” şti că

tatăl său;
e în vieaţă. Când fata

1 bf
zar ri maxi,
Vicătoare populară la Elini cum e şi
"la toate popoarele. — Unele ediţii au forma îîw în loc de î. Verbul tastat

“insemnează

a îndreptă, adică a transformă o stare rea într'o stare mai

împosthiaat.
mporrfistat,

Creutzer

şi

Bredoviu

preferă

forma

contractată

bună.

atică

2 pijtpitu.. Afacerile sau interesele materne întocmai cum zarebia sunt
“afacerile sauu interesele paterne ; aci intră şi concepţia de avere. În loc de

“poriteuta ediţia lui, Blakesley scrie up.
€ zaspotu.
n ediţia lui Blakesley mapa,

”

care de

fapt, e

NR
acelaş lucru,

deoarece : e subscris subt w; tot aşă şi cu pnrpâa.
N
Ă
5 Tupavviş Apâpa oşahapâv. Vezi Euripid Ifigenia în . Aulidu, vers
21.— Pentru sensul şi uzul cuvântului,
pipi vezi mai sus:notă 8, “pagina precedentă.
"Ga
ză îxaţuțârara.
Argumentele cele mai menite să înduplece şi să

convingă. Bihr ne dă ca echivalent

latinesc '»verba ad

persuadendum aptis-

>sima, persuasoria, blandac.
*.Ilspidivâpos.. Probabil că-articolul4 a figurat odată, în text,, pentrucă
în general când numele propriu nu e la începutul frazeişi mai al6s când acel
„nume propriu nu a figurat în mod recent, articolul se. exprimă.
"9 adres wlv îc Râpxvpav Tnzty, îvetvov 35 îxtheus, î6 Ko:
ptvlov ămtxâpavyav.
Cuvintele sunt rostite ca din locul chiar 'unde s'a
transmis mesajul, adică ca .rostite la Corcira::de aceea se zice să sie la Cor-.

"cir

+. + plecând din Corint; Periandru, care vorhiă div Corint, 'a zis:.să merg

la Corcira... cl venind la Corint, şi mesagerul, odată ajunsla Corcira, sa ex"primat: invers,:
-? E gat) hero. Verbul crî)saba: :se aplică mai ales lao călătorie pe

mare, (Vezi mai jos.Cap. 124,

Cartea

V,

Cap.

43

şi

Cartea VII, Cap, 2 şi
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ri Kspropay,. 0 38. „zaie

zii

oil. îs | transmise acest

răspuns

(tată-

KâptwBow. . MaBowres, 8. oi | lui ei), Periandru trimise. pen-

Kepropziot zo07wy Evmora, tva, wi, | tru a treia oară un sol, hotărit
opt Ilepiavâpos îs zij .„/opny ăzi- | fiind dânsul de a veni la CorAa, Aretvgbat 709
verjviotoy.? | cira şi invitând
pe fiul (său)să
"Aveti zobruv uâv Ilzpizvâpoş, Keg- | plece la Corint şi. să iea succe-

mopmiovs Ertmopiezo,
: ; ..
petit.
a
Pe
.

N
II

. | siunea puterii. Consimţind fiul
„|
la aceste. condiţii, Periandru

N

se pregăti să'se înbarce penE
tru Corcira şi fiul (său) pentru
„...». | Corint, -Coreirienii atunci, - a„|
flând despre -această ' (înțele-

a,

| gere) mutuală; pentru -a evită

PERII
iz

„|
ea

na

tai mu

|
„De + AazzGamOyot

weţăho

We

zizovro,

420)

Xuoy. 8

apbs

Th . rstgos

Oxhdoog

239), —

|

a. ST6)p

rod

38 | Samos.

Făcând

.mbpţov

zază

| la turnul care

deci

so-

asediară

aceştia. un atac

uăy . îpbs | în contra zidului,

râs zâhost

Imperfectul

aceasta. şi-a, răsbunat -Perian*
dra pe Coreirieni. .54. Lacedemonienii

îzohtâp- | sind cu o flotă mare,

Ilpocăahevres

. Ecteăzos

mpodazetov
ia

ea Periandru
-să vie în țara.lor,
| am-ueis pe--tânăr, Din cauza

ei

se

suiră

vine despre par-

îxi- | tea mării şi care se ridică în
fața cetăţuii. oraşului, atunci
„Policrat, sărind în persoană
întajutor cu forțe considera
bile, ei fură respinşi de acolo,

arată o acţiune

neîndeplinită,

voinţă anterioară. (Vezi vol. I, pag. 113, nota 8),

dar * care

se

pregătiă,

deci

l of lipseşte îîn două minuscrise,
2 utelvovot 20 vemvtoxovy. Tucidid (, 18). spune că asasinatul acesta
fu cauza acelui răsboiu între Corint și Corcira în care avi loc prima lupţă

navală despre care se face menţiune în istorie: >Navpuyia 5 zuhutzărn dv
»iopev irverat Koptwfiiwy mpăs Kepxupaiovse. Pe urmă acest autor urmează și

spune că lupta aceasta navală a avut loc 260. ani înaintea epocei lui, adică
înaintea sfârşitului răsboiului Peloponesului. Aceasta ar indică anul 661 înainte
„de Hristos, dată la care nici nu începuse domnia lui Cipselus, tatăi lui Pe-

riandra. Pentru a scăpă de acest

anacronism

câţivă editori ai lui Tucidid

au“

propus să se cetească 6imxovra ua £zarby în, loc de EŞnovea x
Caxâsta;
aceasta ar da anul 564, dată la care Periandru eră dejă mort. .E probabil, că
'Tucidid .a greşit şi data acestui asasinat şi aceea a răsboiului între Corint şi
" Coreira, care trebue să fi avut. loc între anii 585. şi 580 înainte de era noastră.

3 Sâpovy.
4 apus

“ară:

md
i

Aci e vorbă de oraşul Samos, câpitala insulei.
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|

199

Prea! peră 35, abrod forbi- | (În intervalul acesta). despre
cxyros Tlohvzpăzzos jetţi 20), | partea turnului de sus, care se
i

ridică

pe

muchia

dealului,

au

am reprodus aci o hartă a ruinelor orașului Samos luată după lucrarea lui
Lacroix '>Les îles de la Grâcec şi puţin amplificată cu amintirile mele din localitate. Din harta aceasta se vede că oraşul Samos eră situat pe două dea-

Ruinele
orasului Samos
angă

game

22

— apasa fiarei m

e

e el

N (,

/,

“e oogreftannti, e

1 rp

VA Sa

AS
patine
1,

hm Să

i AM

Potos

Eta

a

SI inceala. ma

= Pui oef far beri
Afrod:

Ls

aj5-ă

luri, numite Ampelos şi stipalea; pe coasta: despre sud a dealului Ampelos
se află partea principală a orașului, iar dealul mai mic, Astipalea, care se ridică la răsărit de Ampelos, formă
Un zid, ale căruia urme se văd şi
turnuri pătrate, înconjură oraşul
Ampelos până dincolo de culme,
spre răsărit zidul acesta străbătea

citadela propriu ' zis a orașului (npodoretov).
astăzi şi care la mici distanţe eră flancat de
şi ambele dealuri, urcând coasta dealului
apoi scoboră la apus până lângă mare;
valea care separă Astipalea de oraş și în-

conjură apoi acea citadelă care nu încape îndoeală că e aceea pe care

Erodot

o indică prin denumirea de ngodaritov, Aşă dar cred că prin turnul care vine
despre partea mării şi care se ridică în fața cetăţuii, autorul nostru înţelege

un turn dela zidul pe care l-am marcat A-B care mergeă dela cetățuia Astipalea la mare trecând prin satul modern Tigani, se zicem de pildă cum

ar fi turnul pe care l-am indicat pe hartă prin litera C. Un apeduc celebru
ca lucrare de inginerie antică şi ale cărui urme se văd şi astăzi, aduceă în
oraş apă dela izvoarele de pe munţii cari se ridică În dosul satului modern
Megali Chora.

1 întâmoavy. Cele mai multe manuscrise au Szeptâmoav, M'am conformat textului saneroftian adoptat și de cele mai bune ediții moderne.
Erodot II. — 55496

”

9
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însdvra, 2 îmeti0ov

ieşit

mercenarii şi

o . mulţime

chiar.. de . (cetăţeni) - Samieni;
opunându-se (aceştia) Lacede-

o! rs

azizavpor î zai abrâv Xanuiuy avy-

„monienilor, după puţin timp o
luară înapoi la fugă ; Lacedewoviobs E Ghizoy :/p6vov Evewţov
monieniiîi urmăriră şi îi uciâzlow oi 85 Entozâuevot Exretvoy.
seră,
|
2:50. EL w&y wow oi mapzdvreg i. _55. Acuma, dacă în. ziua a„: AnzaBamovioy
Guotot' 2yâvovzot
ceea toţi Lacedemonienii cari
adj Ti Îutprv "Apyig me vai au luat parte (la luptă) sar fi
“Avva, aiptoq âv Sâuos, "Appurtat ca Archias şi ca Licovoi”, GzSăusvor

ins

Tăp

î3

a

zobs

Amzs5at-

Avuozms.

odvo!

pes, Samosul

Owysonz06vres 5 mebyovot: îs rb
meî/os root: Xaniotăt,. -4ai azoNijiodsvres
ris daiow 6305, ăzt„Bavoy îv ri z6h r Sauiov,
“Tpizp â da "Apizw zobrov.
Tevovârt dp. "Apyi,- 7. Sa- |
înv 700 "Apyitu, S obrhc îy

! &rmidolimoav.

>

care figurează şi în'
2
moviizdvyw
a, Evident că aci
fortiticaţiilor, fie la

ar fi căzut.

Căci

Archias şi cu Licopes singuri,
urmărind de aproape pe Samieni, se repeziră (după dân.şii) în interiorul zidurilor şi,
calea lor de reîntoarcere

închisă, pieriră
mienilor,

Eu

în

odată

cetatea Sa-

însumi

am

întâl-..

Ediţia aldină şi câtevă manuscrise au ăzmifmauv

ediţia lui Creutzer,
rbpţov, tbv îmi. es băgros mod oăpros însdv-..
e vorbă de unul -din turnurile despre partea de nord a
nordul dealului Astipalea, fie la spatele muntelui Ampelos. -

Expresia îsi ris țăy:cs od oăpsos mă face să.cred că turnul acesta se află la
spatele muntelui Ampelos,
mai sus cu litera D. Eră

cum ar fi de “exemplu cel indicat pe planul de
și mai probabil ca forţele - lui "Policrat să fi fost:

concentrate în cetatea principală decât în citadela
punctul D puteau

mai

mică Astipalea. Pe la

trupele să încerce o ieşire, s*o apuce pe valea care separă am-

bele dealuri, mascaţi fiind de stânca Astipalea şi să cadă peste Lacedemonieni

acolo unde e astăzi satul Tigani.— “Pâz:s este spinarea sau. şira spinării şi
exprimă bine linia proiectată pe cer de-un şir de dealuri sau de munți, aşă
că Eni ris făgtos exprimă bine poziţia unui turn la punctul D pentru cinevă
care ar fi postat pe malul mării. Conchid dar din cele arătate aci că Lacedemonienii, după ce au debarcat la punetul numit azi Tigani, au atacat fortul
Astipalea la punctul însemnat C pe harta din pagina. precedentă, că apoi
îndată Policrat, cu trupa regulată indigenă retranşată în cetăţuia Astipalea

(sgoiaretov), operând o ieşire, i-a atacat şi i-a respins; în intervalul acesta, tru-

pele mercenare și mulţi cetăţeni armaţi, ieşind din oraş pe o poartă la nord
(marcată D în plan), ar fi atacat pe Lacedemonieni, cari apoi raliându-se şi

reluând ofensiva,

i-ar fi fugărit şi icis.

.

3 întxobpot.
Vezi mai sus nota 3, pag. 97,
* îfâvovzo. Câtevă manuscrise şi Gaisford au

ar fi fost egali cu, sau ar fi semănat cu;
5 cvveontcovrss. Două manuscrise

ăi)
nepotul

"App

7

Snpiov

cod

aceluia care fusese ucis la Samos,

”

.

MI
potot

[

lipsa de laconism

al

solilor

literal

.
au

av

Tia0vrsg.

'Apyisw.

Dela

a cules

de

samieni.

Versiunea

Archias

acesta,

sigur Erodot naraţiunea

relativă la soliă samiană pe lângă Lacedemonieni și la disprețul

nilor pentru

.

e
îţivovo,

Lacedemonie-

acestui incident,

„Thalia III, 55.

Ilicâvg! ooveyevâury, (3tjuob 2-7p
zobrov îjv),5 îc feiyoy'zăvyry pdhora Eciua ret Sauioos, mai oi
ză zatpi Epn Săutev Tobvoua5, zs-

Gia, &rt.ot 6 zarip "Apyins.. 2
Său ăp'oreboac Erehsbras* ztpăv
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nit

(odată) pe.

descendență

cel. de a, treia

dela

al lui Samios

Archias, fiu

fiul lui

Archias,

la Pitane
— căci aparţinea acelei suburbii;— acesta veneră
pe Samieni mai mult

decât

pe

oricari. alţi : străini,şi el mi-a
spus că. s'a dat numele Samios tatălui său pentrucă Archias, tatăl acestuia (din urmă), .
murise : în mod glorios la Samos; el mi-a mai spus că ve-

aş cum ne-o prezintă Erodot mai'sus la Cap. .46,
siuni

lacedemoniane

și nu e 'de fel probabil

ca

poartă: indicii
ea

să fi

a unei ver-

ieșit din gura

unui

Samiot., Acum, ceeace. caracteriză cu osebire naraţiunea atacului. oraşului Samos de către Lacedemonieni şi descrierea luptelor de subt zidurile acelui oraş,
este :precizia

crezut de

-cu

care

Erodot ne dă amănunte

mulţi 'că amănuntele

asupra

acestea le-arfi căpătat

topografiei locale. S'a

Erodot

dela Archias

acesta, dar -e. mai natural'să presupunem că nu le-a căpătat dela nimeni şi că
ele sunt rezultatul cunoștinței lui personale cu localitatea, căci ştim că Erodot
a locuit mult timp la Samos, aşă că trebue să f cunoscut perfect de bine loca-

litatea. Archias, (afară numai - dacă un interes pentru
pierise ca un erou, l-ar fi îndemnat să viziteze Samos)
noască exact topografia locală, căci
putut să se reîntoarcă la Sparta ca
nu e nici admisibil ca eroul Archias
ca ea să fi dat apoi aceste detaliuri
căt, că a fost un fiu'postum. E dar

locul unde moșul lui
nu aveă cum “să cu-

moșul său a fost ucis acolo, deci nu a
să dea detaliuri topografice familiei lui;
să fi luat pe soţia lui cu el la Samos şi
fiului ei Samios, care pare, fie zis în treamult mai natural ca Erodot să fi datel

singur amănuntele acestea şi să le fi ţesut apoi în naraţiunea principală lacedemoniană.

„1

|

!

Teedyvg, Pitane, a căreia poziţie exactă nu s'a putut încă stabili, formă

una din cele patru demuri sau suburbii ale Spartei, celelalte trei fiind Mesoa,
Cinosura, şi Limnz (vezi Pausanias III, Cap. 16, $ 6). În toate cazurile Heyse
(Quzest. Herodot. I, pag. 89) comite o gravă eroare când spune că e vorbă aci
de Pitane din Eolia.
Ma
|
E

2â“pov.

Unii autori, ca Tucidid, califică Pitane de xwpum, alţii de goi).

De aci reiese clar că Archias eră un cetățean din Sparta şi nu
din Laconia, adică nu eră cecace se numiă acolo un xzpiotxos.

un provincial,

3 cobrov :hv. Câtevă manuscrise au zobzov 105 3.
+ îcipa. se, Găsim în unele manuscrise îztpăto.
5 cobvopa. Ediţia Dindort are zi 0ăvyopa.
.
„ $ sawăvat. Nu e fundată presupunerea.că Erodot ar fi scris sapliivat:
sau Gauhavat, cum e cazul la finele Cap. 81 din Cartea II (vezi vol. II, pag.
209, nota 2). Aci însă nu e aşă pentrucă toate manuscrisele;.au zazivat, şi e.
dar probabil că aşă a şi scris Erodot, deşi de preferință el.se servă de forma:

cavhiijvat., E posibil ca el să se fi servit în cazul de faţă chiar de forma dorică
+apijvat de care trebue să se fi servit Archias când i-a dat această explicaţie,

ntru cât priveşte structura gramaticală a frazei acesteia, avem destule
exemple unde autorul nostru se servă de infinitive - în construcţii oblice. după particule timporale, condiţianale sau cauzale, cum sunt âtârt, 34, cc, înetân, îv

s.e.]., (vezi mai sus Cap. 24 şi 35; Cartea 1, Cap. 129 şi Cartea II, Cap. 121 şi
alte pasajii analoge).
.
De
i
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„Thalia ]11,:55, 56.

my" adazoy Giuocim drd Sauioy, |
.

„apo

..

,

..

neră' pe Samieni pentrucă, moşul. său. -fusese îmmormântat;
de Samienicu cheltueală pu-

ii

i

blică:.

,

156, Anredatmiwati:85, îs art
TEO020ĂLOVTA
:Ep576y20%y .. Tjutpa!
zohoprtovst, Lăuov, 2 Ec ră zp60w

ce se -împliniuu

me 0Dâiy apoevozteto 8 Tây apq'ţpăr, azahhăcaoyro îs Ilshozâv-

(deoarece) operaţiile nu progresau de fel, se întoarseră

vio, “Os 620

înapoi: în Pelopones. S'a răspândit svonul, care însă e falş,

-56, - Lacedemonienii, deoare-

patruzeci

de

zile de când asediau Samos, şi

paratezepos . A6-

105. pura, + dEvyerat 5 [lohvzpă-

1! Saptwv,: Unele manuscrise de mâna a doua adaogă aci cuvântul ed
care e absolut insolit după rapijvat nposig: e clar că dacă Archius a fost
onorat cu funeralii publice, trebue

să fi fost îmmormântat

cu pompă.

„2 6 opt -rsoospâxovra îvjețăâvescav fiptpat mzoltopriovst
Săp.oy. Construcţia aceasta cu verbul vizvopat şi os urmat de 'dativul partiGipiului o mai găsimla Cartea 1], Cap, 2: 296 ăp îtrne upâvos îţsţâvaa
»mabzu m notpivt mprissovite, (Vezi vol. II, pag. 5, nota 4). La Cap. 41 din
Cartea IA avem un alt exemplu: >6s î: Evăexden îpeţâvse “pipn Gvateusn
uEvotat îv [lhararpat.
|
.
3 npocudarsro. Vezi vol. I, pag.'355, nota 9).
|
4 Oc ât 6 paratârepos A6roc Gpumtrăt, Schweighiiuser traduce:
»Fertur autem

fama, temere

rumore.,— E probabil ca

quidem

legenda

sparsae,

care

şi

Băhr:

»ut vero falsus fertur

urmează să fi fost, cum spune Erodot,

neîntemeiată, pentrucă Spartanii nu cunoşteau moneta de aur la epoca aceea,
şi nu se serviau decât de piese foarte grele având puţină valoare, fie de
aramă, fie de fier; nici măcar moneta de argint nu eră cunoscută de Spartani la epoca despre care e vorbă aci. Cu toate acestea, istoria pe care o

relatează Erodot îşi are însemnătatea

în

cunoscuta venalitate

pentrucă

a Spartanilor, Cu

e! evident

toate

că își are

originea

moravurile lor severe, venali-

tatea Spartanilor eră un fapt de notorietate publică în Grecia şi e interesant
să reproducem aci unele probe citate de Rawlinson.. Ca să începem cu măr-

turia ]ui Erodot, avem mai jos la Cap. 1418 încercarea lui Meandriu de a conrupe pe Cleomen;'la Cartea V, Cap. 51 cazul aceluiaș Cleomen şi la Cartea

VI,

Cap.

72

Rawlinson,

cazul

faptul

lui Leotichide,

e

şi

mai

Trecând la mărturia lui Tucidid, urmează

patent;

astfel la

Cap.

16

din

Cartea

V ni se

spune că Plistoanax fu exilat pentrucă luase mită dela -Pericles; la Cap. 131
din Cartea 1 vedem cum Pausanias eră convins că va reuși să conrupă cu

bani pe judecătorii din Sparta ca să ohţie achitarea lui; tot Tucidid, .la
Cap. 45 „din Cartea VIII ne spune că toți ofițerii din armata lacedemoniană
au fost mituiţi de Tisaferne, şi că singurul care a ştiut să reziste a fost Hermocrate,

care,

el, eră

tarch (Lisandru,

Aristotele. (Polit.

siracuzan.

Ca

să

mai

cităm

$ 16) istoria lui (Gilip, acuzat-de

1],

6) ne spune

alţi

autori,-' găsim

dilapidare

în

Plu-

de bani; în fine,

că pe timpul lui unii din Efori din Lace-

demona erau în stare să distrugă orașul pentru o sumă de bani.. Mai sunt destule alte pasajii din scrierile autorilor elini în cari se poate constată sgârcenia,
lăcomia și venalitatea Spartaniior, Vezi Platon (Ale. I, p. 122), Aristofan (Puse,

vers 500—625 și alţii),
— Pentru waratâregos vezi vol. II, pag. 302, nota 6. 5 Meţerat. Mulţi comentatori critici, între alţii Wesseling, au ridicat
obiecţiunea în contra acestui verb că ar fi superfluu după hâţos pura: ; până.

la un punct observaţia aceasta e justă şi e posibil ca diyerat să se fi strecurat
în text dintro notă marginală explicativă a locuţiunii dâ:fos îopoza: care literal însemnează, s'a repezit vorba, cum avem la Cap. 189 din Cartea VII
părti bppnrat.

“i

Thatia III,

za Ezt/pov :vâptoua | „Aaaa

ri

20))by

uohiov.;
a? Bndyat "opt,

uivobs

cre

mo

198

cum „că :Policrat ar fi bătut :0
cantitate mare de: monetă..de
plumb cu tipul local, pe :care,

Ata: poa
mode : 63 eta

3: daa))inozoba:.

poleind-o. peste. tot, ar. fi:oferit-o Spartanilor cari ar:fi

Tabzry zporrv-3 orparritrv îș ri
"Aciry
AmzeBatuâwot
Awpiteşii
26

56, 57,

acceptat-o şi „cari. numai aş
ar fi plecat.: Aceasta. e prima

0I/20,

expediţie - militară . întreprinsă

de -Lacedemonieni dorieni : în
Asia.
sa
57. 0: iza
zăv Ilohvrpăzsa
Grparaboduevat Xauioy, Exel.i o
Aanedaturmo abzobş -ăzoheizety

BT,

...

Enzo,

ai.

abri

azizhzoy

Samienii . aceia

luptat

în

cari

contra' lui

„au

Policrat,

când (au văzut că) Lacedemonienii erau gata să-i părăsească,

.
ss

Sipvov:5 “prinpăzoy ăp 232ovzo" | au plecat şi ei la Sifnos; căci
ză 38 zâvy Lipyioy aplipara îi | erau fără bani: şi la epoca a-

Wade oo

Thy

'/pâvov'

wat

vip | ceasta afacerile Sifnienilor erau
în culmea (prosperității lor);

-.
Gtuziwy păhtoza zhobzecy,
«>
2îvzwvy abtola îv si vice */pv-

ei

erau, cei

mai

avuţi

dintre

1! îztyproy
vâputepa, Monetă locală, adică cu tipul local. Acest tip
eră în genere up cap de leu văzut de faţă, iar pe revers partea dinainte a unui
bou, amintind forma insulei Samos. Alteori păunul, emblema Junonii, figură pe

revers,

2 xacayposbsavra. Falsificarea monetei
cea mai înapoiată şi eră pedepsită foarte sever
cu

chiar

|

moarte.

a

-

.

,

”

În loc de pirny unele manuscrise au îy, variantă respinsă

sposmy.

2

,

se practică la Elini din epoca
de legile lui Solon, uneori

a
E
de. toate ediţiile cele bune. :
„74 Anxsdatpubvtor Awptteg. Această expresie a părut curioasă multor
comentatori, nu cred însă, cum înc unii, că unul sau celălalt din aceste nume
proprii să se fi strecurat în text dintr'o notă marginală explicativă, şi sunt mai

mult de părere că Erodot a dat intenţionat aci calificativul de Dorieni Lacede-

monienilor,
nelaus și al
de idei e şi
că Acheenii,

ca să arate că ei nu mai, erau Acheo-Minieni ca în timpul lui Merăsboiuluicu Troia, dar că se dorianizaseră. Tot în acceaş ordine
pasajul din Pausanias (VII, Cap. 6, $ 3) unde acest autor spune
mândri de Menelaus și de isprâvile soldaţilor lui la Troia, reven-

dică pe Lacedemonieni ca fiind de ai lor »Anwzatuoviaus Aoptsis &nmtiouv
aptaiv tiystaliate, Prima expediţie militară a Lacedemonienilor în Asia a avut

loc cu

ocazia răsboiului

troian; aceasta însă eră prima

expediţie

în

Asia

de

AR
când ei se dorianizaseră,
„2 Sipyovy. Insula aceasta, situatăla apusde Paros, pe gradul 370 N. de
latitndine, e foarte bogată în marmoră

du Levant, vol.

I,

pag,

174),

vorbeşte

şi

în

metaluri

despre

'Tournefort (Voyage

şi

plumbul care se extrăgeă de

acolo, iar Rossi a găsit urme de aramă, Totuş minele de aur
despre cari se vorbeşte mai jos, nu mai există astăzi: acelea nu

şi de argint,
mai existau

nici chiar în timpul lui Pausanias, și aceasta, pretinde acel autor, pentrucă nu
mai

plătiau Sifnienii contribuţia ce trebuia s'o

trimită

la

Delfi. Bochard

de-

rivă numele Sifnoa dela un cuvânt fenician însemnând a strânge sau a ascunde o comoară, şi crede că el indică bogăţiile miniere ce le ascundea in-!
sula; de aci conchide că primi locuitori ai acestei insule ar fi fost coloni fe:
nicieni,

134

- Thalia III, 57.

ofuy ai ăpropiwoy ueză))oy, 057
Gore ăab Tis CEzâzis TO %ty0utyov adr6dzv! “/oruăzwy 0joxvpoc2*8y Azheoiot ăvavterat duoias
sia mhovoiwrărota!: abrol 6ă ră
piâpeva ră îyavră tudor pi
para Gtevâuovyra. “Ore by EmotebyTo

Tdy

Orjoavpby,

&/ptavzo

ră

| pnsetgie, ei abreiai Tă zape6yra
ăpada otă ză zorii z0hby5 -/p6vov mapapăvev; “II 88 Ilvdir
s
ANN

îv Lipyp mpozavijia heoxă
,

> Atbxogpos ? 7
.

.

-

>.

aceasta,

pontrucă

din suma

ce

o

consacrat

la

Delfi

produceau

au

un. tezaur

care rivalizează cu
bogate (de acolo);
an împărţiau între
produse. În timpul
stituiau ei tezaurul

cele mai
în fiecare
ei sumele
când conlor, con-

sultară oracolul (ca să întrebe)

TăGz*
av

insulari, şi

posedau în insula lor mine de
aur şi: de argint aşă (de abundente) încât din a zecea 'parte

[pEvarat, €

op, măr îm îsi
[wppcânovos ăvâpis
s

.

A.

A.

dacă se vor mai bucură

mult

timp de bunurile ce le aveau?
Pithia răspunse precum urmează:
Când

”

îÎnn Sifnos,

»Va aveă

pritaneul

va

fi alb,

(şi piaţa întreagă)
sprâncene albe, atunci va
(răsună un glas)

1 adrăbev.

1 6noaupis.
Delfi vezi vol. I,

Un

manuscris

Pentru

pag.

24,

are abr6bt.

semnificarea

specială

nota 4. — Pausanias

ce

o aveă

confirmă

Erodot relativ la închinarea din partea locuitorilor din

cele

Sifnos

acest

cuvânt la

spuse

a unei

aci

de

zecimi

din venitul lor zeului Apolon dela Delfi pentru a alimentă tezaurul pe care îl
întreţineau ei acolo. Alte exemple de afectarea în folosul unor divinităţi a unei
a zecea parte dintrun venit sau din prada luată dela inamic, se găsesc în autorul nostru la Cap. 152 din Cartea 1V; la Cap. 77 din Cartea V; la Cap. 132

din Cartea

VII şi la Cap. 81 din Cartea IX. — Excavaţiile. făcute.

la Delfi de

şcoala franceză din Atena subt direcţia D-lui Homolle au dat la lumină tezaurul Sifnienilor care eră situat între acela din Cnid şi acela din Teba, lângă
zidul despre sud-est al sanctuarului. Colţul despre sud 'al acestui zid e
ocupat de tezaurul Tebanilor, apoi la est, alături, se ridică tezaurul Sifnienilor, la răsărit de care veniă apoi tezaurul Chidienilor, fațada căruia se află
reprodusă în gips în muzeul din Delfi, numai că în monumentul original friza
reprezentând lupta lui Ercul „pentru tripod, nu e pe faţada principală cum e
pe “modelul din -muzeu.

3 opota,

Vezi mai sus nota 4, pag. 17,

4 tort, Într'un pasaj analog din Cap. 55, Cartea I, avem sat şi pentru
motivul acesta Steger propune a se ceti şi aci tot Eaus, ceeace ar.fi în dezacord

cu

toate

5 nohbvy,

textele manuscrise.

Câtevă ediţii au mohăy. Vezi mai sus nota 1, pag. 93.

? apvraynta
hevză vEvmtut. Ceeace a voit oracolul să facă pe 1ocuitorii din Sifnos să înţeleagă este că atunci când prosperitatea lor va îi aşă
de mare încât edificiile şi pieţele lor publice să fie de marmoră, vor: deşteptă pofta prădătorilor, adică a piraţilor, cari atunci îi vor atacă şi prădă.
1
Asbxoppus. Cu sprâncene albe, exprimă idea unei cornişe de: marmoră
pe un edificiu.

,

Thalia III, 57, 58,
» bpacoashat! EShvây me hâyov? xhpu-
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>Dintre voi: fugiţi de lemnărie

[mă 7 Spofipâv.e

Toto! 6 Spviotat zâre îi? 1 ăop mal d zpuravijioy Ilagiw
04
Lă

joxautva.
>

-

Ze

58. Todroy
-

La epoca aceea,

prouby

a

oda

*

a.

"58. (Sifnienii) nu au fost capabili să înţeleagă oracolul a-

ciot re joxy mmvâvat, obze r6re
a
Ido 5 obs rây. Lapiwy azipisvoy, "Ezsi za văp răpoza zpăs

zi Lievov mpoaio/oyt
Ezeuzoy tây vsâv lay,
ățovoay îs rijv z6htw.
dată Azaoa ai vizc%

piața publică

şi 'pritaneul Sifnienilor erau
decorate:cu marmoră de Paros.

4

roy

a

şi de

[solul roşu).«

cesta, nici atunci imediat, nici
când au sosit Samienii: Căci
Samienii, îndată ce sau apro:

oi Xăutor,
mpiodaas?
To 55 zoo
joay ut)-

piat de Sifnos, au pornit

îna-

inte una din navele lor ca să
ducă o misiune în oraş. La

! ppăcsastat.
Trei manuscrise au epăsaztiar, E probabil însă că gpâLeatiat a fost versiunea originală, pentrucă acel verb figurează foarte des în

formule oraculare unde eră echivalent de multe ori cu guddinoliat cu

găsim chiar combinat în Plutarch (Agesilaus, Cap. 3, $
se păzi de, Erodot îl întrebuinţează “iar mai jos la Cap.
.
plică sensul oracolului acestuia.
7 â0htvov me dâyov. Prin E6htvoy hyov aci se
aceeaş aplicare a acestui cuvânt în tragedia Troianele a

Se poate compară

expresia

aceasta

cu

E5htyov

etyos

care

îl

30) şi care însemnă a
următor unde el exînţeleg navele. Găsim
lui Euripid, vers 534.

întrebuințată

tot de

acest oracol pentru a indică navele Atenienilor. (Vezi Erodot, Cartea VII, Cap.
143 şi Plutarch, Vieaţa lui Temistocle, $ 10), — Se înţelege că în traducerea

acestui oracol a trebuit să mă depârtez întru câtvă de text pentru a-i conservă caracterul ritmic şi mistic; o traducere textuală ar sună astfel: „Dar

»când în Sifnos edificiile publice ar deveni albe, când agora va fi cu sprân»cene albe, atunci va trebui un om deştept ca să prevină în contra unei osti
»de lemn şi în contra solului roşuc.
|
3 core v. Bazate pe autoritatea unui singur manuscris şi pe textul lui
Schweighiiuser, multe ediţii intervertesc ordinea acestor cuvinte.

+ Napiw

avem

prima

htbw

joxmphâva.

menţiune

E chestie despre marmora de Paros şi aci

cunoscută despre întrebuințarea acestui material

corarea unor edificii publice,
Puțin
asupra lor însărcinarea de a reedifică

în

de-

timp după aceasta, Alemeonizii, luând
templul lui Apolon -la Delfi, i-au con=

struit fațada: cu marmoră adusă din Paros. (Vezi mai jos Cartea V, Cap. 62),
Insula Paros'se află la o mică distauţă de Sifuos (32 kilometri), aşă că nu e

de mirare să se fi întrebuințat această

marmoră

prețioasă

întâiu acolo.

Apoi

marmora de Paros deveni una din cele mai căutate şi rivaliză cu câa extrasă
din coasta muntelui Pentelic şi eu alte marmore prețioase.
— În general Elinii

pictau, sau mai bine zis spoiau marmora după ce o lucrau şi urmele acestei
operaţii se pot vedeă şi astăzi pe Partanon şi pe alte edificii mari. Se vede
că atacul Samienilor la Sifnos a avut loc înainte ca Sifnienii să fi avut timpul să văpsească aceste monumente. — Pentru participiul As*nuiva vezi nota
4, pap. 348,
"5 îhbdg.

vol. Il. |
|
Luat ca adverb echivalând

'

cu Viws.

* nposiaăow.
În ediţia lui Crentzer spostayov care poate e mai corect,
dar care nu e forma adoptată de cele mai bune manuscrise, (Vezi şi vol. 4,
pag. 54, nota 2).

1 npicBsuc.

unui şef de misiune

* vs.

manuscrise

Unele

au

vies.

a

În 'sens

de

trimişi

în

misiune.

diplomatică este npisQus.

ediţii.

între cari aceea a lui
”

Titlul modern grecesc al

Long

şi Macleane, şi unele

.

136

Thalia III, 58, 59.

emhuzses" 1 ai i zobro ză 1 Ilv- | epoca aceea toate navele

erau

din aporiyâpivz moto
Eipyiotai, | văpsite roşu cu miniu; şi apohăsaolar
zhy Ebhrvov 6707 za- | ceasta a. înțeles Pithia când-a

debovdă vai ziipoza 2phâpăv. 'Azt- ! prevenit pe Sifnieni să so. feAevoL îy?2 ci: ăyyehor E5toyco ! rească de lemne-oaste şi de soză
Supuloy sua râhavcă ot | lul roșu, Solii, când sosiră, ru7pîisat: 6b vaazivroy 85 -/piloeu | gară pe Sifnieni să-i împrumute

măy. Epylov

7o0ds

adrotat

popovs

adrây

oi

Xâuiwt | cu zece talanţi; Siînienii refu-

Endpzov.5 | zând să acorde această

cerere,

Ilvocpevor î î05s+ jizov oi Sim- | Samienii începură să .prade
mot for05ovrss, vai ovuânhâvtes | câmpiile lor... Văzând Sifnienii
abzoia

tocodjoav,

vai

adtâvy | aceasta, imediat săriră în ajutor

modei

ăze4rjtc0m ov

705

Xozane

şi încăierându-se

(cu Samienii),

dză 76 Xauioy, Kai adzobs ueză | suferiră o înfrângere
adea. Szaty răhana
„

-

Enpntav 5
...

|
59.

| din

Ia

..

Ilagă 53 “Eruiovioy 6 yiooy

ei

avură

şi mulţi

interceptată

sută de talanţi.

ă

59. În schimbul acestor bani

ăvz “/puăzoy zapehatov “Vâptry | (Samienii) cumpărară dela
"Î pthemhtetes.

Văpsite

cu miniu

de

Samieni orice cale de reîntoarcere în oraş. Şi atunci (Samie„nii) reclamară dela Sifnieni o

sau cu roşu. Omer,

aproape

Er.

în mod

coustant, vorbeşte despre navele antice ca fiind negre, (vis pihatvat). Nu trebue pentru aceasta să conchidem că există:o contrazicere între ceeace spune
Omer despre coloarea navelor şi pasajul acesta, Chiar Omer, cu toate că cali-

fică corăbiile de negre, spune în două pasajii din Odisea (Cant..XI, vers 124.
şi Cant. ÎXIII, vers.212) că erau »gotvixonăpgote cu obrajii roşii, şi în alte
două pasajii (Jliada, Cant LI, vers 637 şi Odisea, Cant. IX,-vers 125) că erau

>ptsozăgpote cu obrajii de coloarea miniului. De aci trebue să deducem că în
genere carena eră neagră, probabil cătrănită, -dar că pe deasupra liniei de
plutire laturile, pe cari le numiă Omer obrajii, erau văpsite roșu cu miniu.—
Unele texte manuscrise, între cari -cel sancroftian, au uthem)otptzs în loc de

pete tes,
a
„2
vw Unele manuscrise au 3 dv respins de Schweighăuser şi de Gaisford
şi totuş reținut în textul lui Creutzer,
1 îz6phieovw

Imperfectul indică o acţiune

urmată înainte fără raport la terminarea
4îbbq,

necompletă,

începută

adică şi

ei: aci dar au început să jefuească.

Vezi mai sus nota 5, pag. precedentă,

|

5 Enpnsav. Trebue să subtînțelegem ca subiect ot Sapun.
— Verbul acesta,
care Însemnează a luă sau a căpătă, implică nu tocmai bună voie din partea
donatorului; nu indică tocmai răpire cu violenţă dar siluire prin insistenţă; îl

mai găsim întrebuințat de Erodot la Cap. 106 din Cartea I şi la Cap. 126 din
Cartea II.
'
ia
* Epptovăwv,
Ermione eră un oraș pe coasta despre sud
riului Argolidei: eră dar situat în dreptul insulei Idra: numele

>Castri,

”

”
a promonto-:
modern. este

1 “Yâpâmv. Unele manuscrise au fYâgtuv, altele, cu totul greşite, au 6vpîmy şi Qoptay.—lInsula aceasta îşi conservă și astăzi numele aproape intact,

“Thalia III, 5,
zii îai

Iehozowlop,

Tpottmvioai!

4
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adry | mionieni (insula)

Idreu

care e

sapaaridavzo" -a5- | aproape.de Pelopones, şi o în-

za. 25 Rusovirpy

ziwv

îv

Kpijrq | credinţară 'Trezenienilor;

tot

Eamtoay, 2 04 îi zobro5 mo | ei fundară Cidonia . din Creta,
zeş &, d))ă Tazoybiovs Etzhodvess | dar nu s'au dus (acolo) pentru

24 zis vicov. "Emeway &% îv | acest (scop), dar ca
adr vai ebăatuâvroay îm. deza | nească pe Zacintieni
svrs,5

doza

ză îpă

că: tv Ko- | sală,

Rămaseră

să go-.
din in-

însâ

acolo.

şi

ovi owa bv odri etc o! | prosperară întratâta timp de
zotioayteş: za rhy: ris Arzebync '| cinci ani încât incintele sâcre
vw 5 “Eazy 65 Ezsi Alywijcar | cari se păsese astăzi la Cidoadică

Idra: ea are:o formă lunguiaţă, având 19 kilometri lungime pe trei sau

patru lăţime şi se întinde dela. sud-vest la nord-est; e stearpă şi stâncoasă,
aşă că locnitorii ei se ocupă mai mult cu pescăria şi cu transporturi pe mare
şi de aceea produce cei mai buni şi mai îndrăzneţi marinari din Grecia, marimari cari au adus servicii îosemnate patriei lor în timpul răsboiului independenţei.
În vechime Idra a jucat un rol neînsemnat şi de-abiă dacă Pausanias face menţiune de ea; tot aşă și cu Pliuiu.şi Stefan diu Bizanţa. În timpii

mai aproape de noi

Idra-a

fost mai în

evidenţă;

marinarii

idrioţi

au adus

mari foloase Veneţienilor în evul de mijloc şi au contribuit mult ca să depărteze din Archipel toate pavilioanele cari făceau concurenţă puterii venețiene;
tot odată Idrioţii exercitau; cu concursul Veneţienilor: pe aceste mări, un
sistem de piraterie de care profită acea puternică republică. În timpul răsboiului independenței eline, cum am zis mai sus, ldrioţii an jucat: pe mare
rolul principal, căci principalii eroi ai acestei răscoale cari s'au luptat pe mare
în contra 'Turcilor, cum au fost Miaulis, Cunduriotis, Tombazis, Buduris, Criezis şi alţii, erau Idrioţi,
|
|

Li Tpotmviorat,

Trezena

eră tot în

Argolida,

dar

la nord de Ermione,

ca la trei kilometri de coastă, având”în faţa ei şi spre nord peninsula vulca:
nică Methana şi la răsărit insula Calauria, astăzi Poros.' Deși amândouă oraşele Trezena şi Ermione erau în Argolida, totuş formau două state distincte
unul de altul. În Cartea VIII a lui Erodot, la Cap. 1, ni se spune că-Trezena figură ca făcând parte din liga elină la Artemisium; la Cap. 43 din
aceeaş Carte vedem iar că Trezena a trimis cinci nave la Salamina
şi
Erimnione trei. La anul 436 înaintea lui Hristos găsim pe Trezenieni și pe Er-

mionieni aliaţi

cu

Corintienii în răsboiul

în contra Corcirei (Thucidid 1, 27).

Ruinele 'Frezenei se pot vizită
: uşor - dela - Poros

strimt

care

separă

acea

trei sferturi de oră la satul modern

2 abent

106,

nota

dt

trecând

insulă de coasta Argolidei

Kouwvimv

cv

Damala.

îv

Kpijrq

cu

şi apoi

luntrea

mergând

canalul

călare

Exrtaav.
Vezi mai sus pag.

2.

|

-

2 îmi cobso. Schweichăuser şi Gaisford au îxt mor;
văd însă că
Creutzer şi mai toate ediţiile moderne mai bune: au ro5to care mi se pare
mai corect.
"
î mhtovreg. zhovres în unele ediţii.
|
5 îm Ecea 'mtvre, Vezi vol. Î, pag. 295, nota.1.
-

* cre

să:îgpă

că

îv Kuduwviq

î6yra

vbv

obroi

tot

oi xoti.

Savzss vat:rbvy 6
Atzrbyms:vmâv. Zeitatea Dictina, al cărui nume
e scris de multe ori cu doi y, Atztovwn, e curat de origine cretană, aşă că nu
e admisibil ca Samienii să fi venit în Creta'şi să fi consacrat acolo un templu
unei divinităţi locale şi străine pentru ei. Xă: mir cum Erodota putut să
spună așă cevă și de aceea Blakesley-e de părere că clauza originală se
termină la cuvântul sâvez şi că fraza începând cu Gore și sfârșind cu yr,0v este
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adzods vavuzzin vzljozyes!
îpazodioayro

pară

1y- | nia, precum

şi

templul Dicti-

Kpyzâwy vai | mei, se datorese lor. În anul al

Tây Ve Zazpiovs “8/Gvozuy , săs | şaselea însă Egineţii învinseră
popas 2 îiupurnpizoav ui ăvtds- | pe Samieni într'o luptă navală
cav Es md ip

râs

"AOmvaims &v | şi îi robiră cu

o intercalare postumă;

pentru acest motiv

mtvts şi închide între paranteze
acum

la zeiţa

Dictina,

Creta, cunoscută

ea

acolo

eră,

şi

el

cuvintele

cum

sub

am

Gore

mai

'numele

ca corespunzând cu Artemis a lor. (Vezi

pune

de

până
o

la

zeitate

Britumartis;

Calimach.

Creta-

un punct şi virgulă după

și

spus,

ajutorul

Imn

wnâv.. Revenind

veche

Elinii

o

locală

către Artemis.

190; Diodor din Sicilia V, 76; Pausanias II, 30; Sol: Polihist: XI,
Numele Dictina derivă dela Gixrvs, o plasă, şi e în legătură cu plasa ca
de a prinde vânat, sau cu plasa pescarului, căci divinitatea aceasta mai
patrona pescarilor. Numele Britomartis, după spusele lui Solinus în
sus citat (XI, $ 21), ar însemnă în dialectul local dulcis virga (fecioara
Relaţia între zeitatea Dictina şi Joele cretan, care e prototipul Joelui

elenic, e greu de stabilit. Știm

din

mitologia

elină

că Joe

sar

din

consideraui

vers

$ 21).
mijloc
eră și
pasajul
dulce).
(703)

fi născut în

Creta şi chiar, după unele tradiţii, pe muntele Ida, iar după altele în peştera
Dicte, de unde i-ar fi venit și numele Dictarue care i se dă uneori Şi care
e câte odată considerat ca sinonim cu Cretan. Există prin urmare o curioasă
analogie între numele zeiţei cretane şi acela de Dicteu în sens de Cretan.
Traditia cretană pretinde că, Britomartis, sau Dictina, ar fi fugit de. urmăririle
lui Jupiter pe un promontoriu care separă golfurile
de Cisamos şi de Cidonia,
şi că de acolo s'ar fi aruncat în mare reapărând apoi în insula Egina unde,

subt numele de .Afaia, (cea nevăzută sau dispirulă),

ar fi devenit un obiect de

adoraţie şi unde un templu s'ar fi dedicat ei pe chiar locul unde
şi-a făcut
reapariţia. Acest templu este celebrul templu din Egina ale căruia sculpturi de
pe fronton se află în muzeul din Miinchen. El a fost considerat până acum

15 ani ca un templu al Atenei sau al lui Joe Paneleniu; numele adevăratei
zeități în onoarea căreia el a fost ridicat, adică Afaia, s'a descoperit de Dr.

Furtwiingler.— Templul
donienilor, ci pe acela

1 Airmvâtat

zeiţei Dictina, după Strabon, nu eră pe teritoriul
al vecinilor lor Poliranienii.
”

adrobs

vavpazig

afirmă că Egineţii au trimis o colonie la

113), această expediţie ar fi avut

loc în

vorbă aci: ei au venit

şi

vtxiamvres.
Cidonia.

anul

După

Strabon

(VIII,

Ci-

6)

Miller (Aeginet, pag.

al doilea al Olimpiadeia 65-a,

adică in anul 519 înainte de era noastră şi ca ar fi prima întreprinsă de
Egineţi despre care avem cunoştinţă în istorie. — Adevărul este că Cidonia a
fost fundată, nu de Samieni, ci de lgineţi, şi e probabil că din acest contact
al Egineţilor cu insula Creta a rezultat transportul la Egina al cultului zeiţei
Afaia, care, cum am zis mai sus în nota precedentă, e una şi aceeaş cu Britomartis şi Dictina.—Cidonia nu eră situată chiar pe malul mării, dar la o
distanţă în interior de 4 kilometri, ca precauţiune în contra piraţilor cari infestau acele locuri. Samienii expalsaţi de Policrat snnt aceia despre. cari e

ca

pirați

au ocupat

coasta lângă Cidonia; atunci,

Cum eră şi natural, Cidonienii, văzându-se ameninţaţi, au făcut apel la muma
lor patrie, adică la Egineţi, cari echipând imediat o flotă, au procedat la Cidonia de unde au alungat şi robit pe Samienii aceştia. Cred că acesta este
adevărul istoric al evenimentelor despre cari tratează aci autorul nostru.

-_

_2âv

veâv

xanpiobe

îyobotuv

ris

mpipac.

xânptog

însem-

nează un mistreţ şi găsim cuvântul acesta în Omer, Iliada XI, vers 293, >câs
xăngtoge şi în alte locuri din acel poetn, ca de exemplu la Cant. :XI, vers 414;
Cant. XII, vers 42; Cant, XVII, vers 282; asemeni în Apoloniu Rhodiu (II,

820) unde avem ţâoy xânptoy. — Samienii adoptaseră ab antiquo capul
mistreţ ca o emblemă care serviă de ornament şi de caracter distinctiv
prorele

navelor lor;

în sprijinul acestui fapt avem

afirmaţia

mai

multor

de
pe

au-

tori, între cari putem cită pe Didimus şi pe Hesichius. Iată ce spune Hesichius
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Atrivq.! Tadșa 8 ăzoinoav Eyzo- | nilor;. şi tăiară prorele navelor
70 .Epowes?
îporepo! țăp

Sauictat Aiyvijta! | lor cari imitau un cap de pore
Sămot, îm" "Auzi- | mistreţ şi le oferiră templului

citâad pe Didimus:

>Aidupos

>*%v varaoxeviv Eat

03 săs Xapaivag

tâmripav

edpăzipat 'piv Tg slot

râs

napă

yastipas,

răs &hhas vads

robs 33 îpRăhovg

»aslpuvzat, ds Boxsiv fbyyeatwv bâv
poiwG zarsoxevăaha:, olcv bonpibpous
»slvat td val în rabrTs
âezat vabg ît n:g dxomâpos Lapia, dis etdos
E4obsa<. Din acest pasaj vedem că navele samiene, nu-numai că purtau pe

proră semnul distinctiv al capului de mistreţ, dar erau altfel construite decât
vasele din alte localităţi, fiind cevă mai largi (sdpizapat plv âp cls: râs
Yasripas).— Monetele samiene au multe din ele o proră de navă pe revers,

proră care afectează uneori forma unui cap de mistreţ. (Vezi Pinder, Numism,
1, pag. 29, Tab. II, No. 5). Acestor nave li se dedeă numele de Samane şi
Fotiu în Lexicon (pag. 498) asupra cuvântului Sapatvat zice: >Săpatvat, nota

Sdpta Doty îppapeis ăs npipas Ezoyrae.
îs că îpbv cî6 'Abmvaime îv

o.
Alyivg.

Până

NE
la descoperirile

făcute în zilele noastre de Doctorul Furtwiingler şi de Thiersch fiul, cu ocazia
unor săpături recente făcute la templul din Egina, s'a crezut în genere că acel
templu eră dedicat Atenei Polias şi Biihr eră convins că aci e vorba de templul cel bine cunoscut ale cărui coloane dorice de tuf stau încă în picioare pe
un deal aproape de coasta de sud-est a insulei şi al căruia fronton de marmoră,

restaurat de Thorwaldsen, face astăzi gloria Gliptotecei din Miinchen. S'a dove-

dit însă

Zeus

acum

în

Panhellenius,

urmă

eră

că acest templu,

dedicat

pe

care

alţii

îar îl credeau

zeiţei nevăzute și misterioase

numite

al lui

Afaia;

prin urmare trebue, sau să căutăm templul Minervei: despre care se vorbeşte
aci în alt loc din Egina, sau să admitem că Erodot a înţeles aci templul Afaiei
pe care îl numeşte din eroare al Atenei.De fapt în toată insula nu s'a
găsit până astăzi nici o urmă de templu dedicat Atenei, Din autorii antici
avem cunoştinţă numai de existenţa următoarelor templuri în' insula aceasta:
Pindar vorbeşte despre templul Afaiei, care s'a constatat astăzi că este cel
vestit şi ale cărui ruine sunt în deobşte cunoscute, Pausauias menţionează un
templu al lui Apolon, altul al Artemidei, aitul ul lui Bacchus, altul al lui Esculap (menţionat şi de Aristofan), altul al Afroditei; o coloană care aparţinea
acestui din urmă templu rămâne şi astăzi în picioare la marginea despre apus
„a oraşului modern Egina care ocupă situl anticei capitale, dar această coloană e
foarte trunchiată; unul a!- Ecatei,- unul al lui Eacus, unul al Cererei Thesmofore şi în fine unul al lui Joe Panhellenius.: Despre un templu al Atenei nu
vorbeşte decât Erodot. Părerea mea e că Erodot a confundat pe Atena cu
Afaia şi că templul despre care e vorbă în textul acesta nu este altul decât
cel mare al Afaiei. Când ne gândiri că cultul Atenei e asociat cu acela al
garpelui, cult foarte răspândit în Creta, “şi că Afaia eri o divinitate cretană, se poate prea bine ca şarpele să fi fost consacrat. și acestei zeități, cum eră

consacrat şi Minervei Atena, şi să se fi născut de
Minerva

fi ajuns

şi Afaia. Așă fiind se poate ca

aci un fel de legătură între

templul

cel mare

din Egina

să

a fi considerat de unii ca un templu al Minervei. Este iar posibil ca

templul acesta,

apoi cu

astfel

timpul

lu 'o 'epocă

foarte

să fi conţinut

înapoiată,

şi -o statue a

să

fi

fost dedicat Afaiei şi ca

Atenei,

mai ales că Afaia, ca

zeiţa abstractă şi invizibilă, cim o şi arată numele ei, nu puteă fi reprezentată în forma concretă a unei statue. Concluzia mea este că acesta trebue

să fi fost templul în care
miene.
2 E xorov Exovres.
Cap.

Egineţii

au atârnat trofeele luate dela vasele saa
Întâlnim expresia aceasta în Erodot la Cartea VI,

78 şi 183; la Cartea VIII, Cap. 29 şi la

Cartea:

IX,

Cap.

109. La.Cap.

2î din Cartea VIII avem îvizovrts als! 45hov, În Iliuda lui Omer (|, vers 82)

găsim xizov jet; în fine, în Chocforele lui Eschil, vers 387 şi vers 1040, precum şi în tragedia aceluiaș poet dramatice intitulată Cei şapte în contra Tebei,
vers 804, avem adjectivul Epxoros, supărat sau mâniat.
— Stefanus propune
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apăzeos Baoiebuyzoe îj! Sup! | Atenei din Egina. Acestea le
ua- | făcură "Egineţii “fiindcă aveau
orpasevoduejot î7? "Atta,

zază : Encizjoi)

aa

5

ao “dzabov

Atras | cu Samienii o socoteală de răpe timpul când

|

atzi, adrr.2

Samienii

2zsivoy. “IL pă | fuit; căci

îndreptaseră, o

Samos;

niă la

a

cei dintâi,

Amfierat dom=

expediţie în contra Eginei -şi
priciniiseră multă stricăciune
şi. ei

: locuitorilor, şi suferiseră

Ne

|

60. 'Euoya"05 mepi

pe

de

lor.

urma

fu

Aceasta

cauza (ostilităţii Egineţilor).

|!

Sanie

cevă: mai

întins

M'am

60.

p.d)oy, Br or! pia tori! uEytaTaL “mult asupra Samienilor pendzâutny "Ehtroy 2tzpyaoudya- 9 | trucă ei au săvârşit trei lucrări
redacţia îv so

Egovz=s subt motiv că Frroroc e

adjectiv

iar

nu

substantiv

În faţa unanimităţii manuscri»
şi că substantivul ros ar fi mai gramatical,
selor îusă trebue să mânţinem pe Exozoy şi să-l tratâm ca un substantiv sino-

.

|

nim Cu x070y,

Amficrat,

1. îm Apgptapârzoc Bnathednvtos îv Sduw.

Samos

titlul de rege, fu ultirnul domnitor al insulei

căruia Erodot

aparținând

îi: dă

dinastiei

lui

Leogoras, dinastie care ocupă tronul insulei timp de aproape trei secoli. Anul
680 înainte de era creştină este aproximativ data suirii pe tron al lui Amfierat, În timpul domniei lui, Samienii se aflau în prada unei fierberi interne
tinzând la resturnarea tiraniei și la înlocuirea ei printr'un sistem oligarhic.
Nu ştim cât timp a durat această luptă între partizanii despotismului absolut
şi partizanii unui sistem mai liberal, cunoaștem însă rezultatul final; Amficrat
fu detronat şi insula cârmuită de magistrați denumiți gcomori. Revoluţia aceasta
de sânge, şi ştim din scrierile lui Ateneu
nu se potoli fără luptă şi vărsare
că sclavii se răsculară cu prilejul acesta în contra stăpânilor lor, cari, pentru
a-i împăcă, le cedară vasele lor (Atheneu VI, pag, 267). Administraţia oligarhică însă nu îndulci soarta Samienilor, căci ea deveni. după puţin timp
şi mai tiranică decât regimul în contra căruia ei se revoltaseră şi. evenimente
externe, în detaliurile cărora nu e aci locul să intrăm, înlesniră o reacțiune
internă la Samos în contra geomorilor cari fură măcelăriți. Profitând de
această stare de lucruri, Policrat se făci atunci stăpân peste insulă. Aşă dar,
presupuind că atacul Samienilor în contra Eginei, despre care se tratează aci,

ar

de

fi

avut

loc în timpul când Amficrat nu eră încă paralizat în acţiunea

dificultăţile interne în contra cărora a avut a luptă,

aceasta ar însemnă că nu trecuseră mulţi ani dela această

lui

adică pe la anul 675,

expediţie în contra

ce şi-au luat-o Egineţii când au alungat pe Samieni
Eginei şi până la revanşa
din Cidonia. Panofca (Samiorum res, $ 26) pune expediţia lui Anmficrat în
contra Egineţilor în anul întâiu ai Olimpiadei a XXV-a, adică în anul 680 îna-

inte de Hristos.

|

-

Ie

: UI uâv ateim abzm. Strabon (VIII, 545) spune că Eaineţii fură
colonizatorii Cidoniei, aşă că rivalitatea cu Samienii poate să fi fost cauzată
Mi
RE
de un conflict de interese comerciale,

22
Ehhnvuv
3 dat copt rpia tori păgtara &răvruv
păva. Aristotele (Potit. V, 11), atribue aceste lucrări lui Policrat şi
meşte »Epţa Ilohuxpăzetac. Între aceste lucrări el cuprinde şi vestitul
al Junonei numit Herceum, dar nu încape îndoeală că acela datează
epocă anterioară Ii Policrat. (Vezi Thiersch, Epochen, pag. 184, 183).

pa sle nutemplu
dela o
— Ero-
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obpz6s se Dwmhodlîs mavrijrovea | cari

ami

Epatăv.

dppotăc, 2

sunt. cele

mai

mari. din

obrov 3 | toate câteau fost executatede

ăpvrruuaa,
* vadroey, ptuzvovd âu- | Elini; subt un munte

zioraudy
5 „Tă "ui
i

3

păjros

care are

„365 | o înălţime de o sută cincizeci

păywaros Eară ordătoi eigi," să | de brase e un tunel săpat de jos,
E Bros mai: abpos Guri Srăzapu? | cu. donă, capete, Lungimea tuzone. Ad aavrhs 8 abrod:4))o | nelului este de şapte stadii
o

pi

0

"2
9

ăpwiua eizociznyv bădos âpbpur- | şi atât înălțimea cât şi lăţimea
zat,9 zpizoby
7
(lui) sunt de câte opt picioare.

dot motivează aci lunga digresiune pe care a făcut-o întrerupând firul principal
al naraţiunii lui: la Cap. 39 pentru'a nu-l. reluă decât la Cap. 61..În această
digresiune el se ocupă de insula, Samos şi. de istoria lui Policrat, Sigur că
Erodot, găsind ocazia de a vorbi de Samos, s'a întins cu plăcere asupra ei,
pentrucă Sanios îl interesă cu osebire, mai ales că el a petrecut câtvă timp în
acea insulă, (Vezi biografia dela începutul acestei lucrări, vol. I, pag. XV). De
asemenea digresiuni avem exemple destule! în scrierile lui Erodot şi ca să nu
cităm decât un singur exemplu, avem istoria lui Arion care începe la Cap. 23
din Cartea I întrerupând firul principal al naraţiunii. (Vezi vol. I, pag. 35,
nota 2).
1 obpsos

se

Swmhoi.:

Muntele

acesta

se

ridică la nord-vest

capitală a insulei, în faţa: satului modern Megali Chora. El se
Castro şi nu trebue confundat cu muntele Ampelos care vine
planul anexat la nota 4, pag, 123 de mai sus). Înălţimea acestui
248 metri, ceeace e cu: 98 metri mai jos decât înălțimea indicată

de

vechea

numeşte acum
în faţă. (Vezi
munte este de
aci de Erodot.

2 nsvrmxovza xal Exaztv dpyorăc. La nota 3, pag. 409 din vol.
II am arătat că brasa (îpţât), câre reprezintă distanța ce o. cuprind ambele

braţe întinse,
corespunde cu
3 sodzov
aceasta ia Cap,
* popa.

e de patru coţi; cotul
398.4 'metri.:
se raportă la oipeos:14 (vezi nota 3, pag.
Se înțelege un tunel.

tunelul acesta există şi astăzi şi se
prin tunel subt munte şi curgeă la
Îa două manuscrise avem articolul
5 &pfăpsvov, Verbul acesta

fiind de

Cu

două

orice tunel, două deschizături,
pentru ieşirea apei din munte.

metri,

150

de

orgie -ar

Mai avem o astfel de repetiţie în' Cartea
31).
n
.
Izvorul de apă pentru care a fost săpat

numeşte fântâna Sf, Ion. Apa eră condusă
vale spre oraşul pe care îl îndestulă. —
zi precedând substantivul dputpe,
e întrebuințat în acelaş sens la Cap. 17 şi

33 din Cartea II și la Cap. 91 din Cartea

* ăpopiazonov,

0.664

aceasta,

ndicâ,

guri sau deschizături: având

cum

are

una mai sus pentru - întrarea şi alta mai jos
Gura inferioară a tunelului s'a găsit de un

excavator francez, D-l Gusrin, puţin la-N.-V. de Tigani, dar a trebuit destupată; gura de sus nu s'a păsit încă, dar nu mă îndoesc că lucrările de excavaţie întreprinse la Samos de institutul imperial german din Atena o vor da şi
pe aceea cu timpul la lumină.
1 Eară orăâtoi ebat. La Cap. 93 din Cartea I avem oeloi crdâtor 3
55 zhslipar,
£ xărepov se raportă la ambele dimensii 5vos şi e5pos.
d wpozrut. Acest verb, subt forma ăpurţwat, apare și la Cap.

Cartea |. — Din

descrierea

de

faţă

înţeleg-că

tunelul

a

fost săpat

185 din
pentru

a face să treacă prin el canalul sau albia în care trebuiă să curgă apa captată
dela izvorul menţionat mai jos; odată apa ieşită din tunel, ea eră condusă de

un acheduc în oraş. Iată
>Durchstich

(&powua) eines

cum

150

explică 'Thiersch cuvintele
KHlaftern

hohen

Berges

lui

sieben

Erodot:

Der

Stadien

lang

»und damit verbunden eine, Wasserleitung, zwanzig Ellen tief und drei Schuhe.
sbreite. Curtius, întrun articol în Archmologische Zeitung, 1847, e şi mai
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05" ză: Bâup: Gperebiuavoy!
cuhijvoy * apavivezat

A: dâpevoy

îă | Pe tot parcursul acestui (tunel)
-

îs ri '6- | s'a praeticat o altă săpătură de

Gzb *peăhns

Tîis.2 "Ap/uteazov

85

am

|.o' adâncime
- de

douăzeci

de

mod dpby- | coţi şi de'o lăţime de trei pi:

waros tobrav : Ey&yazo . Meapzbs.|.
Ebzahivos Navorpăzov. Todto pâv |
31] E sâv'eptâv tari” 0sbrepwv |
- a
.
i
23Ne - mspi + Mutvo
"voua 2v a- |
ddo3m% Bădos vară etoc: îp- |
moto uizos 0: zob youaros |

cioare, prin care apa. fiind con-.
dusăe (apoi) distribuită prin
ţevi în'oraş, adusă fiind 'delu
.
..
un izvor abundent. Construetorul: acestui tunel fu Eupalinus din Megara, fiul lui Nav-

bo .oraâiuy, Tpizoy 38 ov:La | strofos. Aceasta dar este una
usuoy
4
209
| din cele trei (lucrări): a doua
utpozoc * zâvrwv
vrăs
tEpyaorat
sep
i
AV
>

.

2

*

va,

“Sazoy

mpâbros

explicit. EI zice:

Eyivezo

;
mol

un

este

Tv Tpzic tâuzw * cod ăpyt- | (lucrare)

my

.

.

.

:

(con-

“Poizog i struit) în mare (şi) încunjurând

»Das Ausserordentliche war, das Eupalinos

erst

einen sieben

»Stadien langen Durchstich mit genau berechnetem Gefăll machte, acht Fuss
»breit und acht Fuss hoch, und dann în den Boden dieses
- Stollen einen drei
»Fuss breiten Canal eingrub von zwanzig Ellen Tiefe. Der erste Gang diente
»also nur

dazu,.um

dem

Wasserlaufe

Luft zu schaflen

und ihn an jeder Stelle

»beaufsichten zu kinnen. Von einer untern JMiindung kam das Bergwasser auf
»einem gemauerten Aquiducte nach der Stadt Samose, Aşă dar apa curgea
liberă în tunelul acesta spre a puteă aveă aer şi spre a puteă fi inspectată,
nu curgcă închisă ca într'un tub sau o ţeavă; tunelul eră dar un ăpvţua mai
lat, având un diametru de 8 picioare, în care eră săpat un canal de 3 pi-

cioare lăţime (&)o ăgvyur) în care curgeă apa până ieşiă de subt munte.
1 că Bâwp dyerevipsvov, Vezi vol, II, pag, 255, nota 2.
DE
2 nd peţăime tis, Pliniu: vorbește despre acest izvor şi îl nu-

mește Gigartho sau
Leucothea.(J7. N. V, 81, 37): el e probabil acelaş care
astăzi se numeşte fântâna Sf. Ion, despre care am vorbit mai sus la nota 4,
pagina precedentă.
.
|
|

5 resp!

duEva

yâpa

îv

adusa.

Aceasta este ceeace se numeşte

un dig spre larg de mare, sau un mol: e un zid de apărare în contra. furici
valurilor. Thiersch explică acest pasaj “astfel: »Ein Damm im Meere zum

»Schutze

des

Hafense.

Portul

unde

fu

coustruit

acest mol se află la snd-

est de orașul Sumos şi se numeşte astăzi Zigani, sat mic pe malul mării, ale
căruia căsuțe sunt construite cu pietrele luate dela resturile anticei' splendori
ale orașului Samos şi ale portului său. Temeliile acestui .mol se văd încă în

fundul mării când ea e liniştită,
* Bâlioc

Tigani

vară

este de-abiă

stroot

10

brase,

i

bpybtiwv,

adică

Adâncimea

mării

|

astăzi

în portul

jumătatea adâncimii indicate aci. Ori a

exagerat Erodot adâncimea molului, ori că marea s'a retras.de atunci încoace.
E curios că autorul nostru, care menţionează numele inginerului care a construit tunelul, nu poineneşte pe acela al constructorului acestui mol.

5 vmâg

pEţtioros

xăvruv

vnâv

zâv

paie

tâusv.

ID vorbă des-

pre celebrul templu a! Junonei, zis Heraum, sau templu al Herei. Erodot,
prin cuvintele <Gy fusis tâuev, face de sigur abstracţie de templele egiptene
pe cari le-a vizitat, şi din cari multe erau mai mari decât templul cel

vestit al Junonei din Samos; cred că autorul nostru a înţeles că acest templu
eră mai mare ca toate templurile elenice pe cari. le-a vizitat, mai ales că în
acest capitol e vorbă numai

de

lucrări

săvârşite de

rassa

elenică:

văzâvruwv

“FNirvov 25eppaaptvae. Din cauza aceasta unii comentatori, între cari Mehler,
propun suprimarea cuvintelor sv fuste tâps» ca fiind apocrife; explicaţia însă
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Earpptog.!

Tory

etvevey

portul,

uâhhâv mi zepi Xapiey utova.

|

|
A

având

o

adâncime

ca

de douăzeci de brase şi lungi-

mea lui e de aproape două;'sta-

E
|
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"|

treia este un
dii. Cea de'a
templu,
cel' mai mar
din e
toate
templele câte le-am văzut; primul arhitect al acestui templu

fu (un indigen) din localitate,
lui: Fileu. ' Din

fiul

Rhecus,
“cauza

acestor

(lucrări)

m'am

pe care am dat-o, precum şi faptul că ele figurează în toate -:manuscris
ele,
constitue, cred, motive suficiente pentru mănţinerea lor, Făcând abstracţie
de
templele egiptene, cel din Samos, cu singura excepţie a templului Dianei
din Efes, astfel cum fu construit posterior. epocii lui Erodot, eră
cel mai
mare din toate templele eline de pe coasta Asiei, din Grecia propriu
zisă și
din “sudul Italiei. Templul lui Joe Olimpian din Atena şi templele
cele
dorice dela Agrigent şi dela Selinunt în Sicilia au fost, ce e drept, cevă
mai
lungi ca templul Junouei din Samos, dar suprafaţa pătrată pe
care o ocupau eră mai mică, aşă că e strict adevărat că templu, cel din Samos,
la
epoca lui Erodot, eră cel mai mare templu elenic îu fiinţă. Deşi acest
templu

a fost cu desăvârşire distrus şi nu a mai rămas în picioare astăzi decât o sin-

gură coloană, şi aceea încă foarte maltratată de cutremure şi de lovituri
de tun,
totuş planul templului e bine cunoscut. Lungimea lui eră de 846 de
picioare
şi lăţimea de 189. Ambele frontoane erau decastile şi aveau trei rânduri
de coloane, iar laturile aveau două rânduri de câte 21 de coloane; în total
erau dar
136 de coloane; stilul eră ionice pur. Tradițiile vechi atribuiau templului
primitiv o origine divină, Menodot, citat de Ateneu (XIV), spune că
acela a fost
ridicat de Caricus şi de Nimfe; Paysanias (VII, 4) de altă parte
zice că fu
zidit de Argonauţi; cl fa după accea reconstruit de Rhecus, apoi ars
şi distrus de Persi şi în fine reedificat cu mare splendoare. Templul se
înavuţi
atâta după aceea şi conţină atâtea obiecte scumpe, încât deşteptă cupiditate
a
Romanilor

şi fu jefuit întâiu de Verres şi apoi de. Antoniu în profitul Cleopape malul mării
la o distanţă de 4 kilometri la apus de oraş, lângă gura pârâului Irnbrasos,

trei. El nu se află în chiar oraşul Samos, dar se ridică maiestos
numit astăzi

Dafne. ' Din

frapmentele'

de

marmoră

provenind

dela

templul

acesta s'au construit casele din satele moderne Tigani și Chora şi ziduri
mici separând viile şi ogrăzile locuitorilor. Astfel s'a găsit de tatăl meu într'o
ogradă

o splendidă mână dreaptă de femeie de dimensie colosală sculptată din
marmora cea mai pură; degetele din nefericire lipsese dela a doua încheietur
i
şi o posed astăzi în colecţia mea. Stilul arhaic al acestui fragment
de sculp-

tură, dimensiunea lui, puritatea marmorei şi poziţia degetelor, cari sunt închise
pe jumătate

ca
reprezentată des
aparținut unei
plului restaurat,

mărimea

cum ar fi ţinut un sceptru sau un toiag ca acela cu care e
Junona, mă fac să presupun că acest fragment poate să fi
statui principale a zeităţii care ar fi stat în sanctuarul temMărimea acestui fragment este ca de două ori și jumătate

naturală.

Statuea

originală

din

sanctuarul

fost un oanon

foarte rud şi primitiv, fără braţe,

extraordinară:

ynbs şi wnâv

Luvrului din' Paris. —În

traducerea

şi

templului

primitiv

află astăzi

în muzeul

a

lui Giguet a acestui pasaj găsim o eroare

e tradus prin navă şi se

vire que nous ayons jamais vue.
1705 ăpyirirtwy apârog

se

îţtyzco

zice

.
“Poixoc

»le plus grand

Viltw

na-

nt

ptos. Numele lui Fileas, subt forma has, se găseşte în dicţionaru
l lui Suidas
şi el fizurează între meşterii: samieni, Fiul său, Rhecus, fu un arhitect
şi un

'
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ze
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zepi Atoazoy
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Y
i
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za-

Gps -udţov îbo dâsheeci,d zâvy
măy rep
vatama: 7ây : alzi "wehedoovbyt 5 Rau bors.

mult

asupra,
,
fiul

fraţi (între ei), se răsculară în
contra, lui, pe unul din aceştia
Cambise îl lăsase (în Persia)
ca supraveghietor al casei re-

ualoy

gale. Acesta (din urmă) dar fu

za my Sutpăros Găvaroy, 5 4pbaeyGusvos, vai os dhiţor 5

acela care se răsculă în contra.
lui (Cambise) atunci când află

TOTO

104 o! Eatozămevyo!-adrdy5

mai

lui Ciru zăboriă prin Egipt
cu minţile pierdute, doi magi,

Enovottatat 2. : Xy-

Oros îi o ci Ezavtorn,

cevă

Samienilor.
|
61. Pe când Cambise,

[lep-

artisan mult mai celebru ca tatăl său,: Pausanias (VIII, 14, $ 15) şi Pliniu
(Mist, Nat, XXĂV,.
12, $ 43) ne spuu câ Rhecus, lucrând în tovărășie cu
Theodor, tot din Samos, ar fi descoperit arta de a turnă statui de bronz.. Tot
Pliniu ne mai spune (Ziist. Aut. XXXVI,.13) că Rhecus, în tovărăşie cu Theodor şi cu Smilis, ar fi construit marele labirint din Lemnos.. Pausanias vorbeşte
(X, 38, $ 3) despre o frumoasă statue a Nopţii, operă a lui Rhecus. Se vede

dar că Rhecus a fost tot odată

sculptor,

și turnător de

metaluri, şi arhitect.

La epoca în care trăiă el, arhitectura făceă parte esenţială 'din profesiunea
sculptorului şi a artistului în genere: artele nu se specializaseră ca astăzi şi
de aceea arta sculpturii şi aceea a turnătoriei erau strâns legate cu arta de a
construi. Iată pentru ce vedem că cuvântul pur ântuy se aplicăîn acest pasaj
atât inginerului cât şi constructorului şi că Eupalinus, inginerul care a săpat
conductul de apă dela Samos, este desemnat ca &pytrâxzwv, întocmai cum e calificat şi Rhecus, arhitectul „care 'a. construit templul cel mare al Junonei.
Epoca la care a trăit Rhecus nu ș'a putut stabili cu precizie, dar.e probabil
că finele secolului al 8-lea reprezentă data aproximativă. Atunci fu început
templul care na s'a completat decât mai târziu de câtre Policrat. Unii susţin

că

Rhecus a trăit pe la

anul

620

înainte

târziu şi apropie prea mult pe Rhecus

1 Raul

33

râ K5pov.

de

de epoca

Hristos,

dar

lui Policrat.

aceasta

e

prea,

!

Erodot menţionează pe Cambise aci dând

şi numele tatălui său pentrucă întrerupsese firul principal âl naraţiunii lui ca
să intercaleze cele 23 de capitole cari precedă pe acesta; acum el iea din nou
firul istoriei şi reintroduce, ca să zic aşă, pe Cambise cetitorului.
1 îxaveartarat pentru Exavisravrat, Vezi vol. II, pag. 298, nota 1.

3 ăvâpes por
850 ădehveot. Inscripţia dela Dehistun precum şi
Ctesias (Excerpta Pers., $ 10) nu menţionează decât un singur mag. Nu tre-

bue pentru aceasta să nu dăm crezământ afirmării “acesteia a lui Erodot;
aceasta cu atât mai mult, cu cât Dionisie din Milet, care a scris înaintea lui
Erodot, pare, după cercetările unui scholiast, a fi pomenit despre doi fraţi
magi implicaţi în revolta aceasta şi e posibil ca Erodot să fi cules informaţia lui din scrierile acelui autor. .
:

* pshedwvây. Echivalent cu Ezizponov. De fapt, la Cap. 63 şi 65 Erodot
numeşte pe acest prepus la oficiul de supraveghetor al casei, înirponos,
d)tyot, După cuvântul acesta unele ediţii adaogă particula se.
9 adrâvy, Marea majoritate din manuscrise au 'adzây. Un manuscris însă,
cu care se conformează Blakesley, are adzâvy acordându-se cu llegstay,În

adevăr adsiy e slab ca obiect după îatszâpevot acordându-se cu

băvurzoy Epip- -

â:os, pe când abrâvy, aplicat Perşilor, ar indică o parte mai importantă a naţiei
persane, uu fel de aristocrație persană ca opusă massei, oi zohio!. Dacă adziy nu
eră susţinut de aproape unanimitatea manuscriselor şi dacă nu figura în textele
lui Gaisford şi al lui Ureutzer, mărturisesc că aş ti preferat cu mult pe adrâv.

|
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puty

(acesta) despre moartea lui Smer-

eifsinoav. ! Ilpds zadra? âcvheb0xș 7aâs8 szeyeiproz rola! : fnat-

dis, şi despre modul cum (aceas-

Pmtotot, *

cum

ciză

tă moarte)

"Il, -0i “dăsheebs, răv
GDvzavactival,
vizâs

oi

eră ţinută, secret, şi

numai

puţini

dintre -Per-

sani ştiau despre

ea,

massa

poporului

eră convinsă

pov,&'7by60 Kanfiboms, E6vea Euv:
DEEP
SRIR
2.6
îs
705 afehzsăy, dmtwzews"t
y re

că

el

(tot)

el,

făcându-şi planul,

d

asalturile

hora

mb cioc: Sutpâi mo

Ko-

Supă, mai

Ci za
Cuc
Gij
da cb;
0byoua vro
tmvză ete
sie Lutpâw.7 Todtoy by Ăyâpa dvavli.
coc '6 uăţog. lazrteiâns9 ae oi
Lă

trăiă.

pe când

Aşă

find,

îndreptă

lui. asupra

puterii

suverane. El ave, un frate carele, precum
am spus (mai
sus), se răsculase odată cu el,

' stăzimoy. Ateau certitudinea, deci echivalent cu îzioraafat. În textul
lui Creutzer păsese îeimsay, dar trebue să fie o eroare tipourafică, deoarece

verbul este siâmut, ştiu.
2 nadra

-

n

se releră la faptele despre cari s'a vorbit acum,adică la moartea

lui Smerdis și la ascunderea ei de popor.
3 mdăs se referă la cele ce urmează, adică
pe putere.
:
îxeyetpmos

:
cotat

Baotimtotat,

la planul

,
Sau

vâtului Basthntotat. Lo Capitolele 30 şi 178

de

a pune mâna

diferite

înţelesuri cu-

e

din

dat

Cartea

I ză factimin însem-

nează palatul sau reşedinţa regală,şi de accea câţivă traduc a pus mâna pe
reședința regală, lucru care ar fi fost lesne pentru. magul, mai ales că Cam:
bise îl lăsase ca supraveghetor peste casa regală. Cred că Erodot nu a înţeles
aci numai 'casu, dar şi atributele regale şi că se subtințelezre pif past,
aşă că sensul literal ar fi cele privitoare la regalitate. Aceasta e cu atât mai
probabil, cu cât mai jos la Cap. 65, autorul pune în gura lui Cambise cuvin-

tele: soi îi Spîv preot vpartuvat sây Bastrituve,

-

? olub
pă&htora ră elâos Epipât &
Kbpov. Ctesias (Ercerpta
Persica, Ş 10) vorbeşte şi el de asemănarea dintre -Smerdis şi magul despre
care e vorbă aci. Totuş nu cred ca ea să fi fost așă extraordinară, pentrucă
nici o menţiune nu se face despre ea, nici despre identitatea numelor, în inscripţia dela Behistun.
Afară de aceasta, dacă asemănarea ar fi fost aşă
mare, nu ar fi fost necesitate de ascunderea despre care e vorbă mai jos la
Cap. 68.
-

* cv
mai

sus

î Kapufbomns,

Cap.

îmat
incontestabil

30,

Î%

E6vra

Ewurzod

za!

ăntuzrstye.

Vezi

|

obvopa

sâvzi

o eroare, căci numele

slys

Eppâtvy.

Erodot

acestui mag se află consemnat

"dela Behistun şi nu eră de fel Smerdis
histun, coloana

ădehpebv,

.

ci

aci

comite

în inscripţia

Gaumatâ. (Vezi inscripția dela

l-a, paragrat 11 şi următoarele).

Be-

Ctesias îl numeşte Sfendadate:

aceasta însă e numai un titlu, şi nici cum un nume şi însemnează în limba
zendică dat Celui Sfânt; forma zendică este Spentadata, titlu care se dedeă des preoților. Aci putem notă analogia care există între limbile vechi
ariane şi limbile europene cum sunt cea latină și derivatele ei; astfel Spentadata, dat Celui Sfânt, nu e decât forma ariană sau indo-europeană a: expre-

siunii .Sanctidatus, Tot așă numele lui
sau consacrat zeului Mitra.

Mitridat

nu

e decât JMithri-data, dat
„o

? avaţvipug. Bihr traduce >cum persuasissete,
”
? Ilur:Qetfims, Dionisie din Milet, care a scris înaintea

lui

e
Erodot, nu-:

meşte pe magul acesta Ilayţoslims; Blakesley crede că Erodot ar fi scris poate,
Nawstbns şi că litera v ar fi fost apoi suprimată, pentrucă de multe ori ea

Erodot 111. — 55496.
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ăuv | şi carele semănă mult

foathijioy 0p6vay. L Iloyjoae

zobro,

wiporas

zuza?

ij

ma

cu

Smerdis,

fiul

hm | carele Cambise,

care

47 i) a: 26 Atyva- | cu el, îl ucisese.
“

la față

lui Ciru,

eră

Dar

pe

frate

nu: nu-

mai că (acest mag) semănă la
faţă cu Smerdis, dar purtă şi

E

acelaş

nume

de

Smerdis.

omul acesta îl înştiință

Pe

magul

Patizeites că el singur va pune
toate la cale, .şi l-a luat şi l-a
aşezat pe :tronul regal. După
ce făcu

el aceasta,

trimise

soli

nu se pronunţă la: Perşi şi ne dă ca exemplu numele de; Vidafrana „care corespunde cu Intafernes. ,
i etae ăi uv îs rov Pasthiiov
bpâvov. Tuseripţia. dela “Dehistun
spune

că nu

s'a opus

la început

nici o rezistenţă

în contra luării în stăpânire a

puterii regale de către falsul Smerdis, Iată cum sună în traducere textul” aces:
tei inscripții în pasajul -relativ la acest episod, la col. .1, paragraf 11: >După
aceea s'a arătat un om, un mag, cu numele Gomates. — El a venit. dela Pi>siacada, dela

muntele

numit

Aracadre,—

na

li-azia

lunii

Viaşama

venit-a

>dânsul, — Aşă minţi el ' poporului * (zicând): — Eu sunt Bardes” “(sinonim cu
>Smerâis) fiul lui: Ciru, fratele lui Cambisee. — Atunci întregul “popor s'a răs»culat.— Dela Cambise au trecut în partea lui şi Media şi “Persia precum şi
>celelalte provincii, — Şi s'a făcut stăpân pe împărăție. —dÎn a 9a-zi a "lunii
» Garmapada puă-a el mâna pe putere. — După aceea Cambise, sinucizânîdu-se, muri.« Mai departe, la paragraful 13, găsim următoarele: »Dariu regele

»zice,c (aceasta este” formula cu care încep toate paragrafele inscripţiei acesteia

Thatiya Darayavuş Dhshdyathiya). —'>Nu sa arătat nici un bărbat, fie acela
„Persan, fie acela Aled, nici chiar” vreunul din familia noastră care să smulgă

>magului Gomates coroana.— Toţi s'au: temut de el. — Ucis-a el pe mulţi din>tre aceia cari au cunoscut pe Bardes: Ucis-a el zicând: >Ca nu cumvă'să
>mă cunoască că nu :sunt eu-Bardes, fiul lui Ciruc. — Nimeni nu a cutezat să:
>zică un: cuvânt privitor:
la- Gomates 'magul până ce venit-am eu. — Atunci ru»gatu-m'am lui Ormuzde s.c.]..;..; Ctesias povesteşte: istoria aceasta altfel.

n scrierea lui apud Photium el spune că magul Sfendadate, carele fusese: maltratat de Tanioxarches (adică Smerdis), ar fi fugit In Cambise şi i-ar fi spus că

fratele:
lui medită să se revolte. Cambise ar fi chemat atunci pe 'Tanioxarches
carele ar fi refuzat să vie, ceeace a confirmat pe Cambise în bănuelile lui.
Atunci Anutis,. mama celor doi fraţi, suspectund starea adevărată de lucruri, ar fi
încercat să calmeze temerile lui Cambise. Cambise atunci sar fi. prefăcut că
nu mai are nici bănueli ;nici ură în contra fratelui său, dar totuș sar fi.decis

să-l, ucidă. Chemând dar din. nou pe - Smerdis

(Sfendadate) . acesta. de

rândul

acesta ar fi răspuns la. chemare şi după. ce l-ar fi. primit în mod amical Cambise, acesta din urmă l-ar fi ucis. Atunci Cambise, ca să scape de mustrările mamei.
lui, ar fi. recurs la un stratagem:. pretinse că ucisese
pe -Tanioxarches -pe care
l-ar fi substituit fratelui său. Mama lui Cambise, aflând că.a
fost înşelată, după
ce blestemă pe ful ei, sar fi. otrăvit. - Cambise atunci, persecutat de vedenii.
şi de remuşcări, ar fi murit după o domnie de 18 ani. Tanioxarches: dar, după
versiunea lui Ctesias, nu ar fi domnit personificând pe. „Smerdis, Versiunea aceasta,
însă e probabil falsă şi nu putem pune crezământ într'însa, cum nu putem pune
crezământ în multe:.din: spusele acestui autor. — În ceeace, priveşte . identita„tea numelui Bardes. cu acela de Smerdis, vezi mâi susinota 2, pap.: 72.
-.
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în toate. -țerile - precum:

şi în

Egipt ca să -proclame : ostirilor
că de aci înainte'ele trebuiau

„să asculte de Smerdis,-fiul

Ciru, iar nu de' Cambise. *

4

"62. 07 me
7âş

âij dy 4))ot udpo-

2potjy6pzbov

za -0 E

7abra, : ai

ij

ra/bzie,

(Ev-

Atyvarov

:- 62. Toţi solii

fusese orânduit. (să se ducă) în
Egipt, — aflând: că - Cambise şi

cu armata! (lui) erau la Agba-

Ev "Ayăa-

z&0!gt,) 2 Zpovrăpzve! orăe îs n&G0v3: ră Eyreraintya 24, rob uud-

“00. Rapâbone':î:

î46)5as

tana din' Siri
— a;
stăti în mijlocul (oastei) şi proclamă cele

rad

decretate“de magul (Patizeites).
Cambise, - auzind ' acestea - din

8 705 bpuzos,

za

proelamară - a-

cestea, iar acela dintre ei carele

1ăp Raufbcea ai dy rpr-

dusa râs Xopins

lui

moi Enmioas
tt ETety dhbiz 'abrâc ze zpozâ6cdz: 24 Ilprizonscs, (aeustea găp abrby os dmozzevioyra

gura, solului şi convins că:spu-

Nae

şi că

62

neă adevărul

el

fusese

trădat de Prexaspe, — adică că
trimis fiind (de el) ca să ucidă

„

Da

:

|mposptovra.: Acest verb, ca . şi

sau a. publică,

2 «je

Supims

îv

a

Tpoa'țopeusty, insemnează a proclamăi

"AqBazâvatat. Erodot

este

singurul

autor clasie'

elin care menţionează o Aghatana, sau o Ecbatana, în Siria. În toate
cazurile
acest oraş nu trebue confundat cu celebra Ecbatana, numită de. Erodot
tot
Agbatana, capitala Mediei. (Vezi Cartea I, Cap. 90). —'E foarte. îndoios chiar
dacă a existat vreodată în Siria un oraș cu numele .acesta, deşi Pliniu (ist.
Nat. V, 19), vorbind! despre oraşul Carmel în Siria, spune că pe vremuri acela .
se mai numiă. şi. Ecbatana. Nu e imposibil să fie vorbă aci de un oraş în Siria
care se numiă Betana, oraş menţionat!de. istoricul Iosif (Ant. Jua. Il, 9) și

identic cu Başan al Iudeilor.

În cazul acesta e lesne. de înţeles : cum "numele

acelui oraş, precedat de articolul ac sau ag, care poate.să fi
original arabic al, a'devenit Ag-betana, ceeace ne apropie
din textul nostru. Numele arabic al di strictului în care se
taniei este şi astăzi El-Batuniyel şi capitala acestui district

înlocuit articolul
mult de Agbatana
află ruinele Bea. fost odată reşe-

dința regelui Og . (Wumere, Cap, XXI, vers 33); ea eră situată la Nord-Est
lacul Genezaret

de

sau 'Tiberiadă. Părerea lui Blakesley că Agbatana siriană ar fi
identică cu. Hamath, bazată pe o afirmare a lui Stefan - din. Bizanţ că orașul
Hamath se mai numii și Epifania, e cam riscată, mai întâiu pentrucă.nu e
probabil ca numele Agbatada să fie o corupţie al ' numelui “Epifania, şi apoi
pentrucă numele Epifan
saia.
putut da nu numai oraşului Hamath, dar şi altor.
oraşe unde se dedeau spectacole şi serbări. Alţii pretind că există o Betanie
lângă Cesarea, la poilele muntelui Carmel ; dacă e așă, atunci nu e imposibil!
ca să fie aceea Aghatana din textul nostru, căci e puţin probabil ca în expe-'
diţia aceasta Cambise să se fi depărtat mult de coasta”. mării. E dar” probabil
vorbă de una 'din aceste două Betanee „ adică de ceă de lângă muntele Car-'
mel sau de aceea de lângă „lacul Tiberias, dar în nici. un.caz nu poate fi,

vorba
' de “ Ecbatana mai cunoscută din Media, al cărui nume are cu totul o
altă origine. (Vezi vol. I, nota 2, pag. 179), Pe
a
Mă
î6 pitaov.Se subiînţelege” zâvzwv, în fața tutulor, Avem ' expresia

aceasta şi la,Cap. 80, 83, 130, 140

și“ "142

din

Cartea'a ceasta, asemeni

Cap. 97 din Cartea IV unde vezi vol. IV, pag. 135, nota 1.

şi.la:
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pe Smerdis, (acesta) nu.o făcuse;, —se
uită.'în ochii lui
Prexaspe şi îi zise: >Prexaspe,
»aşă ai executat tu însăreinarea pe care ţiam
dat-o ?e
Acesta a.răspuns: »0O 'stăpâne,
>nu;este . de -fel lucru adevă»rat că Smerdis, fratele vostru,
>s'ar fi răsvrătit în contra voasstă, şi nu 'e'cu putință să
>(mai) aveţi cu bărbatul . acela

motioat, radra), . B5-

was Ec rhy Ilpn&dozea eize* spite
»Enozee, 05ro.
»rot: apoctânza

uot âtezpijtao 76
:zpîyua
se. "0 62

size: »"0 Gtozura, 0bd4 Eort zadta
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&wslvov
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Gvâphs

»vetuis ro: tozat 1) -utya . îi Gut»apăw 5 2. Țăp „abrhs . zorioae

»ză.od. uz Erthevec, dai - ut
»epai rio! Epzuvred,t
Ei uy
»vreo -neînţelegere de orice
>y99 oi 1svzârsc
dvsorenat,? | »natură;: căci eu, eu în per»7p0005rs5 zo! za "Acrvă'țeu Thy
>Mijdov Ezavarijozea: 6 si 0 oz
1! repobtvra
sus Cap. 30.
2 îxw6..

27

piâţa

țăp

:
Aci precum

abrivd

>soană, după ce am făcut acelea ce mi-aţi ordonat, l-am
ănoxrevtovra

Sptpâtv.

Vezi 'mai

BE
i
şi mai jos este echivalent cu ds.

owixpov,

”

”

.

lExpresie idiomatică de care se serviau des ora-

torii atenieni În loc de nici un fel de. O mai găsim la Cap. 116 din Cartea V.—
În traducerea acestei clauze m'am depărtat întru câtvă de text pentru a o prezentă subt o formă mai clară: traducerea textuală ar fi: >0O stăpâne, acestea
>nu sunt adevărate că Smerdis, fratele vostru, s'ar fi răsculat în contra voastră,
>nici că va fi pentru voi ceartă cu omul acesta, fie aceea mare, fie aceea micăc.

+ EGnvă

piv

jepai

ciot

îpswuzod.

Aceasta

ar

fi

posibil numai

dacă s'ar admite prima versiune a morţii lui Smerdis dată de Erodot
la Cap. 30.— Erodot pune aceste cuvinte în gura lui 'Prexaspe ca
acela ar fi fost Elin, căci Elinii considerau îngroparea cadavrului ca
torie câtre sufletul mortului; din contra, s'a văzut la'Cap. 140 din
că Perşii nu îmmormântau cadavrele lor decât după - ce le dedeau
animalelor. (Vezi vol. Î, pag. 249, nota 1).
'

5 E

păv

vuv

ot rsliveâres:
mortului,

&veaztaat,-Se

înțelege

(revenant, cuin zic Fraucezii),

mai sus
și când
prima da=
Cartea 1,
în prada

că

e vorbă

de 'umbra

sau de manele

căci

Persii

au propus
forma îuşă
consfinţită
zasriaat la

&vesrăat, care'e mai regulat, alţii preferă forma pasivă ăvsorinrat;
ăveartaat e aceea care figurează îh manuscrise şi e, afară du aceasta,
priu alte “pasaje
din scrierile lui Erodot, între cari putem cită va:
începutul Cap. 196 din Cartea I, unde vezi nota 2, pag. 374, vol. 1.

nu puneau în îndoeală învierea în sine a inorţilor, — În loc de yszzâza: unii

* 'Acrvâţaa răv Mindov Enavacrinaesbut. E semnificativă
subt
- două puncte de vedere menţiunea aci a unei reapariţiuni. active a lui Astiage, regelui Mediei. Mai întâiu, 'menţiunea lui Astiage mort, îu legătură cu
reapariţiunea lui Stherdis, asasinat din ordinul lui Cambise, pare a suggeră 'un
fel de apropiere între aceste două morţi și un fel de bănueală că şi moartea
lui Astiage ar fi fost snspectă. Totuş versiunea ce ne-o prezentă Erodot despre sfârşitul lui Astiage la Cap. 130 din Cartea I nu indică o moarte violentă;
din contra, el ne spune că Cirua deţinut pe Astiage prizonier pe lângă el
până la moartea lui fără să-i facă nici un rău. Mai circulă însă o altă versiune
al căreia ecou se face Ctesias (Ap. Photium, $ 36). cum 'că Ciru ar fi trimis.

pe un eunuc anume Patezacas ca să aducă pe Astiage dela Barcanieni

a vedeă pe fiica lui, Amitis,și că

lăsat în pustietate

să

moară

acela,

urmând

sfaturile lui Oebaras,

pentru

l-ar fi

de foame. Capul lui ar fi rămas acolo neatins şi

Thalia III, 62, 63.
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»îngropat chiar cu mânile mele.
>» Acum; :dacă reînviează (astfel)

scosi:

»morţii, aşteptaţi-vă să se răs-

Noy dy pot

Bot,
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>7oGtoSavras zhy vino Eterătety
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map Grav Tiuwy zp0i

»avopzbz! by

Endpătos

7 ăz0b3ty>,

»coale şi Astiage, regele Mezi-

.

>lor; "ducă însă lucrurile se pe- -

fmohtos

strec
>nu
»mio
»un

:

(în lume) ca până acum,
poate să (mai) iasă ni' rău pentru voi din :(vreact) emanând dela dânsul.

»Şi acum părerea mea este să
»urmărim pe' solul (acesta), să-l
»examinăm şi să-l întrebăm din

»ordinul -cui “ne îndeamnă în
»public să ascultăm de regele
63. Trâra

[lpmtăozms -zăâz* >"9vOpuze. 2
zii ăp îjuzt zapă Sutpbos mod

«i

ori

Ariehoz

D070,

acesta,

,
dy, etzas

Azi

Prexaspe

îl interogă

precum urmează: »Măi omule,
»tu pretinzi că ai venit trimis
»ca din partea: 'lui Smerdis,

y

vb

rosti

cuvintele ucestea, — căci: plăcii
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păzit de lei, apoi readus în Persia unde i s'ar fi făcut

o

pompă

mare. Există

dar o versiune că moartea lui Astiage ar fi fost suspectă ca şi accea a lui
Smerdis, şi poate că această coincidenţă a motivat menţiunea aceasta de către
Prexaspe a numelui lui Astiage. Apoi e foarte semnificativă iar menţiunea
numelui lui Astiage cu această ocazie, pentrucă odată cu Astiage a pierit independenta .medică, şi nu e imposibil ca tocmai în momentul când se răsculau

magii cu falsul Smerdis în capul lor

în

contra

lui

Cambise,

o mişcare analogă din partea Mezilor în contra supremaţiei
astfel, atunci pomenirea numelui
lui Astiage se explică.
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Fraza

e eliptică, căci cu si vetregov se subtințelege xaxi sau un alt adjectiv indicând cevă rău sau periculos. Unele manuscrise, cum e cel din Florenţa, inter. .

calează chiar cuvântul xaxdv după veczepov ; aceasta, nu e de fel necesar și nu

are sancţiunea . textelor celor mai bune, mai ales. că autorul nostru, la Cap.
210 din Cartea I, se servă de expresia vebrepa Bovhedaty pentru a. indică meditarea unui complot, adică răsturnarea unei stări de lucruri existente pentru

a aduce o stare: nouă de lucruri, ceeace ar fi în dauna aceluia în coritra căruia

se urzeşte, — Verbul âvyaSaartvetv se aplică unei plante care dă lăstar și creşte;
cuvântul nostru lăstar nu e decât o formă coruptă a cuvântului fhaorbv.

1 "Ovipone. Pentru "9 ăvipwne. Aceasta e o interpelare idiomatică şi
familiară care conţine şi o doză de dispreţ şi corespunde cu expresia noastră
Aăi omule cu care am şi tradus,
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2 ănmfimimv. În textul lui Creutzer avem forma biet.
+ ăztht jaipuwvy. Vezi mai sus Capitolele 29 şi 36 precum
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>mele: lui Smerdis? Prexaspe,
răspunse: >Mie, o rege, .îmi
»pare că am înțeles în ce fel
»S'uu

petrecut

lucrurile. . Acei

1 38-0ov. Uzul constant al lui: Frodot este de a scrie îzev în loc de.
-5200; am avut chiar câtevă rânduri mai sus, la finele capitolului precedent,
map! âmsv. Bazat pe aceasta, textul lui: Creuizer are -și aci i rev şi e urmat:

- de câtevă alte ediţii bune moderne. Nici un singur manuscris însă nu autoriză
aci pe drsv; toate, cu o.singură
este

hacs

manuscrisul
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sane. relativ la asasinatul lui Bardes, conseuinată pe inscripţia 'dela Behistun, conform căreia el ar fi:avut loc înaintea expediției lui Cambise în Egipt: (Vezi mai sus nota 2, pag. 72), Pentru
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64. Îndată ce Cambise auzi
numele lui Smerdis, fu impresionat de veracitatea cuvintelor (lui Prexaspe) şi a visului
(ce-l avusese când) i .s'a părut
în somn că cinevă îi raportă
că Smerdis şedei, pe tronul re-

gal şi că-atingeă cerul cu capul (lui). Înţelegând acum (el)
că în van ucisese
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ma-

ovuroţi,

îvabpocre. ai my fazoy,t 2y
op 5 Eu iv raiorny îs Sodca
srpazsbecdat Ea! rby uţov. Kai
rod

zăy

cimeo

3 md fizo

ce (îl) plânse

pe cal în scop de

20,

o

DAT]

După

a se repezi
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contra,
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! cây <s dhoţuv. Aceasta se referă la cuvintele ce le rostise
acum Prexaspe şi Blakesley face eroare când » în rezumatul marginal al
capitolului,le
referă la un oracol anterior, Despre 'un asemenea oracol nn .se face mențiune nicăiri, căci la Cap. XXX de mai sus e vorbă numai
de visul lui Cam:
bise;

A5Ţwv se poate iar aplică la cuvintele pe cari.i s'a părut lui Cambise că
le-ar fi auzit în visul lui şi anunţându-l că Smerdis s6 aşezase pe tronul
regal
s.c..,

dar aceasta îmi pare puţin probabil
feră la cuvintele lui Prexaspe.
- 2 0q

tâdouse

începe

o frază

visului, el care și-a închipuit

3 zeptmp
uexstsac.
-

şi cred mai multcă

explicativă

în somn

că s.c.l.

a cuvântului

"

autorul

îyozviov.

se _re-

Literal:

al.

Vezi vol. |, pag. 66, nota 1.
tiv înnov. Intocmai expresia

1 &valipwoxst îxi
noastră a sări pe
cal pentru a indică o încălecare repede. Expresia aceasta mai e întrebuințată
de Erodot la Gap. 18 din Cartea VII. de Omer în Iliada,
Canto XIII, vers
140, şi de Apoloniu Rodiu, III, 957 şi IV, 42,
|
5 îv vă. Astfel scriu ediţiile: cele mai bune, altele au îv
vă. Vezi vol,
IV, pag. 112, nota 7, precum şi Cartea I Cap. 10.
..
“of cvufipuoxovet fail zdy tazovy, rob zovheoă rod îtpeog
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La' Cap. Gl din Cartea VII, autorul nostru, descriind
că purtau o spadă atârnată de coapsa
Aceasta se acordă perfect cu ceeace ne arată sculpturile. Spada eră dreaptă,
scurtă şi
lată, iar teaca,
echipamentul

persan, spune

atât în partea inferioară care protejă vârful ascuţit al armei, cât
si Ja gura prin care se introduceă arma în ea, eră căptușită cu
metal; extre-

mitatea inferioară se termină cu un nasture ornat de metal. Se înţelege
că ruascuţit
al spadei rămâneă expus; în aşă caz e lesne de priceput cum
puteă să
pându-se acest nasture, sau această extremitate inferioară a
tecii, vârful
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zi z6hL odvoua sim; O 68 ei
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Mmâmotot PAyfarăvotot 3d6rss se- | (unde se aflau). Cei de lângă
si “ij | elrăspunseră, Agbatana. Acum,

zotoi

deorijoety ympatăs, îv
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rânească

grav pe cinevă în

forma

parte xcuhzs nu e decât

face

ce ar

mişcarea

această protecţie a vârfului spadei

ca

să sară pe cal. Tocmai

e ceeace se înţelege prin 5 pbxns.—De altă
xoiss

pentru

ionică

pe

care

ne-o

dau

trei ma-

nuscrise şi pe care îl traduce Bihr prin ragina, teacă. Winckelman explică
p5*qs prin >vagina extrema et capuli summa parse.
| xară rodro ri. Precis în locul unde, Avem la Cap. 86 mai jos xară
20575... îva, şi iar mai departe, la finele capitolului 125, îs 050... si.

2 Any,

Pentru diferinţa de accentuare a acestui nume propriu vezi mai
|

sus. nota 1, pag. 66.

Trebue subtinţeles 77f,

2 xatpi.

cu o plagă mortală. Toate manuscri-

sele fără excepţie ne. dau aci dativul acestui adjectiv; altminteri însă se întrebuinţează acuzativul cu verbul zârtw şi e posibil ca autorul nostru să fi comis
aci o eroare de sintaxă: Creutzer își ica răspunderea, corectează textul și,
fără a țineă seamă de textele manuscrise, dă xatpinv în loc de xntpiy. Verbul
zvfpâvw cere genitivul, așă, de exemplu, avem în tragedia Agamemnon a lui

Eschil,

zice

la vers 1293, pasajul unde Casandra

mințis Tuxatve.—

»xatpias

Moartea lui Cambise, astfel cum ne-o relatează Erodot, este de sigur versiunea pe care el a cules-o din gura preoţilor egipteni cari au văzut în rana

aceasta o manifestare a răsbunării zeului lor Apis rănit la coapsă de

Cambise

şi insultat de el. (Vezi mai sus Cap. 29), Versiunea lui Ctesias, (Ezcerpta Persica, $ 12) diferă întru câtvă de aceea a lui Erodot. Acel autor, foarte suspec-

tat subt punctul de vedere al veracităţii, pretinde că Cambise s'ar fi rănit acci-

dental la coapsă pe când tăiă cu spada lui o vergeă şi o neteziă, şi că după
11 zile ar fi murit din cauza inflamaţiei produse de această rană. Inscripţia
dela Behistun pe de altă parte spune curat că. Cambise s'a sinucis (sinucizân=
ete miri), după ce întregul imperiu se revoltă în contra lui. (Coloana I,
Ş 11).

"

îx&xparo. Pentru forma cu sau fără s subt
>
verb în Erodot vezi nota 5 dela pag. 398, vol. I].
5 3 Dourobg
160, nota 2.
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care se prezentă acest
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vol. II, la pag.

La Cap. 122
|

din Cartea
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III, 64.
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de Agbatana din Siria.. Dar
îndată ce, după întrebarea lui,

>asa 7by Kbpow

în. realitate

află: numele oraşului, supărarea
ce i-au pricinuit-o .magul. şi

tari 'zezpiouăvoy

rana (lui) l-au cuminţit; înţelegând (adevăratul sens) al qracolului, zise: >Aci e decre-

27sevrăye,

atat că

va

muri Cambise,

fiul

»lui Ciruc,.
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Acest incident aminteşte întru câtvă unul pe care tradiţia engleză îl leagă de
numele regelui Angliei Enric al IV-lea. După tradiţia aceca s'ar fi proorocit,
acelui rege că trebuiă să moară în Ierusalim. lEnric al IV-lea a înţeles prin
aceasta cetatea sacră din Iudea; el a 'murit însă la Westminster, în apartamentul care purtă atunci, cum poartă şi astăzi, numele de Jerusalem chamber,
n tragedia sa FEnric al IV-lea, partea II, actul al IV-lea, Shakespeare face la

sfârşit

aluzie Ia această profeție.

-

.

? Zhee
pr.
Aşi şi mai jos la Capitolul următor oda Tv pa.
tea IV, Cap. U4 avem '4y pa unde vezi vol, IV, pag. 85, nota 5.
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Car-

? înstpâpevog.
În unele texte înetpzâpsvos, respins de Dindori, de
Bredoviu şi de Creutzer.
|
sc
mâhtos că odvopa. La cazul analog pe care l-am comparat
la

finele

notei

1

de

mai

sus

cu

această istorisire a morţii lui; putem

temerea

adăogă

superstiţioasă

a lui

un alt exemplu tras

Cambise

în

iar din tra-

gedia Enric IV, a lui Shakespeare, partea II, act. IV, scena 1, unde se pune
pe scenă spaima ducelui de Suffolk când află numele lui Walter Whitmure
care trebuii să-l ucidă:
-

Whitmore ..... >Aly name is: Walter Whitmore.
How now? Why startest thou? What, doth death afiright?
Suffolk. Thy name aflrights me, in whose sound is death.:
:

.

A cunning man did calculate my birth
And

told me

that by scater I should

diec.

Mai putem în fine adăugă alte dovă exemple citate de Biihr, cari pot fi compaârate cu cele relatate aci de Erodot despre Cambise. Primul caz este acelu
al lui Roberto Guiscardo, ducele Apuliei, câruia i. se proorocise, ca şi rege-

„lui Enric al IV-lea al Angliei, că trebuiă să moară
năvi la Zante

la Ierusalim.

El

se înbol-

sat

din

acea

pe când mergeă în Palestina și poposi într'un

in:

sulă al căruia nume s'a întâmplat să fie tot Ierusalim. Când a aflat'care
eră numele acestui sat, boala lui s'a agravat așă încât după "puţine zile a şi

murit acolo. Al doilea caz este relatat de Raiimer (Geschichte der Hohenstaufen, VIII, 5, vol. IV, pag. 439). El spune 'că principele italian Ezelino, sosind
într'un loc căruia îi ziceă Cassano, fu grav rănit, prins de inamic şi aruncat
în fiare. Întrebând cum se numiă locul. a aflat că se numiă Cassano; »atuncie,

zise

e],

»aci

am să mor fiindcă

mi

s'a prevestit că eram destinat să mor lu

»Bassano şi acest nume e aproape acelaş cu Cassanoc. E cert că autosugestiunea joacă un rol important şi chiar deciziv în multe cazuri de felul acesta. -

„5 îcwgppâvmss..
După Erodot Cambise a fost atins de nebunie: chiar din

momentul

în care a

insultat: şi

-rănit

pe

zeul Apis (vezi mai

sus Cap. 30) şi

Thalia III, 65.
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care ar fi fost mai

»bine dacă nu.o aveam. Mi s'a

»otzov & Gpyihhawv, ws. Supă
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»părut că a venit uu trimis de.

»acasă care m'a vestit că Smer>wuboete ri) 45721) rod 0dpay0d.6
>Acioac!33 ui ăzatpe0tw
ri ăp- | „dis şedea pe tronul regal şi
>/ijv? mpbs zob &âshezod, Ezoinoa |.că atingeă cerul cu capul. Te-

»mabtepa

î

coporapa"8

?v

rij | >mându-mă atunci ca nu cumră
=

>7ăp âvpozriin wba9 ode îvăy | »să fiu desbrăcat' de putere. de
săpa zh :păhhov vineoba: ăzorpă- | »către fratele (meu), am proceprin acest verb autorul înțelege: că

înainte

de

a muii raţiunea

i-a revenit

„ şi

că. astfel a putut să-şi dea seamă de situaţia desperată în care se află,
i
1.&g.stwoat. Manuscrisul sancroftian
din biblioteca colegiului Emmanuel
la Cambridge, precum şi cel wesselingian din Viena, suprimă pe &6, fixând ast.-,

fel exact moartea lui Cambise la 20 zile după ce a fost rănit.

Ctesias

zice că

a murit unsprezece zile după căpătarea ranei, dar tot ce afirmă Ctesias e supus!
la cauţiune.
.
:
,
2 xarcadehăfmue. Pentru sensul acestui verb vezi mai sus nota 1, p. 105.
3 îewgvat, Creutzer serie îxpijvat, fără + subscris.
a

+ <mviumăapă

bpzhov

lâciv.

Textual pe

care

de fel

nu mi-a fo-

losit so văd, în alte cuvinte pe care regret că am văzut-o, sau, mai bine nu o
vedeam. Găsim! verbul acesta tot în sensul acesta la. Cap. 111 din Cartea |.

- "Pragedia Medea a lui Euripide începe cu cuvintele
dantăsliu, sxămuse. — Unele ediţi: scrin Gpehov.
„98%
veniă din
nu veniă
uităm că
în Persia,

»E4(P: doge) "Apyovs pn
|
i

otxov. De acasă şi nu dela palatul regal. Mesagerul în chestiune
Persia unde eră leagănul casei lui Ciru şi a dinastiei Achemenide; el
din capitala lui Cambise, adică dela Egbatana din Media. Nu trebue să
în timpul domniei lui Cambise scaunul imperiului persan nu se află
aşă că singularul î? otxov e foarte la 'locul lui. Cambise vorbeşte

de casa lui proprie şi aceasta.se potriveşte

bine

care se servă autorul nostru mai sus la Cap. 30,

cu

unde

expresia îx Ilspstwv de.
e vorbă

iar

vedenie.
„8%. tCousvag îc-zbv Bastimiov hpovov vubaste
23
=05..0dpuvob. :Vezi mai sus Capitolele 30 şi 64.
|
„1 Asiaag 58 :ph ămatpeltuw <mv &pymw Mai jos.la
avem 2ăxapapnpEvobs Thy pune.
ş

„

%navbrspru.

ii

|

'

:

sopuwrepa.
i

|

.

Expresie. cu totul

.

i

idiomatică

de această
ă

vsmaif

Cap.

pe

-

_

126

|

care.o.-

întâlnim iar la.Cap. 194.din Cartea VII. :
,
|
„9 pdat. Unele ediţii au bas precum au mai jos wet în .loc de îw, Tot
așă. am scris îi și la Cap.

141 din Cartea

II...

.-
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»zzwy 1 ăă

88 6 udratos?

»dat cu mai măre pripă

[lpr-

»ămorzevtana. Snspâw. "Eapa">bivrog. Gă:42406 zocobrov Aseâș
>intzibuny, obauă athet
inevos8»pii 1078 sis uot, Sunfoş
>paipinutyad, - XhhoE . Exavaarain
»ădpozoy. Iloyzbş . 83 765 psd
=Movyz
. Eozod
oşa duzprâv, â3s)»peimâyași rs, obâiy zu, 5 .yE-

»cire, nu stă în. puterea omu»lui. să ocolească destinul; ne»socotitul (ce sunt), am “trimis

»pe Prexaspe. la Susa 'ca să
„ucidă pe :Smerdis. Săvârşin-

>du-se acest

zorfpmumt.

Xutpărg. făp

mot. 6 Gai-

«3

s'ar

wa
(

>secinţelor, am devenit fratricid
»fără necesitate şi nu am. fost

i

-—
S

o

=>

a

*

21009 „mpospatva 7 - 2
»avaatioz00at, To uîy îi Eprov
2
»tipinosai
vot, nai Eutnăry my
îv

fatal, : trăiam

teamă: că

»puteă, odată Smerdis : înlătu»rat, ca vreun altul să se răs»vrătească vreodată în. contra,
>mea. M'am înşelatasupra, con-

cs - Aaotrjtq
. 0323
s

25 1 5 ustos, „zâv:

act

»în linişte fără

*

Ai

*g

>70%0,

decât:

»înțelepciune; căci, din neferi-

ănoză

>000y6

155

>mai puţin alungat

de pe tron.

Tăp

ăvlpunmig obor obu îviiv ăpa-ră pâhhov qiE puţin probabil să fi rostit Cambise
căci ele enunţă o doctrină fatalistă, esenţial elenică şi contrari aceste cuvinte,
e credinței Per- şilor. E probabil că Erodot a pus aci în. gura lui Cambise
veofat. ănorpizety.

o convingere alui
proprie, pe care o enunţă des în scrierile lui, (Vezi
nota'3, pag. 160, vol. I.—
n loc de &zorptnstv unele ediţii au &xoTpânat,
nota usupra cuvântului
zupatpizovst dela Cap. 2 din Cartea 111). 'Praduce(Vezi
ren textuală a frazei acesteia
ar fi căci nu stă în firea umană să în pedice ziitorul
de a 'se îndeplini. ăpa dă:
frazei o putere deosebită, accentuând fa ptul eniinţat,
"și €& greu de tradus:
am încercat

să dau această forţă frazei traducând pe

şi dându-i o formă mai liberă şi mai intelegibilă decât dp prin din nefericire
-ar rezultă dintr'o, tra- ducere strict textuală,
2 wăâratos. Un om care judecă “fals, aşă dar
un nesocoțit.. Avem acest
adjectiv în sensul acesta la: Cartea II, Cap." 118, unde
'vezi vol. II, pag. 302,
vota 6; la Cap. 56 din Cartea aceasta şi în alte locuri.
.
„+3 îmtheEdpevog. Verbul îmăgeolia: însemnează .
a medită, a fi pe gân.,

duri (vezi vol. ], pag. 136, nota

2),

întocmai ca expresia

noastră

a se. pune,
pe gânduri el implică un grad oarecare de temere sau
de aprehensiune şi
uneori ajunge a î sinonim cu godstofu ca aci şi. în
Cartea VII la. Capitolele

47, 49, 52 şi 286.

+ dăchgpeoxrâvoc.

Pollux (III,

25)

citează

acest! epitet pe.

care, zice
Erodot, că și l-ar fi dat Cambise.
„., bobâty dâoy. Sehweighiiuser'dă un înţeles greșit
acestor cuvinte interpretându-le prin >prater jus et fasc, adică: pe nedrept.
Sensul adevărat este
în van, adi
fărăcă
rezultat. Cambise n u eră om să regrete ceeace făcuse pen:
tra motivul că eră un act criminal şi nedrept: . tot 'ce
.regretă eră că crima!
fusese comisă de geaba. Probă că aşă este sensul frazei:
e că la Capitolul pre-.
cedent, vorbind de uciderea lui Smerdi s, autorul nostru
spune că Cambise pa:
Dă îi âş udeny ăzohuhezls en bv ddspetv, *
ntre
Spâpăive: pir y în
acel pasaj

explică bine pe o8îzv âtoy din pasajul de faţă. |
n textul lui Blakesley, ,850y,
i
aa
1 cv. pot “6 daipuv mpotoatys. La, Cap. 210 din.
Cartea
LI
avem.
>0 daluuy npoigavi dge suc,l: „Asemeni - vezi Cap. 37,
Cartea' VII. Răspunsul
:

* îacov.

unui oracol' eră adeşeori desemnat prin cuvântul ngâpayta
v. (Vezi "Cap. 63 din'
Cartea Y şi Cap. 93 din Cartea 14). De acolo derivă şi cuvântul
profeție,
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»IKopov pres? 1 “Dpây: E6vra

hoyi=
»teoBa”. oi 58 duty! udyot Apart>000%: Try ' activ, 76 re Eht-

>zov Ezizpozov ră ui, zal î
»zasivov Gâeheeds Xuâpâte, Tb>
>uâv voy wăhtora 7pîjv,. Epzd atavec pup rizehebrrjze Dzb
»rây fur oirriwrătay. 6 Tobrob
>58 wpuârt E6vr0g, Gehtepă Tv
»hotzy, 6 Duîy, o Ilspoat, vtverai

ăvayaatâraroy vrth)endat ră

»05do

pot. veviola.

»fiov Ko:8h buy
>arw,

Dscdi

zeheurâvy

zăâs

Tby

Eatorij

zobs, Baotrjtovs

Ezato

>zasoy,î pai zăor Duiy pai pi

magul

e acela

„despre carele a proorocit - di-

»vinitătea prin. vedenia - (din
>somn), că:aveă să se răscoale
>în contra mea, Dar faptul a
»fost săvârşit

de

„consideraţi

>0/pă maps Tv udţov zez0v05»zos,2. ztuwpâsty duci, obroc uăvă

ac

»Căci Smerdis

mine.:şi

slui Ciru, ca ne mai fiind între
»xoi; acum voi aveţi magi-cari
„deţin puterea regală, pe'acela
»pe care l-am lăsat ca supra»veghetor al palatului, precum
»şi pe Smerdis, fratele acestuia.
»Acela carele mai .ales dintre

»toţi, acum. când am suferit.un
neajuns

ce mi l-au făcut, ma-

»gii, trebuiă

să

mă

răsbune,

Acest dativ este foarte emfatic şi accentuează faptul că interesele

' Bp.îw.

Perşilor de sânge pur erau jicnite prin trecerea succesiunii tronului

castei magilor. E ca şi cum ar fi zis Cambise: Aţi păţit-o, puterea

mâna

"2

magilor.

gpweb

să

pe: Smerdis, "fiul

ataypă

mpăs

câv

,

păţuvy

|

!

|

în

mâna

regală e în

|

msmovbâros. Acest genitiv, după

Pi

părerea lui Creutzer, e iar emfatic şi dă o putere mai mare frazei decât ar fi
dat dativul îuoi,... senovhârt. (Vezi gramatica elină a lui Kiihuer, $ 651).
3 pâv,La Cap, 75 mai jos avem iar un exemplu unde piv urmează un alt
*

:
_ţăv în loc de îi. E o repetire pe care am tradus-o prin zic.
+ necehebrmxe Să, Pentru verbul acesta urmat de prepoziţia 525,
”
vezi gramatica elină a lui Kiihner, $ 392.
5 otumiwrărwv. În textul lui Gaisford oiwniorăzuy şi în manuscrisul
”
.
sancroftian cixstorătuy.
e <âv

Xocnâv,

Larcher dă acestor cuvinte

“ca expresia hotnăv de care
că la epoca

abuzează

mult Grecii

senaul

de în fine, întocmai

moderni.

la care seriă Erodot această locuţiune nu

Mi se pare

putea aveă. acest

însă,

sens.

Mai sunt donă păreri, una. pe care o susţine Bihr, că ră, lo:zâv se referă la

superlativul ăvațxatâzarov, sensul fiind: »atunci, fiind Smerdis mort, în rândul
al doilea din câte mai rămân de spus, ială acelea ce le cred eu-de mai
mare importanţă şi acelea sunt dorințele mele când voiu fi morte. "Aceasta
e şi interpretarea dată de Schweighăuser. Prefer părerea lui lLhardy care înțe:
lege prin râv Motnâv restul Perşilor, abstracţie fâcută de Smerdis; idea autorului este, cred, că dacă Emerdis ar fi fost încă în vieaţă, Cambise i-ar fi comunicat lui ultimele lui dorinţe; acela însă fiind asasinat, nu-i mai. rămâneă

lui Cambise decât să spue Perşilor celorlalţi 'cari' erau aceste ultime dorinţe
|
|
i
|
ale lui,
Behistun
dela
inscripţia
În
îstrziltuwv,
Bactimtove
„"î Heobg robs
aproape la fiecare paragraf Dariu repetă că a fost ajutat de 'Ormuzd (Auramazdâ); numai într'un singur paragraf (cel de-al 13-lea din coloana 4-a se zice:
;Ormuzd mi-a dat.ajutor odatăcu ceilalţi zei cari sunte. Bâhr crede că zeii pe
cari îi invoacă Cambise aci ca zei regali ai dinastiei Achemenizilor şi despre cari e vorbă în Istieu (V,

106) nu sunt decât aceia pe cari

i-a invocat subt denumirea de zei

ai părinților

mei

(bob.

Ciru murind

satpovs).

Vezi

Thalia

„adora .â/atuiewâtuy

III

»tre

»oayl dh, cize G6hp Ezovat aizi 4noăuzvot, 86)p 'danipabivar?
>omă Duty str za o0ăvst: rap
>AaTepyasăueyt: ofysi 3 iară mb |
Ciropedia VII,
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zoiat zap- | »acela, zic,. a fost ucis prin»tr'un destin fatal chiar de'că-

»205%, ui] zsptideiy “iv - speuoasiiriy adris Es. Move zepte)005-

Xenofon,

65.

7, 17. Nu

cei. mai

»Acum
veste,

aproape.de

el.

(însă) că acela nu mai
nu-mi

mai

rămâne

în “al

»doilea rând nimic care mi

se

»impune mai mult decât să vă

cred însă cn Bihr că aceşti zei puteaufi Ju-

piter, pe care îl califică Ciru de zarzţov (Cirop. |, 6, Ş 1) şi Vesta, pe care o

califică de zarpiay (Cirop. VII, 4, $ 1), pentrucă prin Vesta sar înţelege cultul
focului, şi acel cult, care a fost importat de Magi din “Sicilia, deşi se altoise
bine în massele de jos pe credința veche ariană care eră dualistică, tot nu
prinsese "bine rădăcină în familia regală Achemenidă, a cărei credinţă eră cea
pur dualistică veche. Peobabil:că zeii aceştia despre cari e vorbă aci sunt mai
malt genii familiale decât divinităţi propriu zise.

„ph
Hobaav.

meprtăetv <hv
Ayepovimv
abat
îs Mqovs
repte)
Acest mod do a privi revolta lui Smerdia magul în contra dinastiei

-achemenide ca un triumf al Mezilor asupra Perşilor este şi acela spre-care
inclină Heeren (Aaţiile asiatice, vol. I, pag. 346), precum şi istoricul englez
Grote (Istoria Greciei, vol. LV, pag. 298—502). Că nu astfel o priviau chiar
Perşii o arată clar inscripţia dela Behistun când spune că Gomates (Smerdis
magul) eră originar din Pisiacada (oraş situat în Persia şi nici cum în Media),
că cauza lui a fost îmbrăţişată mai întâiu de Perși, şi unde Dariu îşi exprimă
mirarea cum de nu s'a împotrivit lui Gomates nici un persan, nici un med şi
nici un membru al familiei lui (Coloana 1, $ 13, al, 2). Şi în adevăr, judecână
după inscripţia dela Behistun, această revoltă a falsului Smerdis, pe când
Cambise zăboviă în Egipt şi în Siria, 'a fost o: revoltă, nu politică, ci reli„gioasă. Religia magilor eră de origine scitică
'şi fu introdusă de Sciţi în Media;
de acolo trecă în Persia unde'a prins bine numai în păturile poporului de jos
altoindu-se pe trunchiul vechei credinţe ariane dualistice propoveduite de /oroastru. -Magismul însă întâmpină . rezistență în tendințele mai conserva-

toare şi mai seculare ale

uobleţei

şi. ale

dinastiei

achemenide

care

nu

nd:

mitcă sistem teocratic şi regi preoţi. Iată de ce îndată ce nobilii Perşi,se con-

vinseră că falşul Smerdis nu eră Smerdis fiul lui Civu, ci un preot, ei îl pără-

siră. Trebue dar să considerăm revolta lui Smerdis magul ca o cursă întinsă
de magi poporului pentru a servi în realitate interesele religioase ale castei
lor. JMagii au ştiut să profte.-de starea de nemulţumire cauzată:în Persia
de prelungita absenţă a regelui în Egipt, sau, ca 'să cităm cuvintele chiar ale.
lnimoasei inscripţii dela Behistun: »Când Cambise plecă în Egipt, statul de-

veni

rău,

anarhia și intriga se

lăţiră

peste tote.. Asasinatul

lui - Smerdis şi
sau Bardes au dat-o ocazie
cât se poate de bună magilor ca să substitue pe agentul lor fiului lui Ciru şi ca
faptul asemănării

lui Gomates

magul

cu Smerdis

să împingă pe Perşii nemulţumiţi să le servească. scopurile aşezând pe -tron
pe unul dintre ai lor cu pândul că au aşezat acolo pe fiul marelui lor rege,
întemeietorul imperiului lor. Îndată însă ce Perşii, cum am spus, au văzut şi
s'au convins că Smerdis cel adevărat fusese asasinat şi că acela pe care îl puseseră pe tron nu eră decât un mag deghizat, l-au părăsit ca să pue
. în locul

Ini pe Dariu care făceă parte din familia lor regală.— Pentru verbul eptitu, îl
avem în Cartea1 la Cap, 7, 96, 120, 187 și 210 şi vezi vol.I, pag. 213, nota 6.
2 ăxatpetitivat. Aceasta e forma verbului pe care am mănţinut-o la
Cap. 70 din Cartea I şi mai jos în Cartea aceasta la Cap. 126. Multe ediţii au

Szatpstivat:şi trei manuscrise pregatiri vite: 3 cheveă, Mehier propune suprimarea acestui -cuvânt.

puteă lipsi fără prejudiciu

corespunde cu

sensului, dar stilul ar. pierde

repetarea 'lui

dîhw în

clauza

El

pentrucă

în

precedentă:: afară.

adevăr

n

ar

repetarea lui

de -aceasta

|
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>uaprepby | âvxobsaclat. Ko zad>za, păw- motzdot! buîy pre: Zag-

»spun, vouă, 'o Perşilor, ce'do-

paby-Euptpot; 400 -pvvaizăe Te vai
»zoiuyia riurotay, -E0do! Eg: 1dy

»încetă: din

»ănavza-ppâvov îhevdspotat*.2:
ui,
->ăvacuwcautvolat:: 6î zi pi,
>” Eatstpioaat: vale, -ră
»wwria robrotot aptomat buiv
»mevtodar” “Azi aphe Ext! robrotat,
fo

|

.

.

a

.

9.

»resc eu să se facă

ră

waprepdvy.

când voiu

Vă conjur

»pe: toţi, şi :mai cu' osebire: pe

»aceia Gin Achemenizi cari sun-

Â

»teţi.aci prezenţi, făcând

apel

>la zeii 'casei: noastre regale,
sca să nu îngăduiţi ca puterea

„aregală să treacă! din

toate manuscrisele îl au, ceeace probează -mai mult
textul original al lui Erodot.

! vară.

vieaţă.

îzi

decât «orice că a Beurat îîn

Locuţiuneă aceasta există

76 şi 212 unde vezi vol. I, pag. 407,:îota

nou

3.. Ctesias

În - Cartea. I la Cap.
se

servă de-o

expresie

şi blestemul corespunzător, este curat elenică şi nu persică, așă că e
probabil că Erodot, pune aci în gura lui' Cambise cuvinte cari sunt
lui. proprii decât, „ale acestui rege muribund, şi autorul: nostru, al.
poetic şi plin de ideal străbate adeseori: „prin țesătura stearpă şi

mai mult
mai. mult
cărui spi- prozaică

analogă »xară vpâroge (Ezcorptai Persica, $ 7). La Cap. 201. din Cartea IV
avem ară, tv. ră Aopapby-. (Ve:ezi ol IV, pag.. 300, „nota: De asemeni şi Ja-€ Car.
tea V. Cap. 62).
'
„2: îs xapnăy izgtpou vai, movataie cs val: zoiuva na
rotzv, iodat Ec .rbv dnavra.ppâvov îNevhipotat.: Această urare,

ca
ca
ale
rit

a naraţiunii istorice, s'a inspirat, când a' scris . aceste.

cuvinte,

dintr un

pasaj

din tragedia Oedip rege a poetului său favorit Sofocle, Iilinia 263:
e

,

..

>săzopat

Heobş

spe, ăpoziv absotg Tis âmvat ză,
»pfj?. oby “ovart)v natăage x...
“În loc de zoipvta ediţia: lui Creutzer şi a lui Bihr au zoiuvat care

figurează

numai într'un singur manuscris vechiu şi anume în cel din biblioteca Medici la
” Florenţa. E adevărat că la Cap, 126 din Cartea LI avem: autoritatea unanimă a

tuturor manuscriselor în favoarea formei feminine zăs zoipvas, dar: nu

pentru

aceasta: trehue să respingem forma neutră ră moiuva care există : şi ea“ şi de
care s'a servit probabil Erodot în pasajul de faţă, deoarece toate manuscrisele
celebre :îl au cu o singură excepţie.: La Cap 139 din Cartea VI avem iar,
forma feminină; — Întru cât: priveşte cuprinderea femeilor și “a viteier în una
şi „aceeaş categorie, aceasta:e un caracteristic al epocii primitive câud femeia
eră consideratii: ca o avere a bărbatului şi :pusă -pe acecaș treaptă 'cu vi-

tele: lui.: Putem: compară această frază cu textul : celei - de “a 10-a poruncă din
“Biblie: »Nu vei râvni pe soţia vecinului tău, * nici

>lui,. nici nimic 'care e al luic.
2 ăvacwţety.

Câţivă

comentatori, între cari

pe boul
"Cohet,

lui, nici: pe asinul
consideră

acest

cu-

vânt -ca suspect -şi bănuind că ar fi fost intercalat în text de o mână: străină.
propun ştergerea lui.: El trebue însă mănţinut, nu numai: fiindcă figurează în
toate manuscrisele, dar şi pentrucă, departe de a fi superfluu, dă mai „mare putere clauzei.
:

„nf ăptopat.: Toate manuscrisele scriu astfel, afară: de” cel : Aorentin unde
găsim ăptuuat,: Forma adoptată de Lhardy ăpâp.at' nu e' bazată pe nici o'au-

toritate.:
„.
$mobratat.. Tot Cobet crede că acest zobzotot e eronat și că provine
" dintr'o confuzie cu zoszots+ din clauza precedentă şi-că aci ar trebui 'să se .cetească mpncârt + zotobzo răhog s.c.l. Această părere însă e greşită, cred, pentrucă
formula apbş Er. ro5Tovat există şi în-alte pasaje din Erodot, ca -de. exemplu:
în Cartea VII la Cap.:197 şi în Cartea IX la Cap. 110.
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>mâna Mezilor;

dacă

prin. -xi-

“i
«o

»clenie au. stabilit-o, (tot): prin
»viclenie trebue ca - voi să le-o

-

»smulgeţi ; dacă iar o conservă

„prin forță, la forță opuneţi şi
»voi forță ca .s'0 salvaţi. Dacă
>voi veţi face aceasta, :să. (vă)
»producă pământul rod (bun),.

»femeile şi

turmele

(voastre)

»>să nască și să fiţi în veci

li-

»beri! Dacă însă nu salvaţi
stăpânirea, şi 'nu_ faceţi "o
„»sforţare .s'o -salvaţi, vă. bles-

»tem ca, să vi se întâmple con»trariul .acestora.;

|
„460.

afară de

»această, fie sfârşitul

fiecărui

»Persan

fost.'al

aşi icum

a

„»meu le: Pe când xostiă încă
(cuvintele) acestea, Cambise deplângeă întreaga lui nenoro:

„|

Sa
Ilspoa 2 os

şi

„.|eire.
:
DI
„
sv" Bacta
66. Perșii, ' când 'văzură 'pe
o

sidov ăvazhaboayra, zănss să ze | regele. (lor) plângând, rupseră
200ijros pâuzva et:p0y: rasa iis- | toţi vestmintele lor! şi se bompeizoyro, 2 zi, cin Oe
ciră până nu mai putură. După
înaptovzo. 5 Meză
1 "Apa

cronism

me

etnag

la Cap.-112

„2. mâvres

„05 za077, os

ză

cabra.

aceasta, descompinîndu-se osul

Avem

această
, Ipcuţiune care

exprimă

din Cartea 1 şi la Cap. 67 din Cartea IV.

se

îclijroc

îppaeva

ciyov,

:Tabra

sin:

xazmpeie.

»ovzo. Sfăşierea hainelor eră manifeştaţia cea, mai adâncă a “durerii, şi a
doliului la popoarele antice, mai ales la cele asiatice. Găsim: exemple destule

în: Biblie. Moartea unui suveran, fiind

privită

ca

o calamitate, naţională,

eră.

jeluităşi .ea prin ruperea vestmintelor. (Vezi Cartea -VIII, - Cap, : 99; Xenoton,
Ciropedia, III, 1, 13; Il, 3, 67; V, 1, 6, s.c.].),
— xaenpzixovzo e 'echivalent cu

xatesziţovro. (Vezi Hesichiu,II, pag. 202).
— Cât. pentru să ss îctrijzos îyusva,

aceasta, e un

elenism

însemnând

privitor : la

restmintele, lor.

Să

comparăm

cu,

>ză „Ţa:niby dvstpătov:îjâuevae,
dela Cap, 120, Cartea I, unde vezi nota 2, pag:
213,. vol. Î, şi cu »ră stzov striw iâpevae dela Cap. 25 mai sus, unde vezi

nota: 7, pag. 60. — Eschil, în tragedia Pergii,-pune pe scenă-pe nobilii Persani:
simpatizând . cu durerea suveranului lor prin boceli, smulgere a părului din
cap.. şi sfăşicrea, Vestmintelor lor: - - i|
PNI
a NLIE
i
-

, „a

ap!

.

-a

REri

a

ea

stă

scris

e

Ie

RI

.

„>mtzhov.8 Epetxa zohmiay îxpij yepotve.. (Persae: vers 1060), . :...

„a dteyptovro,

Astfel

în

manuscrisul

teca colegiului Eminanuel la Cambridge precum şi în

saucroftian

manuscrisul

.

din . biblio-

din Viena,

.
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Zopmrhes ma zb':dortoy! zai:6 | (rănitului) și “cângrenând re:
wnpbs “repara doza, Azijvatze? | pede coapsa, se 'sfârşi cu CamKawdboza

ce

după

Ciru,

lui

Kbpod, * faatheb- | bise, fiul

my:

oaweq păw- ră mâvia Enră Ecea | domnise peste tot şapte uni şi
Azmâa 33 ză | cinci luni, fâră să lase defel
uni pâvas mâwre,5
zapănai Ziwea Epozyos ai Oieos | copii (după el), nici băieţi, nici

împreju-

6vob. [spotov 23 zoia! ' mapiobat | fete, Perşii cari erau

aztorii, moi) baezăyoro,t 'z0ds | rul lui nu crezură de loc că
ah | magii puseseră mâna pe situapiţovs per ră apirpuai”
| ţie; ei. erau convinşi că din
eizeiv
GrahoM)
'3ni.
ijmotăaro 5
Celelalte manuscrise şi câtevă ediţii, între cari aceea a lui Long și Macleane,
au dtexptuvzo. Tot ypiowo am scris la Cap. 51 de mai sus unde iarăş ediţia
lui Blakesley 'are îxpiuvto. Nu văd care ar fi necesitatea unui augment aci. —

âegpiovro

Traducerea textuală a cuvintelor xa: olpwrij ăpliâvw
uzat cu bociluri multe.

apaxthrct

„1

la Cap.

ze

136 din Cartea

opaxehtter,

Erodot se servă de verbul

dortov.

ci

şi s'au

ar fi:

>Miztz-

VI şi acel pasaj e aproape identic cu acesta:

îns piv peră ruda, opux:hiaaviâg re

mahiotâc;

cazivzos,

xai

pnpnb

rod

la

Cap. 23 din Cartea IV îl găsim întrebuințat cu prepoziţia ămi şi acolo sensul
este a degeră, Sensul primitiv al acestui verb este a se deacompune, aşă că e
sinonim cu a canarenă, când e vorbă de o rană cum e în cazul de faţă.

2 ăntvsvxs,

ai vamby. Nu

e

Schweixhiuser propune suplinirea cuvintelor 7

însă

necesară

suplinire,

această

vodz0s, sau

mai ales că la Cap. 27

din

Cartea VL avem »robş 28 dz me axat vvevhxovra abrâv hotpbs Doadiv ni
vetase unde âztjvstre are un înțeles finit. Ja Cap. 17 din Cartea VII vedem

acest verb însoţit.de un infinitiv, ovwhvatxe ăzofiavstv, şi e posibil că şi aicea
se subțînțelege âznfiavsiv: dar aceasta nu constitue un motiv pentru ca să facem amplificări într'un text asupra căruia toate manuscrisele sunt de acord.
Ext
ră zăvra
ptv
iv Kipov, faothiboavrn
3 Kauf5asa

Zzea val pâvag ntvrs. Din canonul lui Ptolemeu reiese faptul că dom:
niile lui Cambise şi ale falsului Smerdis la un loc au ocupat 8 ani, din ' cari

vedem aci că mai multde 7 au fost ocupate de domnia lui Cambise, pentrucă
acel canon spune că 8 ani au intervenit între moartea lui Ciru ' şi suirea lui
pe tronul Persiei, ceeace nu lasă nici un an pentru domnia
Dariu Istaspe”
magului. În ucel canon al lui Ptolemeu nici că se face menţiune despre domnia

că acolo nu se pomean. Manethon : acordă şi

falsului Smerdis, lucru care se explică prin faptul
neşte nici'o domnie care'a durat mai puţin de 'un

el 8 ani de durată domniei lui' Cambise, aş câ aceasta trebue să fie cifra ade-

vărată. Suma

de 19 ani acordată acestei domnii de Clement din Alexandria

e

greşită, cum'e:şi aceea de '18 dată de Ctesias: acest din urmă autor însă a fost
poate rău . copiat de scriitorul manuscrisului Ercerpta Persica, care a scris.

IH în
poate

loc de

X.

După

calculele

făcute :de cei :mai

buni

cronologi,

moartea lui Cambise a avut loc la anul 521 înainte de era noastră, ceeace
însemnează, după -cronologia elină, în acul al 4-lea al Olimpiadei LXIV. —

Iuscripţia dela Behistun spune că Cambise s'a
făcuseră stăpâni

pe putere şi Strabon

sinucis

parea urmă

de

necaz

că Magii se

această tradiţie când spune

la 'finele $ 3 din Cap. XV văinâztpevos îi rozov (adică zăv Kăpov) KapBosns
:
,
|
dig Sni râv pă xarenblimi. (Vezi mai sus nota 879, pag).
4 ăntartm zodii bnexiyoro. Vezi:'vol. Îl, pag. 416, nota 4 unde

se va vedeă că expresia nceasta presupune lipsă de bună credinţă din partea
că Cambise i-ar .
subiectului: în alte cuvinte, în cazul de' faţă, că Perşii credeau
fi indus cu ştire în eroare. şi că de aceea einu mai aveau încredere în vor-

bele lui.
5

:

-

hătontaro,

Pentru

forma acestui verb vezi

E

vol. II, pag. 446,

nota 3-'

Thalia

„houhoza. ză: e

INI, 65, 67.

“ciudă spusese Cambise tot. ce
spusese” cu privire. la:-moartea

260.
Sur,
70): sp.

Gtoş 0avăzov, ta: câ: zzohzuo0:i
ză tă illapornâyl Obrat: us voy

lui Smerdis, pentru a: indispune

1patoztaro Suspâwy răv. Răgov fa
GE

Dyeorsira: ? Gzwvâs

toată suflarea persană

„.

con-

zentă ca. rege eră Smerdis, -fiul

Ini Ciru ș „căci. Prexaspe. - pro-

testă cu energie că ucisese pe
Smerdis;. pentrucă ar fi fost

adzo/etpin,
pt

în

tra acestuia. Bi mai erau convinşi că acela - carele. se : pre-

văp nai

5 Ilpnidozae Etapvos în ni, păv3ăzpuzatvat. Suăpâw-od! văp voi
îspadis, Rapfbozw cereheverrâ=
Tos, păvat tă) Kbpav vit daohoheztyz
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riscat din partea, lui,

,

Cambise

odată mort, să: spuie că ucisese

pe fiul lui Ciru eu propria lui

mână,
6i. Pe de altă parte

„:07. 70 235 2ij udrgoc, -rehzvziie
Pa

i

9

Ia

magul,

|

l îvu oi î4x0h3 pub
ză
ră llepatudy,. Bihr traduce latineşte:
»ut sic omne illi nomen Persicum redderetur hostilec.—o!
se referă la Smerdis. — Verbul izzohepety, a fi ostil, a combate, figurează
încă la Cap. 120 din
Cartea IV şi la Cap. 73 din Cartea V.— Idea autorului
este că Perşii, neîncrezători în cele ce le auziseră acum din gura lui Cambise
şi pornind dela
idea; că Smerdis magul. care se urcase pe tron eră, nu un
impostor, ci adevătul.,Smerdis, fiul lui Ciru, au bănuit: că Cambise.
născocise istoria substituţiu=
unii pentru a-i indispune în contra aceluia care, după convinger
ea. lor, eră autenticul Smerdis.
..
.ăvesrsâza,. Cu toată unanimitatea manuscriselor vechi
în ceeace priveşte acest cuvânt, Valckenaer prupune îvesreâzu, citând:
în favoarea opiniei lui
intrebui

nţarea verbului îvâscr,u: şi nurăvtsenput la Cap. 120 din

Cartea'I şi mai
jos la Cap. următor din Cartea aceasta, cu sensul de-a
fi asezatpe tron. Eu cred
însă că cu toate aceste argumente seri oase nu e vorbă aci
de faptul în sineal
uzurpării tronului, ci de prezenţa lui S merdis, și, în afară
de autoritatea incontestabilă a manuscriselor, mai putem invocă în favoarea
lui âvsorzâra - urmă:
toarele.
două

pasaje din

»6 abs înavtarrase

pentru

Cap.

62

de

mai

sus:

>0yw6

moră co. St pâre ddshpeis
mebvezzs
&veortacie. lată

urmat îndată de >si pâv vwv oi

ce găsesc preşită

traducerea lui Rawlinson

it "was Smerdis the son of Cyrus who

had

»they. were

rebelled

and

now

convinced -that

sate on the
sthronee. Acecaş observaţie se aplică și la traducerea lui
Giguet: »ils suppo»scrent donc que le roi âtabli âtait Smerdisc. Aceste
două traduceri nu: sunt
admisibile decât dacă, în contra autorităţii manuscriselor,
am admite îs0csâra

în.loc- de

a

pn

âvesrsâra,

pâv..

'

Manuscrisele, din. Cambridge

croftiane şi wesselingiane, au ppt,

316, nota

10),

.

E
„ „ &euv Kbpov otv. În ochii.
crimă aşă de mare pe cât eră faptul
arată ce mare venerație aveau Perşii
rege al lor--şi fundatorul. imperiului.
tradus fraza în forma, pozitivă. în loe

o întorsătură mai conformă cu geniul

.

:

.

i

şi din Viena, zise respectiv

Celelalte au

un

n?

san-

(Vezi vol. I, pag.

Perşilor nu. uciderea. lui Smerdis eră o
că se ucisese ;-un:fiu al lui Ciru. Aceasta
pentru memoria lui „Ciru, cel mai mare
lor şi .al dinastiei Achemenizilor.
— Am
de negativă, cum e în text, pentru. a-i. da

limbii noastre: literal:

tradusă ar fi căci
nu eră. sigur pentru.el să spuie. că ucisese cu mâna
lui pe fiul lui Ciruc.
Aa
. ,
Ă 5 6. Cu-toate. că două manuscrise, precum şi. foarte
multe ediţii, între
cari a lui Schweighiiuser, a lui Gaisford şi a lui Blakesle
y,au ptv, totuş prefer
Erodot III. — 55496

11
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oaytos

Kawfbozw,

Gâeâs

Epaoi-

)evoz, Ezifpazebuy -z0d : Gputovbp.09
Yuzpâtos ! zod Kbpov, pijyac sară
-0d6 txooizovs Kapfbog îs ră
pm Erea rs hmpotoc.? "E
roiot &meâitaro

îs 7055

mâvrag edpreoiac

ămobavâvzos

adzod

mâvrag mode

Da1jrovs

weţădas,

dare

z60oy

Eye

£v Tij 'Aciq,

pe

adrâv Tlepotuy, Aaztuae 'tăp 6
uâyos îs mây Evo 7 1jpy2,
mposime ărehetry5 eivat aparitie
mă
IL

crnovt
wi

Zof

îm" ? Ste,
Ersov

7

ri
TDI,

[lposias
LIDOStRE

după mortea lui Cambise, domni
nesupărat, însuşindu-şi numele

omonimului (său) Smerdis, fiului lui Ciru, timp de şapte luni
cari lipsiau lui Cambise pentru a completă cei opt ani (de
domnie). În aceste (şapte luni)
el făcăi mari binefaceri la toţi
supuşii lui, aşă “că la moartea lui o mare jale cuprinse
pe toţi cei din Asia, cu excep:
ţia chiar a Perşilor. Căci magul trimise la toate naţiile supuse (sceptrului) lui ca să proclame că erau scutite de armată şi (de plată) de tribut
timp

de

trei

ani. El

făcă a-

pe ât care figurează în ediţia lui Creuizer şi în majoritatea manuscriselor, pentrucă e mai corect şi corespunde cu obrot pâv vbv din capitolul precedent.

1 îxtfarsbwv rod 0wwv5pov SuEpâtos. Mai sus la Cap. 63 avem
ExtBarebwoy mod Ewipbtos obvâuatos. (Vezi nota 3, pag. 150). Acela e un mod

mai

corect de a se exprimă.

Erea
2 pâvag încă sobe Enthoinovc Kapf599 î6 ră dur
<îs nimpbatos. Sensul e clar că domnia lui Smerdis magul de 7 luni,

adăogaţi celor 7 ani şi 5 luni ai domniei lui Cambise dau un total de 8
ani dela suirea pe tron a lui. Cambise şi până la uciderea falsului Smerdis..Aşă
dar Eusebius (Chron. Can. II, pag. 335) greşeşte când spune că Smerdis a domnit 7 luni după 8 ani de domnie ai lui Cambise. Acest din urmă autor parea
fi înțeles rău pe Manethon care într'aceasta e de acord cu autorul nostru. Tot
astfel și inscripţia dela Behistun confirmă cele spuse aci. Din acea inscripţie
lunii Garmapada,
rezultă că rebeliunea mapului a avut loe în ziua a 9aa
luna căldurii, cum o indică şi numele, corespunzând cu luna noastră Iulie,
(0ol. 1, $ 11), apoi mai departe ($ 13) spune că Gomates (falsul Smerdis) fu
ucis în a 10-a zi a lunii Bâpayâdiș, corespunzând cu luna Martie. — În ediţia
lui -Blakesley cuvintele râs 7hnpwotos sunt închise între paranteze, ca şi cum
ar există o bănueală asupra autenticităţii lor,- dar nu știu pe ce e bazată
această bănueală.

3 ănsheimy. Ca la Cap. 51 din Cartea [ unde am avut acest cuvânt, am
scris ăzeheimyv şi nu ăzemtnv cum figurează în ediţia lui Long şi Macleane:
întw'aceasta m'am conformat cu textul lui Creutzer şi al lui Gaisford.
+ 9âpob. Tributul ce se percepei dela naţionalităţile suptise: vezi şi mai
jos Ia Cap. 89. Din aceasta pare a rezultă că Smerdis magul a scutit de ser-

viciu militar şi de tribut numai pe vasalii lui, iar Perşilor propriu zişi nu le-a
făcut; nici o favoare; din "contra, întreaga sarcină a cheltuelilor trebuii să cadă
pe aceştia, şi aceasta explică poate dece, cum spune autorul în fraza care 'pre-

în

cede, Smerdis.nu a fost regretat

Persia

propriu

zisă.

Inscripţia dela Be-

histun (Col, I, $ 13) spune că Smerdis magul a fost un om crud şi că a .ucis
mulţi Perşi; dar să nu uităm că acolo vorbeşte Dariu, inamicul personal al lui

Smerăis magul; apoi magul a putut fi crud cu Perșii şi tot
faţă: de celelalte naţii supuse jugului persan.
7

odată: binevoitor
”
-.
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ui Si] zodta arina îvtorăuevoş!

ceastă

îs riv âpyiiy.

luă puterea

68. 'O0yâ6wp â: pini 2yăvero pazăâmhos

por

rotgăe.

proclamaţie

îndată

ce

în mână.

|

68. În a opta lună însă (im-

"Orăvyrs

postura) fu descoperită în. chi-

ij Dapvăoneo uăy mais? ytvat
Să aa ypijuaat Guoios 70 pot
Ilepozwy.3 Obros 6 'Orăwms 2pă-

pul următor. .Otanes, fiul lui
Farnaspe, eră, prin. naşterea şi

prin averea

sa,

egal 'cu cei

mai de frunte dintre .Perşi..
oda eîm5 6 Kopov Suport, 8)
Acest Otanes fu primul carele
“Gozept 1, ride ovufadhduzvos, | bănui că magul nu eră Smer7oc

bnâzrevoet

dy

! îvtorăpuevog.

uâţoy,

toș

Sinonim cu âvtazănevos
-şi tradus

de Bihr

v»ingrossus

imperiume. La Cap. 120 din Cartea 1 avem îvearsitos Basthtos şi la Cap. 147
din Cartea II adrixa îvtsrapivotst, În fine la Cap. 59 din Cartea VI, iar vedem

acest verb întrebuințat, .
? Ocâvyms îv Dapvdozew ptv mal. În inscripţia dela
(Coloana IV, Ş 18, al. 5) acest Otanes este numit Utâna; dar sespune
său se -chemiă Thukhra (Socres), Erodot aci însă îl face fiu al lui
care eră tot odată şi tatăl Casandanei, soţia favorită a lui Ciru, așă

Behistun
că tatăl
Farnaspe
că, după

Erodot, acest Otanes ar fi fost fratele Casandanei şi, prin urmare, unchiul lui
Cambise şi al lui Smerdis. Această părere a lui Erodot probabil că erâ greşită,
căci inscripţia dela Behistun e un document autentic; trebue deci să credem
că Otanes eră fiu al lui Socres; e, totuş, posibil ca el să fi fost un descendent
al lui Farnace, regele Capadociei, care a avut de soţie pe Atosa, sora primului
Cambise, şi care eră, prin urmare, un strămoș al lui Ciru. Această presupunere
e bazată pe următoarea genealogie pe care ne-o dă Diodor din Sicilia:
Farnace,

regele Capadociei

Galus

.

|

căsătorit cu Atosa, sora lui Cambise

I

z

Smerdis
Artamnes
|

IE

„Anafas (Otanes).
Nu

cu
în

există dubiu

că Anafas

acesta e unul şi acelaş cu Otanes al lui

Erodot

şi

Onafas al lui Ctesias, carele, ca Otanes din textul nostru, e pus de Ctesias
capul listei conspiratorilor în contra falsului Smerdis. Din cuprinsul Cap.

62 din
nume
3
înalta
tivelor

Cartea VII a lui Erodot pare a rezultă că Anafas sau Onafas eră un
curent în familia lui Otanes, de unde s'ar puteă face lesne confusie,
âpotos câ rpirw Ilepotuvy. Că Otanes acesta ficeă parte din
nobilime a Perşilor e indicat și mai jos la Cap. 81 prin faptul prerogaspeciale de cari el se bucură.—În loc de âpoios unele ediţii au âuotus.

+ bzânzrevae. Manuscrisul florentin serie cu augment Szdnzsvoe. (Vezi
mai sus la Cap. 44 din Cartea III, nota 5, pag. 107).
* Onânreoat sv pâţoy, bs ob st. Avem aci o construcţie cu

acuzativul după

un verb exprimând

rezultatul

“unui

raționament;

găsim

iar

mai departe un alt exemplu de asemenea construcţie la Cap. 80: »"Epoi
doxtet va pây soy pobvapuove s.c.l. şi tot la acel capitol, imediat după
aceste cuvinte: Eiâere piv găp mijv KauBăzaw Bâotw s.c.l. (Vezi şi gramatica
elină a lui Kiihner, $ 857).
* Gonsp. Manuscrisul sancroftian singur ne dă Grzo.

10%

Thalia III, 68,

*

îm ze: dom, Stezoiza. î7- zis

dapo- | dis: fiul lui Ciru,. dar. (că. eră)

mâhoc,| mal, Gri -05w- Eadhss e | acela ce şi er, ajungând la
îptv = Sobrâ i obătya tă doyiuoy | convingerea aceasta, din faptul
Il: p03ov.i.: “Yzozrzboas:

"35 ay,

| că

mu: părăsiă

(niciodată)

ce-

Emoiee 'sd53.-"Eo/e adrod 5: Kau- | tăţuia şi că nu chemiă: în. pre:
Ebo%s : 0ovaripa; ri: obvona: ij | zenţa lui pe.nici unul din Per:
Parâium' 2 «zijy „adi 2i-zabety | şii. mai de 'seamă.. Îndată ce

si/e"Tâzs “6. udţoc,. vol amd sa
concepii aceste bănueli . fact
abvoizss 3 vai. zijot io: adops! | precum urmează. Pe fiica ace:
zii: 705

Kauâbozw

=pvyaufi,. Itu

z0y îi) by 6 'Ordvns

zapă

stuia, anume Fedime,

zab- | Cambise (de

soţie);

o avusese

pe

chiar

! «îs ăxponâhtos. Faptele relatate aci se petrec la Susa, adică îu capitala
Persiei şi în oraşul de obârşie al regilor Achemenizi, deci-e vorbă de acropola

sau de citadela Susei care conţineă şi un palat regal, palat fortificat cum eră
şi citadela, și unde regii Achemenizi se retrăgeau vara. Acest palat nu trebue
confunidat: cu reşedinţa regală din oraşul - Susa. propria zis; el eră situat la
a€r: mai curat, pe culmea acestei acropole care eră-o ridicătură de pământ ca
de: 60 metri. înălţime și la o distanţă de 2 sau:3 kilometri de oraş. Că regii
Persiei: se: duceau vara în acest palat de. pe acropolă sau cetate, unde cră
instalat şi haremul: lor, reiese clar din cartea Ester.a Bibliei: (Cap. I, vers
2, şi Cap. II, vers 3) şi din diferite pasajii din cărţile .proorocilor. Această
cetăţuie, ale cărei ruine se văd și astăzi, se numiă de.Elini emnonion și pa-

latul regal d/omnonia: >mă: Pasthiijta ră Meuvăvta, “1 dă Gpânohig Exuhetro Msu-

vovatov. (Strabon. XV). Rawlinson descrie această acropolă sau citadela dela
Susa astfâl:: >Când m'am apropiat de ruinele acestea, fui izbit. de înălțimea
vextraordinară a acestei ridicături care pare a fi constituit cetățuia vraşului.
»Calculând în mod aproximativ cu sextantul am găsit, că inălțimea platformei
»inferioare eră între 80 şi 90 de picioare şi că marea ridicătură avea
165 de
»picioare, Platforma, care e pătrată, o estimez la 2? 1/2 mile (4 kilometri) cir»cuit și ridicătura, pe care am măsurat-v cu pasul, aveă 1100 yards în
jurul
»bazei şi 850 yards la creastă, Povârnişul e foarte repede, aşă de repede

>chiar, încât suitul

nu

hab

Această

la

Khuzistan).

e

posibil

decât pe două potecic.: (Călătoria dela

citadelă

dela

Susa

eră

bine

întărită

(vezi

Zo-

Polibiu

V, 48, $ 14) şi în interiorul ei se află, cum am mai spus, şi palatul de
vară
al regilor Achemenizi, Am văzut mai sus la nota 2, pag. 162 că revolta care a pus
pe Gomates (falsul Smerdis) pe tronul Persiei a avut loc în luna lulie
şi
putein. presupune că odată pe tron uzurpatorul şi-a luat pe citadelă reşedinţa
de. vară :. apoi, probatil. că. odată cu. începerea toamnei, în loc să se coboare
în oraş la reşedinţa de iarnă, a rămas acolo sus în cetățuie pentru
mai

mare siguranță, precauţiune care a deșteptat bănuelile despre cari
în text.

,

”

se vorbește
-

„2 5 obdvopu î)v Watătpn. Unele manuseripte au Da:dăpn şi altele
“Patâtpin. Numele acesta are o formă aşă de elenică, încât Blakesley e de
opinie că e o traducere în limba elină a sensului ce îl aveă numele acestei
femei în limba egipteană. În. cazul acela numele egiptean trebue să fi însemnat
strălucită sau ilustră, dela rădăcina cos de unde paiâtuos' (ilustru), Blakesley
crede că e posibil să fie o corupţiune, dela 'un

de această părereşi cred că idea

lui Hammer

cuvânt

asiatic;

că Dati

eu totuş difer

ar fi poate o

comerită toată considerarea. *
!
„A mal .sabra rs abvoixee. Blakesley zice că aceasta eră. o proclamare oficială că Cambise eră mort. (Vezi sfațul dat de Ahitofel lui “Avisalom
în Biblie II, Samuil, Cap. XVI, vers 20). După actul acesta, orice reconciliare
rupţie elenică.a numelui, oriental Fatmal

eră imposibilă. Astfel Atosa fu. succesiv soţia lui. Cambise,a
şi a lui Dariu. (Vezi mai jos Cap. 88),

falsului
!

Smerdis

- Thalia “III, 68...
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"Voyaripa!

Grow

Eovbăvezo | femeia. aceasta

dvOpozuvy

sz ueră SEuzpâtoe
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Z01u670, e!

mad

magul

o „avea -acum

(de.:soţie) "şi

732 wesă îddov rev. “II GE ci ây- | celelalte nevest
e

ale .lui Cam-

1saeuzs Pautvr, 0d “jtybovery cca | bise, Fiicei acesteia
Yăp 7
Kbpoo Enzpâw i3zcda: | dar Otanes (vorbă) a

oâaud,

us

cbze

Gorg

trăiă..cu

Kopcv, s! | dânsa (cum trăi) :şi. 'cu.. toate

et

5 avvat- | trebe

adr 5 citiva, "Ezsuza

cu

ce

bărbat

trimise
so îndormiă

Bsb- | ea, dacă (eră) cu Smerdis,

fiul

sapa 6 "Osăyre' dimor »Ei ui | lui Ciru, sau cu un altul
oareadr, Suepăty zây Kăpov ptwb- | care. Ea îi trimise răspu
ns îna:
»Grete, od 68 zapă "Azdooret ab-

poi că nu ştii, că nici căa vă-

>0zv raw zobzp5-ovvotzszt cât, | zut vreodată pe Smerd
is al
>ze Exsivn za cb zâvros 'ţăp îd, | lui Ciru, nici că ştiă
cine eră

1 Ooyârrp"

> Ore

aut 8e poz

trimise a

că
R
GQ:
<
R

"Aymntuzst mp

o
să

co

= 3

>405 169 18 Eudzije 3ehpehy6 «pt- | acela cu

»00%e.e

"Az6osm

îdya- | »Dacă tu

carele

trăii,

doua

Otanes

oară

zicând:

singură

nu

cunoşti

E)0ziy, ore ă)mv | »pe Smerdis al lui Qiru, inforR. N

>0bâeuiav iâsabat zâv awp, Tfue- | »mează-te pe. lângă
Atosa cine
2409 ovatzăy 7 Smsi me yăp za- | »e acela cu care, împre
ună cu.
»tiue, trăeşte şi dânsa; căci
„|.zapă
“pasâpa,

radrmv

<iiv

2 zi

oazipa.
,

Unele ediţii au zap' adry 2.

fin-

se. Atât aci cât şi în rândul viitor, ediţia lui Blakesley
scrie “într'un
singur cuvânt ste,
,

.
2 dorts sim î govotriwy abri. Literal: cine
ar fi acela ca:
rele trăiă cu dânsa. Intervertirea pe care am făcut-o dă o oare
formă mai româ=
nească frazei.
”

*'Ardaams. Această femeie fu tot odată şi sora şi
soţia lui Cambise,
apoi treci la Smerdis magul şi în fine deveni soția lui
Dariu Istaspe. (Vezi
mai sus Cap. 33 şi mai jos Cap. 88). Numele în limba
Perşilor este Ales,
„5

nobrw.
€ dv e

Omis în manuscrisele din Cambridge și din Viena,
Ewură ădzhezâvw Dlakesley observă cu mare dreptate că
dacă Smerdis n'ar fi fost frate bun cu Atosa, această intimita
te n'ar
fi con-

stituit o garanție

aşă sigură, dar fiind frate de tată şi de mamă
Atosa şi Smerdis fiind nepoată și nepot al ui Otanes (vezi mai cu Atosa, iar
pag. 163), eră natural ca Otanes să pună pe fata lui să iea informaţisusi nota 2,
dela vara
„e! primară,
„

,

1 coțxacmpivwy

N

Tovatrâv.

> Femeile cari

,

locuese cu mine împreunăc,

Femeile în Persia locuiau împreună în apartament aparte de bărbat,
întocmai
cum la Mahometanii de școala veche ele locuese şi astăzi
în harem,.
trimeteă după ele când voii să le vadă. (Vezi Cartea FEster .din Biblie bărbatul
Cap. II,
vers 13), Acest obiceiu există în timpuri primitive la toate popoarel
e mai civilizate unde mai există poligamia, ca, de „pildă, la Asirieni, la Babilon
ieni,
.la
Lidieni s.c.].; el există odată şi la Greci. (Vezi -Odisea
VII, vers 305). —
n loc de coyxaznutywy Bredoviu . propune “soyxaTipeviuy, iar Naber
preferă
GoyuatarotpwpEvoy sau cvyxotpuputvov; nu văd însă nici
o
e pentru
schimbarea aceasta arbitrară, deoarece ai cotxasmpâvat Yuvatxasnecesitat
e o locuţiune
admisă pentru a
indică femei cari

locuese împreună într'un gineceu sau harem.
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Thalia III, 68, 69,

>psta

obros

GvyOpwzoc,!

Borg | »înainte

de

toate

ea

trebue

“moră tor, zaptdafe ri Bact- | »să-şi cunoască fratelec. La a>dajiaj, âttozetpz “jutac, ăMpy | cestea fiica trimise înapoi ră>
rătac” ?
spuns: »Nu pot nici să intru
>în

vorbă

cu Atosa, nici să dau

»cu ochii de vreuna din celelalte
»femei cari locuesc cu mine (în
»palat); căci omul acesta, oricine 0 fi el, îndată ce a luat
|

»tronul

a

în stăpânire,

ne-a

se-

»parat, dând fiecăreia (un apar-

»tament) deosebite.
69. "Azoboyst 5ă zudra zip "Oră69. Când auzi Otanes ace“m uâ))oy zarataivero zh zpitua, | stea, chestiunea se lămuri şi mai

Tpizny 88 arpysdiny toniune
ad7i, 3 d&aucay taâra
»YVatep, îsi oz, iyovoiay

zaț | bine (pentru el). Atunci el tri-

>" 05mise un al treilea mesaj Fedied, uiy- | mei, zicând astfel: »0O fiica

»âvyoy ăvahaiioda* by ây 5 | (men), fiindcă eşti de rassă no«zarip Dmoâbvay vehsb. Bi | »bilă, eşti datoare să primeşti
>văp î

ui zori. 6 Ripov

Xufp- | »risicul la care tatăl tău te în-

vâte, aa my waradorio 270,
»6d moi? utv, oi e ofzatnbuz»6y.uci sd Il=potwy apâzos E owa,
»0ei '/aipovra 8 ăza))iaazuy,
ăhă
»âobya tr, Niv 6 zoinoov
»Tăfe* îmzăy co: abvs5âm, zai ud-

|
|
|
|
|

ovită să te expui. Dacă (omul
»acestu) nu este Smerdisal lui
»Ciru, ci acela pe care bănuese
»eu (că este), fiindcă a dormit
»cu tine şi că a pus stăpânire
|.»pe tronul Persiei,

1! &vfipuwzos.

Pentru

6 ăviipunos care se şi găseşte

2 îtonstpe

“ptas,

-ădhmv

&hhp

râtag.

3 ubemv,

Adică

+ ăvadafisbat.

trebue

în unele ediţii vechi.

Literal,

(cum se răspândește grâul când se seamănă) aşezând pe fiecare
litate.
!

nu
ne-a

în

desemnat

altă

loca-

Wa:8ipny.

Propunerea lui Cobet de a se

ceti âvulaltsba:

în loc

de ăvunagsolu: e combitută de Biihr şi de alţii pentru motivul puternic că
nu e vorbă de a riscă un pericol, ci de a se expune de bună voie la un pe-

ricol. Nuanţa e subtilă, dar nu e mai puţin adevărat că există. La Cap. 88din
Cartea VI şi la Cap. 8 din Cartea IX, autorul nostru se servă de verbul âva-

Puleslia:, dar atolo nu e vorbă de a

se pune

iniţiativă, ci de a înfruntă un pericol iminent.

singur în pericol din propria

3 Bmoâbvatu,: În ediţia lui Blakesley Omoâsety, Sensul

sa

”

este acelaş.

* Bi. Cele mai multe manuscrise au “IIy. Astfel am avut mai sus la Cap.
15 din Cartea aceasta. (Vezi nota 6, paz. 86).
105 zot. Nu oăzot cum e scris întrun singur cuvânt în textul lui Bla-

kesley şi încă mai

puţin oăzt. ora: ar însemnă

nu deci şi nu

locul când figurează asemeni în fraza care expune cauza (st “ăp

at: însemnează nu în adevăr şi e un nu-emfatic. .
- 8 patpovra. Vezi mai sus la Cap. 29, nota 1, pag. 71.

prea şi-ar avea

2

s.c..); 05
N

|
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Thalia III, 59,

>0me abrăy vatozyoutyoy, Ăpa-.
>60yl abrod ră ra, Kai îi uây
»Zalyntat E7oy ora, vouits geww>7h9 Sucoâ. se po» ovvorzaw
»î 23 ui Eow,2 ab 358 70

zadra 7 Poidiun,
-

.

me

aud
Y

tvâvx

vedostyt ueădos, Îv 20115 zadra,

po

Enihayatas

23

ăpionavoa

Zoza4,5 25 eidiva we
ai
pi Gus âvzot motiiozty
Il pă

i

oneâstaro

zatgi patepyăczodat. Tod 33 udov

zobzov 75 Xuspâtoc Kâpos 5 Rau
.
DA
Ebozw ăp/ov mă ra
2 aisiq Gi Ti ob cute, “IL cv
1 ăpusov.

»lăsat în pace să se bucure,
>dar trebue să-şi iea pedeapsa
»legitimă. Acum dar să faci
»aşă: când se va culcă cu tine
»şi vei observă că doarme a-

»dânc, pipăi urechile.

Dacă îl

»dovedeşti că are urechi, poţi
»să conchizi că trăeşti cu Smer»dis al lui Ciru;

dacă

însă nu

»are, (să ştii că) tu trăeşti cu
-2Smerdis magule. Fedime îi
trimise atunci răspuns înapoi
zicând că s'ar expune la un pe-,
ricol foarte mare, dacă ar face
aceasta. Că dacă sar întâmplă
(ea el) să nu aibă urechi şi ar
simţi-o că îl pipăe, ea ştii bine

Wesseling scrie cu doi c dizuzauy, Aceasta însă nu este corect,

"

97

deoarece imperativul verbelor în 3sw leapădă un o, ca, de ex., Rpostassw
imperativ agâstacoy, Manuscriptele au un singur s, dar Blakesley,
urmând pe
Wesseling şi pe Gaisford, scrie ăassnv,
2 £pww. Unii critică utilitatea acestui participiu; dar fără drept cuvânt;
afară de aceasta suprimarea lui nu este autorizată de nici un manuscris.
13 â2. E de notat acest al doilea ât într'această clauză. Motivul e că şi Tv
33 penan yuEpuwv şisi sh
cd îi
ur
Putea
25 2sh piețe
Spăgăt formează o apodosis după 3 pi pain
at ww.
4 xtvăovsb
ssty, ouă niauuserise, cel din biblioteca colegiului Emrmanuel la Cambridge şi cel din Viena au xivivvabaty,

5 motf. Manuscrisul din Paris are nota
Dindort: iar Bredoviu propune zottg.
* Eî.

“Trei manuscrise

pe care îl adoptă şi ediţia

au “jv care e mai puţin corect din cauza lui

lui .
Zsza:

care urmează: deci dacă mănţinem pe si, trebue să urmăm cu Topa, dacă
scriem îjy, atunci trebue în locul indicativului prezent să scriem subjunctivu
l

zufpăvg cum stă scris în textul lui Blakesley.
1 co'(yăvat. Vezi nota precedentă, Steger care nu e. mulțumit cu
sinA
5
99 dea
7
v
taxa acestei clauze o reconstrueşte astfel: "Hy “Tă en
bn
104 /4v4
TE WTO
Ev,
înihuuazo
s
dă
îvnzu:)
dot=so0vsau Zozcha:,
îni)uunzos 8 (sc, 'țiwnsut) îpăzsovs
Yezaha. zăsd sicivat
zii
Gisru
ds2 disrubast
pt,|
înthapunarog îi ăpă3aovsa Earut.: Biihr traduce >si deprehensa

foret illum tangense. —aihapuzzos este forma ionică pentru: iaiimnatog. Mai
jos la Cap. 127 avem xarahunartos și la Cap. 183 din Cartea IV o:d6hupun+os.
Aci îniapero
s e sinonim cu xutațaviis.
9 23
.

U-GTwsst,
ntrebuinţat iar mai jos la Cap. 125 în sens de a ucide.
Vezi şi Omer (Odisea X, vers 259 şi XX ves 79),
- Waă ru ântcap.3. Retezarea urechilor precum şi alte mutilări ca
aceea
a nasului, a mânilor, ete. eran pedepse curente la Perşi şi aveau un
caracter

infamant, Vezi mai jos la Cap. 154, Istoria lui Zopir, unde reiese clar că
tăie-

rea nasului şi a urechilor eră o pedeapsă şi o ruşine, ca o dovadă
însă mai
autentică decât toate avem inscripţia dela Behistun unde ni se spune
la Col.
II, Ş 13, linia 4, că Dariu a tăiat nasul şi urechile rebelului Fraorte.
— Câtevă

ediţii în loc de înizupe au niszus,

-

Thalia IEI, 69.
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205 "Orăvzo

că o va ucide; dar că totuş va

dura --ăairahtovGa - să

face” aceasta. Astfel. dar 'pro-

81 :Potsiun adr,
Oyărap,!

mise Fedime tatălui

“e

wâpos' Epivezo

ris

oittos?

săvârşi

:mapă

aceasta.

ei

că va

Acuma,

Ciru,

fiul lui Cambise, pe când dom-

by :pțov (2 mepirpozi

O

—

care destul de gravă.

*e

=

=8

a

“DD
£:
PN
“1
e

R

=

"o
“i

02
e

=

e

o

€

x

Ş

Eta

a

niă, tăiase urechile ucestui mug
Smerdis pentru.o învinuire oare. .

paosz5 ză ora. Madoboa
ans 00) ebzersus 5 oby E/ovTO.

*

WR

T0Y

1000.

-

e

-t0TY,

03

?

2

1,

Așă dar

această Fedime, fiica lui Otanes, ca să îndeplinească toate
câte le promisese tatâlui «ei,

TI

când îi veni rândul.să aibă
acces la mag; —căci la Perşi

„TO Fatpi.-Tă “zvbueva,

femeile au relaţii

cu

bărbatul

lor când le vine rândul—, îintrăşi se culcă cu el;

când

a.

dormi. magul profund, ea îl pipăi la urechi. Nu îi fu greu ca
să descopere că omul nu avei
urechi,
14

co5

'Ordvsw 'ivărme.

şi imediat ce se lumină

Cuvintele acestea par de prisos, deoarece

„ştim dejă din Capitolul precedent a cui fiică eră Otanes şi de atunci Erodota
mai menţionat-o fâră să-i aplice epitetul .ei patronimie; de aceea, Valckenaer
crede că ele nu sunt autentice şi propune chiar suprimarea lor. Unanimitatea

manuscriselor însă militează în favoarea
suat autentice, mai

ales că avem

reţinerii

lor.

Eu

cred

că cuvintele

un caz paralel în aceste capitole unde Erodot,

vorbind de Smerdis, îi zice uneori 6 Kbpov Epîpâ:s şi alteori numai EpEp:s.

2 îmet ce ubriic ptpos îţivero sii eniitoc. Bihr traduce >quum
ordo veniret puellae ut accederete. Manuscrisul lui Sancroft singur are adi în.

loc de adzijs şi atunci trebue tradus când pentra dânsa î-a venit rândul să aibă
3 îy mepirporni
Şi “astfel, în adevăr,

țăp 6

eră

obiceiul

E

!

”

acces, s.c.l.

ul țovairsc

potrtovat

la Perşi, precum

rotzt

llipsgat.

se dovedeşte din sfintele scrip-

„turi la Cartea lui Esther, Cap. II, vers 12: şi atunci veniă rândul de intrare
"la regele Ahasver « fiecărei fecioare: şi mai departe la vers 14: seara întră și
dimineaţa se înturnă în a doua cazăa femeilor care eră subt paza lui Șaaşguz,
eunucul regelui, care păziă concubinele, şi nu mai întră la rege decât numai dacă
regele aveă, plăcere de ca şi dacă o chemă anume. Și venindu-i Esterei, fetei lui
Abihael, rândul să între la rege, s.c.]. — Verbul eotrtovat e luat aci în acelaş
-sens în care îl întrebuiniţează Erodot la Cap. 111 din Cartea II. (Vezi vol. 1],

pas. 287,

nota

1),

Locuţiunea

îv

zprsgonţ

o

avem la Cap. 168

din

Car-

1].

4
5

Sen

tea

eds. Unele ediţii, între cari aceea a lui Blakesley,-au “ne.
diwasaz, Un manuscris la Florenţa-are Tioazs, adoptat şi de

6 ob.
asemenea

yalenăs
&))* ebzertwe.
pleonasm 'am avut alt exemplu

0dx îjusza î)hă păhtara.
— Am
decât

un singur adverb.

tradus

Creutzer.

Literal: nu greu dar cu înlesnire; de
la Cap. 43 din Cartea II unde găsim

aci, ca
.

şi cum

nu am fi avut în text
a

E

“Thalia IL 70.

|

169

de ziuă trimise să

-

- | tăl
ei ui
despre

anunţe

'ta-

întâmplare;.

- 10. "0 55 "Ocyne mapahațov! | - 70. Atunci Otanes

se asociă

"Acaofjivtyv?
zi Toâporu,3 Ilsp- |
aîuy “se apzave -îcvras ai 2w5rg |
Eaierâzurăzavs îşi alozy, ăztițij- |
Gaza zâv cd pipa”oi"e 35 vai i adrei |

cu Aspatines şi cu Gobrias,
cari erau: printre fruntaşii Pexşilor, şi pe cari îi consideră ca

ăvâpa: Ilsnsiwv

punerea,

vrednici de încredere, şi le spudna Dnozzevoy ot zuza E-/sry, âve- |. se toată împrejurarea ; şi 'aceştia'
vsizawcag 5 63 rod 'Ozâvzof zobs )d- | bănuiau, în adevăr, că lucrul, eri
Yovs £5 Eşayro'
ai Edosi or: fuaotov | aşi, şi când îşi făcu: Otanes ex“=pooszatgionetz:

ei căzură de acord cu

Todo 2) atarebat? uihtara. 'Orâvrs | el; apoi deciseră -ca “fiecare din
UE 0
eioăyeza : laripiea,8 | ei să-şi asocieze pe acela din-

! zapaladiv.
Verb des întrebuințat pentru a exprimă actul de a primi
sau de a asociă pe cinevă într'un proiect sau într'o
întreprindere oarecare,
Vezi Cartea VI, Cap. 80, Cartea VII,. Cap. 106, 168
şi 169; vezi şi Xenofon
(Ciropedia, Cartea I, 4 şi 15),
:
,
.
: 'Acrabtvmv, Munuserisele din Cambridge și din Viena
cari au o :aşă
marcată analogie între ele, au aci "Aszalâwny,. Acesta
este singurul conspirator
în contra lui Smerdis magul al căruia nume nu figureaz
ă în inscripţia dela
Behistun. Ceilalţi cinci sunt exacți şi în locul acestuia
acea inscripţie. la Coloana 4, $ 18, figurează unul Ardomanes
(Ardamaniş), fiul lui Bazuces (Vahuha). Totuş,.pe inscripţia dela Nakşoi-Rustan, unde
află mormântul lui
Dariu, se face menţiune de unul Acpacană calificat de. sepurtător
al toibei lui
Dariu, aceeaş inscripție menţionează şi pe Gobrias ca purtător
al arcului lui Dariu.
? PoBpâv. Forma persană a numelui acestuia, astfel cum
se poate ceti
pe inscripţia dela Behistun, este Găubaruva şi acolo'e
calificat de fiu al lui
- Mardoniue (Mardunişa). Am arătat în nota precedentă
că Gobrias figurează şi
pe inscripţia dela Naky-i-Rustan ca purtător de 'tolbă
.al
Dariu, funcţiune
care trebuiă să fie ocupată de un bârbat de frunte. Pentru luimenţiun
ea lui Gobrias pe inscripţia dela Behistun vezi Coloana IV, $
18, linia 5. Numele Gobrias figurează iar la Coloana V, Ş d, linia 6, dar cred că
acolo -e vorbă de

un alt Gobrias.

,

.

A

„m

m

m,

miemâewrăzove
îș niozty. Avem la Cap. 115 din Cartea 1 îș zo5+0
ttatos, apt pentru aceasta.
.
i
$
„9
&vavelxavsog, Acest verh e întrebuințat de Sofocle
tot în acest sens
în tragedia Antigona, vers 258; asemenea şi de Euripid
în “tragedia Fenicienile,
vers 1721,
4

RN

cod "Ozăysw. Unele mauuserise au forma 'Ozvzos a genitivu
lui, asemenea şi mai jos la Cap, 71.
a
stozebet.

Varianta

* lynagipysa,

:ssz6o:

nu trebue

primită.

*

Aceasta este forma naturală ce ar luă-o

.

în limba

E

elină
numele acesta care în limba persană este Vedafrana, cum
şi figurează pe inscripția dela Behistun. Erodot dar e mai exact decât, Ctesias
care îl numeşte
Artafern
es (Excerpta Pers. $ 14) şi decât Eschil care în tragedia
182 îl numeşte Artafrenes, Ii curios de observat aci că inscripţia Persii, vers
dela Behistuu

(Col. IV, $ 18, 1. 4) pune
Dariu el ar fi personagiul

pe acest conspirator în capul listei, ca şi cum după
principal. Eschil în pasajul din Perșii la care mă

refer mai sus, spune că el fu carele ucise pe falsul Smerdis,

Thalia III, 30.
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[ozphns
A

58

Mepăzwtovy,!
103
>

'Acza- | tre Perşi,359 în care

ar

avea

mai

"Yăăpyza2 ayovârwy 38 | mare încredere. Atunci Otanes
pe
Intafernes, Go7obdToy î £, zapamivezat 36 mă Sodoo8 | introduse
fire 58

Aapsins'î “Yorăoneos 4 [lspotwy | brias pe Megabiz şi Aspatines
fuwwt

zobtoy

ăp

tatăl lui Intafernes, ne

3

îv

spune.

ot

6 | pe Idarnes, Făcându-se

inscripţia

“dela

(Vayaspâra).
*

Behistun

se

numiă

ei (astVeispares

.

1 MeăBoţovy. Un manuscris are Mepâ3atoy. Numele astfel cum e scris
pe inscripţia dela Behistun este Pagabukhsa ; transformarea e lesne dacă schimbăm M în B, cum din Bardes'se face Mardes san Smerdis,— Inscripţia sus

menţionată îl face fiu al'lui Dadoes (Daduhya).
2 “Tâdpvea. Iascripţia dela Behistun îl
eră fiul lui Megabignes

(Bagabigna). Ctesias

numeşte
îl

numeşte

Vidarna

şi

spune că

Idernes

şi

Plutarch

Indarnes. Pe coloana 2-a a inscripţiei dela Behistun $ 6, liniile 4—11 se spune
că Dariu i-a încredinţat comanda unei expediţii în contra Mezilor revoltați şi
că, intrând el în Media,.a repurtat asupra lor o victorie mare într'un loc al
cărui nume pare a fi Marus. Din Erodot (vezi Cartea VII, Cap. 135) aflăm că
Xerxes i-a încredinţat paza coastei asiatice şi că 'un fiu al lui, purtând tot numele de Idarnes, a căpătat comanda unei armate de 10,000 de oameni ai lui
Nerxes supranumiţi nemuritorii (VII, 66). Din Strabon (XI, pag. 771) aflăm că
descendenţii lui Idarnes au devenit regi ai Armeniei şi au domnit acolo din
timpul lui Dariu.şi până în zilele lui Antioch cel Mare.
|
3 îq ni Sodaa. Susa, în limba arabică Sus, în cea persană Şuş, iar în
cea ebraică Șuşan, fu capitala regilor Achemenizi cu începere dela Ciru, fundatovul ei. Numele derivă dela cuvântul Sus şi însemnă în limba persană floarea
crinului, floare care creşteă în maro abundență în localitate. Stefau din Bi-

zanţiu zice despre Susa:

»Sodsm m6hs

întsnuos

Iepstem,

Mipvovoc

wrispare

(aci. autorul se înşeală, căci Artaxerxe Memnon nu a fundat, ci numai a. mărit
şi înfrumusețat capitala lui Ciru). »xâxhqrat 2E ad râv xptvwv, î Toi îv ci,
>pâpu mepbret îxztg, So5eăv me adr vatobaty oi BăoBupote. — Oraşul acesta
eră situat la 400 de kilometri la S.E. spre E. de Babilona şi la 100 kilometri
de fluviul Tigru, adică de frontiera. Babiloniei, pe râul lKaron. Astăzi se văd
încă multe resturi în mijlocul unei câmpii întinse, .băltoase şi infestate de
fiare sălbatice. Sunt şi multe tumuli sau ridicături de pământ
în localitate,
dar acestea nu au fost încă serios excavate şi sunt sigur că dacă s'ar face acolo
săpături serioase, s'ar da la lumină multe. resturi interesante pentru istoria Perşilor şi mai ales a Regilor Achemenizi. Una din aceste ridicături întrece cu
mult pe toate celelalte şi ca dimensie şi ca inălţime şi poartă numele de

Kala-i-Şus, adică citadela Susei.
* Aupetog 6 “Tordoazsos

.

îs

Ilepotwv

lesne de explicat. Erodot crede și urmează

îjtwy. Acest

o versiune

conform

pasaj

căreia

nu

e

Smerdis

magul sar fi găsind la Sardes în momentul când a fost asasinat de conspira:
tori. Susa, fiind situată în Persia, cum dar poate să spună autorul că Dariu,
când a sosit la Susa, veniă din Persia. Singura explicaţie este că cuvintele Ex
llzpstwy
propriu
Susiana
ca oraş

pot fi luate aci în sensul cel mai restrâns pentru provincia Persiei
zisă, numită Pare sau Farsistan şi dela care restul Persiei cuprinzând
şi-a luat apoi numele, Această provincie, la răsărit de Susiana, aveă
principal Persepolis şi cuivă venind din Persepolis, sau din provincia

Persiei la Susa, i sar puteă zice că vine din Persia în acelaş sens în care sar

fi zis sunt acum câţivă ani de cinevă care ar merge la Iaşi din Bucureşti că
vine din România, nume care odată se aplică mai mult părţii noastre dincoace de Milcov. Aşă îmi explie eu numai: această frază. Blakesley o explică

zicând că Erodot a uitat pentru moment că pune scena asasinatului

lui Smer-

dis la Sardes; e adevărat că inscripţia dela Behistun spune că Smerdis a fost.
ucis în fortul Siktakhotes în prorincia. Nisea din Media (Col. |, $ 18, linia 10).

n acest caz Dariu ar plecă din

Persia. ca

să

atace

pe

Smerdis.

Explicaţia

Thalia 1H, 70, 31.

lil

zarijp dmap/os.! "Exai dy obros2 | fe) şase la număr, sosi la Susa

a

azizero, rola: 8: zây
Ilepstoy | Dariu (fiul) lui Istaspe carele.
îdofe ami Aapsioy mposeratpioa- | veniă din Persia: căci în păr-

face, 3

țile acelea, eră tatăl său satrap.
Când sosi Dariu, cei. şase Persani crezurăde cuviință să-l a-

socieze şi pe el (la sfatul lor).
71. Xvvehdovras 38 obzot, îdyreg
11. Aceştia dar, şaptela nuîază, îdiZocav opisi aiosts vai | măr, se adunară împreună, îşi
23 îs Aapetoy | jurară mutual credință şi deliaceasta e însă puţin satisfăcătoare, căci Erodot
oraşul

nu' poate uită că a menţionat

Susa chiar în această frază și nu poate să se exprime

cum

se

exprimă,

decât fiindcă consideră Susiana ca o provincie distinctă de Persia propriu zisă.—
Chestiunea de a stabili îu mod precis dacă Smerdis magul a fost asasinat la

Susa sau în alt loc e foarte grea; şi asupra acestui detaliu diferă . părerile.
Incontestabil că autoritatea inscripţiei dela Behistun e foarte mare, dar îmi
pare mai natural ca Magul să-şi îi ales reşedinţa la Susa în capitala Achemenizilor, deoarece voiă să treacă drept Smerdis, fiul lui Ciru, aşă „că şi versiunea
lui Erodot este şi ea posibilă. Sa sperăm că descoperirile ce se vor face la
Susa vor aruncă cevă lumină asupra acestei chestiuni rămase obscură şi asupra căreia nu ne putem pronunţă astăzi,
|

__1 %obtuv

făp

ăn

av

oî.6

sarmp

dnupyos. zobruy, adică Ilepctuy.

Prin 5zapyos se înțelege guvernator sau satrap ca mai jos la Cap. 166 din
Cartea IV, Satrapia Persiei propriu zisă pare a fi fost timp de mai multe ge-

neraţii un apanagiu al familiei Achemenizilor, aşă că dela Achereres
un fel de suverani la Parsagada, Iată de ce la începutul inscripţiei

ei erau
dela Be-

histun, după ce Dariu își numără neamurile (Col, , $ 1), spune la Ş 4 Opt
din neamul meu au domnit inaintea mea. Eu sunt al' noulea. Acum ştim că

Dariu a fost primul din ramura lui care a domnit şi de sigur că

Dariu

soco-

teşte satrapia Persică ca o domnie, şi, în adevăr, de fapt aşă eră. Perșii din
Persia proprie erau mai mult guvernaţi de Istaspe decât de Ciru, sau de Cambise, cari făceau expediţii depărtate şi chiar decât de Smerdia Magul care nu

îndrăznia să iasă din cetăţuia lui— E de observat că Dariu a devenit rege al
Perşilor pe când tatăl său Istaspe trăiă şi eră guvernator al satrapiei Persiei.

Aceasta se confirmă și de inscripţia dela Behistun, unde vedem la Coloana II,
$_16 că Dariu l-a însărcinat cu pedepsirea Perșilor răsvrătiţi. Acolo însă s'ar
păreă că Istaspe fusese transferat ca satrap în Partia. Textul glăsueşte astfel:

»Partia şi. Ircania s'au răsculat în contra mea.— Ele s'au declarat pentru
»Fraorte.—Istaspe, tatăl meu . . .. (indescifrabil dar pare a fi) se află în Partia

>şi s'a răsculat poporul şi l-a părăsit ..,
»a mers în contra lor.—Îutr'un loc numit
»bătălie.—Ormuzd mi-a dat ajutător, prin
cumplit această oaste rebelă s.c.].«

2 o5rog.

— Și atunci Istaspe
Ispahoste, oraş din
mila lui Ormuzd
ÎN

În unele ediţii vechi găsim usâs.

* cotat E5 cv

Ilepciwy idote za! Aapetovy

cu câteriă.trupe
Partia, s'a” făcut
Istaspe a învins
Ă

|

sposzratpisualiat,

Dariu pe inscripția dela Behistun spune, la Col. î, $ 18, liniile 6 şi î că nimeni nu & cutezat să se lege de Gomates Magul (Smerdis magul) până la sosi-

rea lui. Cred că versiunea lui Erodot e cea mai probabilă pentrucă

e natural

ca Dariu într'o inscripţie concepută de el să exagereze meritele lui proprii.
Cred dar că initiativa acestei conspirații a fost luată, cum zice aci. autorul
nostru, de cei 6 Persani şi că Dariu s'a asociat pe urmă.
”
+ tdidocav.sois:
niarzig ua hoovs.
Explicaţia. dată de Bir
acestei fraze mi se pare cea mai bună; el zice: »fide data invicem sermones
contulerunt (sc. deliberarunt) quid faciendum essete, adică, după ce şi-au jurat re-
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- Thalia

III,

sl.

îi

dânşii). .Când

azizazo “puburi ăzoțaivecbat, ză | berară (între

oz: :năds*. 2 Boo andra 2âozeoy uăv | veni lui Dariu rândul

să-și ex-

adzhe uobvos ExtoraGbar, : Ga. , ze | pună părerea, el le zise: ->Eu
.
uâgos atm î pachebww dai Eusp| »credeam că sunt singurul ca„
»âtz 6 *Ropov .zezahebrijrs"
i». za | »rele ştiă că magul este acela
+
22Ti Gz0vâî, ! cearele domneşte şi că Smer-

e

»z2. mazphs

-.
=

=

»0s Gooziawv în 20 uâyep Dâva- |
»z6y:5 ?Emsi za 05 cuyrpatze Gosst |
pam -Dutas :sicâyat val ij uodvov |
viu, mottsty briza 'uo! Gorte! |
>. ui bnepiaecar cd văp |
»ăpatvov e d. .
6 |
"Ozăvrg" »"9 mai “Yorăonsos, ete |
drțabad

ani

»dis al lui Ciru e mort; şi
sam venit în grabă aci iîn»tradins ca să hotărim îm»preună moartea .magului. Dar,
»de vreme ce se întâmplă că
»şi xoi ştiţi (lucrul), dar nu eu
»numai, eu sunt de” părere că

tuzaivaw | »trebue să ne punem pe lucru
5 zacpbe | vimediat şi să nu amânăm; a-

»0553 îj0ow. 5 Tv văzut tat/si- | sceasta nu
ciproc credinţă, au discutat între

ar

dânșii asupra modului

spre

de a procedă.

cred că este adevăratul înţeles al lui )5yovs. lată şi motivul

pot admite 'intervertirea ce o face
wi: A6ţovs vai miaz:s; conjuraţii

fi

pentru

binele
nu

manuscrisul sancroftian care: zice zâitoaav
întâiu îşi jură toţi credinţă sau fidelitate

între indivizi. (Vezi nota 3 dela pag. 17). — Locuţiunea î:âîvat hoyovs
seşte şi la Cap. 97 din

Acesta

care

Cartea I. (Vezi vol. ], pag.

se gă-

177, nota 4).

rabra 3dâxzov ptv udris:pobvog întorualiut îti se
"Ep
xui Sptipâts 6 Nbpov rezshebrmxe,
5 pâţog cîm & Basthziwv
Nimic în Erodot nu ne explică de unde aveă Dariu credinţa aceasta şi cum de

eră în posesia secretului asasinatului lui Smerdis. Asupra acestui punct obscur
asemenea nu aruncă nici un alt autor vreo lumină. Până chiar inscripţia dela
Behistun nu spune nimic, Eu nu cred că trebue să deducem a priori că Dariu
ar fi fost implicat în asasinatul adevăratului Smerdis; cel mult el a avut o bănueală, cum a avut Otanes,şi nu a îndrăznit să o manifeste în public pentrucă
magul aveă mulţi partizani și Perşii nu credeau în asasinatul din ordinul lui
Cambise al propriului lui frate. În 'toate cazurile punctul complicităţii lui Dariu
în asasinatul lui Smerdis rămâne un punct încă obscur în istoria Persiei.“

"2 abrod robzov eîvewsv, literal, chiar pentru acest lucru, sau cum
traduce Bihr, >0b id ipsume: Avem expresia aceasta la Cap. 3 din Cartea II
si o mai găsim în Tucidid la Cap. 139 din Cartea I şi la Cap. 6; din Cartea
VIII; în fine şi în Pausanias (I, 23, $ 6).
Ext ră pâţw băvarov.
? dc'svoriowy

Verbul

abytscăvat, pe care

îl vedem întrebuințat iar mai jos la Cap. 84, indică actul de a îndemnă la un
fapt asociându-și tovarăși. (Vezi la Cartea VI, Cap. 74).
* cvymvstue

Gsse.

Avem

aceleaşi cuvinte la Cap, 71 din: Cartea

|.

-5o0d qăp ăpetvov Vezi vol. I, pag. 318, nota 3.: Tot așă la Cap. 86
din Cartea VI avem xipâtoy 6 ciq ce narnic dutod wat îxvalvaty fotzaG aewbriv-tdvra
cod marpis obâtv ficow. Deşi simţimântul acesta e natural tuturor popoa:
elor, eră esenţial elenic şi s'a dedus de aci că întreaga desbatere care urmează
între conjuraţi cu 'argumentaţia ci sofistică şi caracteristică a şcoalelor-de filo-

zofie din Grecia în timpul lui Erodot este versiunea, ca să zic așă, naţionalizată
elenică a desbaterii între aceşti oameni. Să comparăm fraza aceasta din text
lui Platon >m8rot ss &yafoi vai 3: alive, —-În loc de îjs5w
cu locuţiunea
i
Creutzer are Ezaw -cara e forma atică.

„Thalia III, 71...

»pq5t7 Tab34y uih GWTw :G5ytd/bys
»ăfeddos, d ni mă! aoepovt»Grepoj aoriy

hănâoveel - 3si «ăţ,

>zhsdvas şsvouâvows: 0dt00. Îatpet-

>psetva;, Ade. mpbe cabra Anpeios,
»"âvâpzs 0! mapsâyres, -rpâaw. ră

»zipruzup i POrăyzo2 zi -/pijazals,
sSnioraols Gr dzohtst)ra. zzozae

»ăfolozt i 740 mie apbs: tv, udeţo,
»+047j :mepipad)ouzvos Eur răp-

>0ea, Mdhora
32

Duâo

uây ov. opeiherză
adry! padăpavot. 6

»0tEsty - Tabăra” “însi me 103: buy

»uepoy,
teze. buy îm8
»unepnto, În "vw În&pn, 65.

îy

Lî3

»(nostru)«. La. acestea Otanes
răspunse: - >0O fiu, al. lui Ista»spes, eşti dintr'un părinte. va»loros şi pari a voi să nu te
»arăți inferior părintelui tău.

» Afacerea, - aceasta:
nu

o griibi

»aşă în mod nesocotit; dar: în>)ghiab'o cu: mai multă, pra»denţă;; trebue să fim -mai mulți

»la număr şi apoi să procedăme.
La acestea Dariu- răspunse:
»O - voi cari. sunteți de: faţă,
>dacă adoptați sistemul pro-

»pus de: Otanes, să ştiţi că
»veţi: pieri în mod mizerabil;
„căci se va găsi unul care. -0.

»să divulge magului

(planurile

»noastre) pentru a-şi asiguri
»un profit personal. Ar fi fost

4.

»mult mai bine dacă aţi -fi să»vârşit faptul acesta după ce
»vaţi fi consultat numai. între

'

.

1

%

oirw

Guyriuuve

»voi; deoarece însă voi. ați :cre>zut de cuviinţă să vă, adresaţi

ăBobiwa,

&uW!

în

zi swppovtarspoy
adry
hapBave. În 'Tucidid (|, 81) găsirh &Bvvhtu. juxtapusă la
sw9posbvr).
2 'Ondvew. Vezi mai sus nota 6, pag. 169,
:
„3 &nohteciis xdutoru, Vezi Cartea I, Cap. 112. În Aristofan d
vaze

imohodpevos.
+28
îŞotcst

dela îxptpw, care verb; întocmai, ca şi corespondentul său latinul

cherre, indică actul de a destăinui
verbului itațoptuw.
5 Woethecs,

un secret. Sensul

este

identic

cu

acela al

Unele ediţii “scriu fără augment igeihsrz,.

LI
za?
bptuwv adrây
Balpzvot.
Două manuscrise au Buhhâţisvo! şi
se găsește și Bobiinevot în câtevă ediţii vechi,
Grenoviu explică locuţiunea
29 tavtoă Bhhzoliut prin >ne se ipsum
aliquid recipere< dar interpretarea

»secum delberare, aliis, scilicet, non admissise e mai exactâ,— Pentru
expresia
vezi finele notei î, pag. 256, vol. Î. Autorul înţelege prin
aceasta că ar fi fost mai bine dacă cei trei conspiratori cari 'au luat
iniţiativa
complotului, adică Otanes, Aspatines şi Gobrias, s'ar
consultăt între ei nunai, fâră a-şi mai asociă alţi patru, şi ar fi urmăritşi fi executat
repede planul
lor, aşă că Suwy
în bpiuv adr

adrây
tines- şi lui Gobrias.

1 Snepsieobe.

se adresează în specie de Dariu lui Otanes,
:

Verbul baspsiliectut cu dativul

însemnează

lui Aspa.

a supune

un
lucru cuivă, (Vezi: vol. I, pag. 15, nota 2),
“2 icre bpîy Gat, Pentru acest îs: urmat: mai departe de
cș unde ne-am
fi
aștaptat la sai Gat vezi gramatica elină a lui Kiihner, Ş 57]..

DN

|

Thalia III, 11, 12,

14

dos

p6ăs

«la mai mulţi

2uzd vatijyapos Ea-

>Ta!, ă))ă ozea adres E7 po
2
>Tepiw 2pbe 79. uăţove.

LO Li

Pe

şi m'aţi

iniţiat

»şi pe mine, să ştiţi voi aceasta,

luă

îna-

»inte ca să acuze, dar eu

»că nimeni nu-mi va

sin-

>gur vă voiu denunţă maguluic.

.

19, Aze apbs zadra
ze!5i, Gpa' onepy6uivov

72. Otanes atunci, văzând pe

'0răvrs,
Aapetoy

Dariu ași de grăbit,

(i) zise::

East ze Tutag ovyra/bvaty uyaţ-

»JDeoarece ne sileşti să ne gră-

»adliee

0b7

>bim şi nu admiţi nici o întâr-

»3âc, 0. Enytol adrbs Grew rpâz
»năpuey îs ză Boohijia, mai Et

»ziere, vinode ne explică sin-

>/ewpicousv

»în palat şi să punem mâna pe

voi

>văp Eh
4

a.

bzephăhhecda:

abriiat.2

Goreoac
Pe:

>gur în ce mod să 'pătrundem

(ohaxăs

o0idăe

a

»ei. Ştii că paznici sunt po»staţi peste tot, dacă nu i-ai vă»zut (cu ochii), de sigur ai au-

wovă

aq

a

za abrâs, £i pi tv: 0h)t
0>40bo0a6* âș2 rw rpOzw 22100
>uzye; 5 "ApsiBerar Aapetos zoiods”

»zit de ei. Cum, te rog, vom
„străbate noi printr'înşii2c Da-

Oră, îi noi for ră 67p
ouăv 04 0iă re Eram, Ep
»28 da 6 zosi ră dor uăv
»0id re, po î 0V53Y Vi AVTWY
văz pivezal, “Yusie 08 lore
-

>

>

»spun bine, dar din cari rezultă

-

we

AN

viu răspunse astfel: »Otanes,
»sunt multe lucruri cari nu se

»v)azăe

Tăs

>covă; şi moi sunt altele cari
>la vorbă par frumoase, dar din
>cari la urmă unu rezultă nici
»>un act mare. Voi să ştiţi că
»se poate străbate fără greutate
»prin garda postată (acolo). Şi
»aceasta pentrucă, în situaţia

VateoT=woxe E0b04$

»0d83y “adezăs zapshsiy. Toăro
»uv ăp, Tiuzoy tâvzoy zo:âvâs,
»0dâsic Goris 0b aplec, ză pă
>705 xaraldeduavos

Tiutns,

ză GE

»>zov ai. Gstuaivoy, Todzo 55, E
1 2Em'ţto.
îâmyto;

altminteri

Ediţia Dindorf are
s'ar accentuă

îsmyizo

tâqeo.

Avem

pentru
la Cap.

care

în

90 din

realitate şi este
Cartea

I un

caz

analog cu airto care-e pentru oirtzo şi altul mai sus în Cartea aceasta la Cap.
”
42 âxso în loc de âxtso, (Vezi vol I, pag. 158, nota 3).
2 abroiat. Nu se referă la nimic exprimat înainte, ci la aceia pe cari îi
sugeră înainte cele cari precedă, adică la falsul Smerdis şi la partizanii lui.
3 otââg xov. Manuscrisul florentin şi cel din Paris au otâ& ov.
+ &1 după e! ui e mai tare ca un simplu dar, însemnează de sigur,
5 6. Stein şi unele ediţii au ss. Vezi mai sus nota.5, pag. 43 asupra lui 4 în loc de 7â. Toate manuscrisele au îs.
* mep'qcowew Unele ediţii şi chiar manuscrise au metpm9opev care e
„_ .
forma ionică pentru zsgiaope, întocmai cum nsipara e forma ionică pentru
mEpara.
1 îâyruwy sotâvâzs, Literal: fiind cum suntem, adică nobili prin naştere
cari au acces la curte. — În loc de zotâvâc unele ediţii au roiuy. E) de preferit
zotiivâe care are pentru el autoritatea manuscriselor lui Sancroft și al lui Wes-

seling,. mai ales că la Cap. 62 din Cartea VIII toate manuscrisele fără excepţie
au 70:00y05.

.
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»zdrâs Orly
»zăpiuev găs

»llepotovy vai

ebnpezsarăcrv ti
pri se îjpetvE!

â0bhsotai

”
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»pe care o avem, nu'e nici u»nul car6 nu ne-ar lăsă să tre-

zi Enos | »cem, parte dintr'un simţimânt

»zapă 705 zatpbs oruâpai ro | »de deferință, parte de frică.
>Baothsi. "Eva yăp zi dei wz550s | >Afară de aceasta, eu
am un
»X&yeoda:, deytodo.! Tod “ăp ad»meşteşug excelent pentru a

>100 vhradusa,? ct = vevâduzwot | »răsbi, voiu spune că am sosit
>zai ci zij 6d%j0mîq5 dapzouzvot. | »chiar acum din (provincia) Per»>0: ufy pe Webdovrat cre, îmsâv| osiei şi că am o comunicare de

>zt uzihost rola! vebâza: msicay- | „făcut regelui din partea

tată-

si

=
R
1

(>
a=

>0 minciună, să se spue. Căci
uâ)idv | »urmărim (toţi) unul şi acelaş
a

=

==,

=

vâpdos, pai

Ş

Re

=

R

a

“
=

>6wyrat

=

«23

v

“3

3R

»zes vepâtiozoar oi 3” î)ifitov- | »lui (meu). Unde trebue spusă

cetati Sztrpăzrrat. 0ăzw 0d rad>ză

Gortovres,

zivrod

»usda.5 [i 62 ură
onăhhotzv, 6uniwg ăv
»fouevos wpevdijs sim,
»wevos” ăhrOiie. "Os
>7â avhovpây Erâv
v

>

»Scop, şi aceia cari mint, şi a-

mepted- | »ceia cari obicinuese

zepâtozoba:
& ze âhmbrat 6 vaâdây uz wv
zapti,S ad-

|
|
|
|
|

adevărul.

sCei dintâi mint atunci. când
»au să câștige cevă prin adesmeneală cu minciuni; ceilalți,
»de altă parte, spun adevărul
spentru ca să tragă folos din

?
7&- oi Guztvoy? 36 :/pâvov3
tocat. | »veracitatea (lor) şi ca să li se

îs

2

ăv

Owrtfntyaty

metpăzat,

»încredinţeze lucruri : mai: im»portante. Astfel, deşi sistemele
| de a procedă diferă, avem în

"Eva găp za ăsi wsbdos hiesha:, ketaliu. E foarte puţiu
probabil ca Dariu să fi enunțat acest principiu, mai 'ales că Erodot singur
spune că Perşii considerau miuciuna ca cea mai mare rușine: »Atotorov ît

abzoiat (i. e. Ilipapa:) zo Wsbâsahue (Cap. 138 "din Cartea I), Chestiune
a dacă
minciuna în anume cazuri nu eră justificată formă obiectul unor
vii discuţii
printre sofistii şi retorii Greci, (Vezi Platon, Polit. II, 21 şi III, 3) şi
de sigur

că Erodot a asistat la destule desbateri interesante asupra acestui punct delicat
de filozofie morală; şi, ceeace urmează, nu e decât un rezumat al argumente
lor
pe cari le-a auzit autorul nostru la sofisti şi pe cari le punceîn gura lui Dariu

cu idea că ele pot să-l fi servit în ocazia de faţă. Afară de aceasta
e puţin
probabil ca în aşă moment Dariu să îi făcut tovarăşilor lui un curs
de morală.
2 dhtzpslia.
Am avut verbul acesta la Cap. 102 din Cartea II. (Vezi
vol. II, pag. 264, nota 2),
:
.

2 d mhimîg. În textul lui Creutzer avem ăhrfiziq ; tot aşă şi câtevă.
rânduri mai jos, unde avem iar acest cuvânt,
* optat. În textul lui Long şi Macleane- aşi, Asemenea la Cap, 57 din
Cartea ].
i
..
'
3 mwosob repteyopehu, Pentru sensul verbului sptiyoua: cu penitivul
vezi mai sus nota 744.
:
* apti.

Tot

Vezi vol. IV, pag. 281, nota 3.

&petvov.

Vezi la capitolul precedent nota 994.

26 4pâvov.
În viitor, avem
şi iar la Cartea IX, Cap. 89.

această locuţiune

la

Cartea

VII, Cap. 29

Thalia. III, 72. 78.
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>Baâsavydatp.l ayBadra 6, zo0h8-. | »vedere. acelaş, scop.

Dacă

unu

»utoc: „Al. Enea. ooâuevat,, Eon?

»ar. fi. câştig. în. perspectivă,

»Z0yab

»acela care spune

pâna

ta

i

pp

e

pe

ua

e
app
E

PER
|

»adevărul. Aceluia dintre

puturi.
E

pa

PR

sen-

| atimelele» dela, poartă care ne
«va lăsă. de :buna lui voie să

„mu
a

tgp
,

II

| aşi acela care minte,'să spună

„|

jum

ar

| putea, tot aşă de bine să minţă,

ui

pitt,

adevărul

eotrecem, o să-i fie mai. târziu
»spre folos; acela însă care se

| ava-împotrivi, va fi considerat
sca un inamic; şi-apoi împin-

îi
Ne

»gând

ae
Ma

»rul (palatului),
>pe lucruc..

273, ASipet. Podpone pară rabra”
e .etdot, fpiv. mozet pădpits:5 ăvacbcacda:. iv
»ăp/liv d, si se wi) otoi za 306»ucda abriy yxhaltsry, ăzo0a-

|
|
|
|
|

înainte.până

în

interio-

ne. vom pune
,
Se

. 13. După aceasta Gobrias zise:
vAmicii mei, când oare se va
»mai îvi pentru noi o ocazie
»mai nemerită: de a recuperă
»puterea sau de a, muri dacă

/
“Ore sa? ăpyânsda uzw,8 | »nu suntem în stare să punem
»ăcyras Îlăpaat, bad Mov.ây- | »mâna pe eu? (Gândiţi-vă) că
"1 dsuderuvăslic,
cipiul''unde ne-am

Cartea II.

Dindorf serie 2ztivbstw. Construcţia aceasta cu

fi aşteptat la un infinitiv se

.

,

mai

găseşte

la

Cap.

parti:
119 din

__2 Eow, pentru staw, interior: sau în lăuntrul palatului. (Vezi şi vol. I, pag.
206, nota 1)., .
N
|
2 Epţţoo ă4Gpsfu.. Locuţiunea. aceasta pentru a se pune pe lucru o mai

avem la Cap.. î2 din Cartea II. (Vezi .vol. II, pag. 313, nota. 2).
o.
„* mwîv xors.. Unele ediţii tratând pe xâze ca o simplă particulă lasăa
& absorbit accentul de cuvântul precedent şi scriu ui xpss.
|
|
5 zapitst, Aci verbul zapixatv. e nat în sens impersonal. De asemenea
uz, al, unui verb îu sens impersonal

avem

exemple

mai

jos.

în

Cartea. aceasta

la .Cap. 142, la Cap.. 14 din. Cartea IV,la Cartea. V, Cap. 49 şi la, Cartea VIII,.
Cap. 8.
....
|
€ ivahaBisty, ăzohavăsty.
Aceasta e. forma ionică întrebuințată în
textul sancroftian. Creutzer şi. câtevă ediţii preferă forma atică contractată

ăvuaBeiv, îmoduveiy,
„? "Ones

|

spe.. Șe găseşte Gre “ţăo în unele ediţii.

-

OO

A

3 păvy, Cu acest pty corespunde ze. dela începutul clauzei următoare, .de
aceea, varianta zs. qăp.e greşită, “ăp ne cerând apodosis. Construcţia este 6rz
“fe ăpyâustiu u2v (protasis)... dcot se (apodosis)... E ca şi cum oratarul ar
fi zis: ayoiu să vă atrag atenţia asupra a două lucruri: pe de o parte,că sun- .
stem cârmuiți de un Med, de unul care aparţine sectei magilor, şi care a fost
scondamnat la retezirea urechilor pentru crimă,și, pe de altă parte,.că. regele

»Cambise în ultimele lui momente. ne-a, rugat să recucerim puterea :pe .care a
»uzurpat-o acest, regec.

|

Thalia ÎL, 73.

177.

»âpds. wăov,l za Tobrov wa | >noi, cari suntem Persani, sun»0d4 Eoos.? “Oow za Duwy |-stem cârmauiţi de uri Med, (de
»Raufbon vootoyr zapeyivovto, | >un) mag, căruia încă i s'au re-

»derbuz0a, d

4

71
w.

Re

»zdwus 409 usuvmo0z 7
»tezat urechile! »>Aceia, dintre
»o7mis 3 IlEpogo: zehebrâvy zdy | >voi cari vă aflarăţi lânga Cam»âioy, ui metpsonivota! ăyxată- | »bise în timpul boalei lui, vă
250a: zijy dpi Tă zâra ob Evs- | »aduceţi de sigur aminte imez Gadohi £80- | »precaţiile

pe

cari,

în

aulti-

>4touey siaziy Rawpboza, + Nâv wy | »mele lui momente; le-a pro»tidzuat wîzoy 5 zsi0zcu: Aagsiw, | >nunţat în contra acelora dintre
»zai,

ui,

Gezhbzoda:

54 zod o»)- | >Perşi cari nu ar încercă să re-

>)owuv zodâz 6 î) îj idvraci? îsi | »capete stăpânirea:

în

(cuvin-

»tele) acestea nu am pus noi
»utunci crezământ pentrucă so-

»cotiam că Cambise
»din pizmă.
1! ăpyăpzla

pe,

tdvreg

Ilipoa:,

bai

le rostise

Şi acuma eu votez

Mndov

ăvăpis

păov.

Asupra acestei chestiuni a relaţiei între Smerdis magul şi Medii vezi mai sus
la Cap. 65; nota 1; pag. 157. — Un fapt aci reiese din discuţia aceasta ţinută
de conjuraţi şi aceea este că Perşii şi în special nobilimea consideră că uzurparea de către Smerdis cel fals eră o uzurpare dela un drept care eră al lor
şi că a alungă pe Smerdis şi a pune pe tron pe unul din ai loreră a recuperă un drept Acesta este şi sensul expresiilor ărassaztut miv pun” şi

ăvaxtăatia+ sv ăgy:hy pe cari le întâlnim în acest capitol. Aceasta e şi în per-

fect acord cu expresia întrebuințată în inscripţia dela Behistun la Col. I, $ 14,
unde zice Dariu >Imperiul care fusese răpit dela neamurile mele, l-am re-

cuperate.
d
2 oaza ou iyovzos. În alte cuvinte, însemnat cu pecetea infamiei.
3 că întoumwz, Se referă la cuvintele întrebuințate de Cambise mai

sus la Cap. 65: >5piy sd întoxnue.
— Verbul întcrnzzey atât aci, cât şi în
pasajul sus citat implică afară de faptul de a rupă sau .de a conjură şi acela
al unei sancţiuni care ar fi legată de ncobservarea injoncţiunii, sancţiune pe

care o şi exprimă Cambise în vorbe în pasajul sus citat când spune Perşilor
că dacă nu vor cercă să restabilească dinastia naţională în Persia, femeile lor

şi vitele lor să rămână

sterpe. Aci unde sancţiunea

nu

e

exprimată, nu e de

ajuns să traduc verbul acesta prin a conjură, cum am făcut la Cap. 65, dar să
indie mai ales sancţiunea sau blestemul.

.

+ dp îmi dtaBo) sdoztopev simetv Kap3bosu. Vezi mai sus
Cap. 66: >) atoriazo ini îvado)i sinsty KauBiczac.
5 ctbepa: Wîjpov, Tucidid (1, 20 şi 40) zice »Wîzov apoczibzaliate a-şi

da votul cum se făceă la Elini după o deliberare. Faptul că Erodot întrebuințează o asemenea expresie aci e oarecum o indicație că naraţiunea aceasta a
ajuns la cunoştinţa lui Erodot pe o cale elenică. Pentru asemenea urme de

influenţă elenică în versiuni istorice relative la

popoare

la Cap. 36, nota 7, paz. 86.

% modă.

1G)W
manuscrise

străine

vezi mai sus.

-

Acest cuvânt e omis în textul ui Blakesley.

4 î6vraug. Aci există mai multe variante în text. Cele mai multe
şi ediţii vechi au &)of: îdytas 7, unde cuvântul &khoft nu-are nici

un sens. Schweighiiuser propune hd

tîvras. &)h d.e însă mult

„e adoptat de Gaisford şi de Creutzer cu sensul,
kesley omite cu totul pe î.
Erodot II. — 55496.

afară

numai
-

mai bine şi

pentru

a;

Bla-

12

“1778

Thalia III, 73, 74,

>7ăy

udvoy

idtose.,

Tadza

size | »să ascultăm

Tofpbrs” vai mâvres rabra atyz0y,'|
|

|

de

Dariu

şi

|

le rosti Gobrias,. şi toţi
probară,
”

14. "Ey q 63 obro! radra Eovhebovzo, Eţivero vară obvto/iqv
răds, Toto păvotat Edote fiovhevoutvoto! Ilpredonza gihav mpocb:-

să

»nu ne despărțim dela această
»consfătuire, decât pentru a
»merge imediat să tăbărim asu»pra maguluic, Aceste (cuvinte)
|
|
|
|

le a-

: 74, Pe când aceşti (bărbaţi)
se consfătuiau asupra acestor
(lucruri), din întâmplare.se petreceau următoarele (evenimen-

odat, Gr re Emezâvbze mpbs Kay. | te). Magii, consultându-se între

Bbozw âvăpota, îs oi my matda | ei, au găsit cu cale să-l aibă
zoţeboas ăzohuhtzes,! ai td | de prieten pe Prexaspe, fiindcă
4.05vos “jmiozazo răv Xutpâtos z05 | suferise cruzimi din partea

lui

Kbpob Bâvazov? adzo/epim uw | CQambise care îi ucise pe fiul, trăzodiac” apbs 3 Ea, .&cvra Ev | gând într'ânsul cu săgeata, şi
aivm

ueviorn

zdy

Ilputdozsa

îv | fiindcă eră singurul carele

Ilepopat.3 Tobzoy âfj puiw etysrev | de

moartea

ştii

lui Smerdis,

fiul

vahsoavrie
eihoy mpocezrâwyro, | lui Ciru, deoarece îl ucisese cu
ziori re hapovreș tai Opulomo:,t'| propria lui mână; şi, afară de
„166
oi bv matâa sotsbcag
&zohwhtxez. Această anecdotă caracteristică a cruzimii lui Cambise e relatată mai sus la Cap. 35. — Blakesley
pune aceste cuvinte între parenteze, dar nu văd de fel necesitatea de a le izolă
de textul propriu zis: clauza nu e parentetică dar explicativă.

? î16rt pobvos mniosato sv Sptpâtoc so5 Kbpobv lidvazov.
Nu explică Erodot cum credeau magii că Prexaspe eră singurul care eră în

secretul asasinării lui Smerdis. S'a văzut cum Dariu şi el credeă că eră singurul care ştiă de acest omor. Otanes asemenea crede că nuniai el ştiă. Eu cred
că o știau mulţi, dar fiecare se temică de a comunică aceasta de frica urpiei
magilor, aşă că fiecare care bănuiă sau ştiă acest lucru nu aveă un indiciu că
o ştiă și altul şi credeă că el eră singur să ştie adevărul.

î mpâc

sat.

adică

6 Ect, tdvca

îv atvp

E de observat aci schimbarea

cu subjectul

acuzative

şi

în

participii.

nominativ
Astfel,

ueyioryg sv

şi cu
la

Ilpmbdonea

îv Iltp-

subită dela o construcţie cu forma directă,

verbe

începutul

finite

clauzei

la forma

am

indirectă

cu

avut

verbele

finite

în

scrierile

auto-

înenovijes şi anieraro „cu subiectele obros (subtințeles înaintea lui înezâvlizs şi
p.advos (exprimat înaintea lui. jziatazo), şi de odată găsim aci sv Il pnidonera
şi &âvra. Această schimbare de construcţie 'explică şi chiar necesitează repetiţia
lui Ilpm$ăozea. O asemenea schimbare dela o construcție cu verbul finit la una
cu verbul infinitiv o mai găsim la capitolul următor >xu dh Eee, ziv pâv
Ropov Sptpâw ds abrbg Si KapBăszo ăvațualâpzvos ănouzetvete, 05 pdţovs
d: Bosthebstve, dar mai sunt o sumă

de asemenea

exemple

rului nostru.
— Locuţiunea îv atrg peșior stat pe care Biihr o traduce
»maximo in honore essec mai e întrebuințată de Erodot la Cap. 112 din Car-

tea VIII: sensul literal este a fi în mare laudă,
mai ţie românește e a aveă mare trecere,

i miorst

re

haBâvces

za!

Gputotat.

adică

Lu: Cap.

foarte

106

lăudat,

din

ceeace
-

Cartea

IX

“Thalia III, 74
d pă! Etzw map! fuvre, pa?
sfoioztv? umăsvi d Opiozov ri âzb
opăcoy aan

aceasta, . fiindcă

cere. În vederea acestor motive
ei (îl) chemară şi căpătară ami-

Ozto/yehuevot ră măvra .0i ubpia
îbozt,% “Yatdercutvovt 6: 06

ciţia lui legându-l prin credință

Ilpmedozeos 5 zoo
raâra, &s
dwizetoăy ut ci wâvot, Gzbrepa
apostrepoy,f abroi uiv căuzvo
Ilipoas măvras. ovrahtosty
bab
7 Bootrioy ssizoc, Erstvoy? 6?
2vshsboy
4
ăvafăura Ei zbprţov ăo-

şi prin jurăminte că va

secretul

păstră

va divulgă

nimenui frauda cu care

ei

în-

îl vor îndestulă cu de toate.
Prexaspe. consimţi la acestea,
iar magii,, după ce îl convin-

be
tn
Rev
E:
O

şi că nu

şelau pe Perşi, făgăduindu-i că

zdoat,8 os bad, zod Kbpov Sutptos pyovra oi: Da? obcevbs

zod sv [lsporar, 49 zohhizte îzozfaptvab vouarjy 10 e mepteim 8

printre . Perşi

Prexasps aveă foarte mare tre-

te Iltpoac veyavviav,

Ahab. Tara 68 păr Svyezăh)ovyro,
s atototărov Gijd=y? îcvyros ab-

179

seră, îi mai

făcură; o altă

pro-

punere .şi anume ca ei să convoace pe toţi Perşii subt zidul

(care înconjoară) palatul,şi l-au
îndemnat ca el să se sue (apoi)

pe .un turn şi să declare în puavem aiost xarahaBâvreg xal âpxiotat, Manuscrisul florentin are acuzativul isztg
legând dativul &pziotz: cu zposzuriwyro care e 0 ipoteză puţin admisibilă.
1
2
N

ev.

ntâlnim 3 pă în unele ediţii.

1 5Soicetv.

Vezi mai.sus

nota 999, pag.

i că nâvra oi wupia âbostv, Literal din toate îi tor da zece mii.
În alte cuvinte îi vor dărui din toate câte îi trebue o cantitate mare. Asemenea expresii iperbolice găsim la Carţea 1, Cap. 50 sfâsty zâvru .stvă abzâv
»sobtwp 6 si Exot îxasrose, și la Cap. 88 din Cartea IV »âwpicuzo măs dixar;

asemenea vezi şi Cartea IX, Cap. 81 unde cetim: »Ilausavi 8 mrivra dia îtat>pEfin za xat 200, ovatu:c, înno:, răhavra, xăpndot, îs 63 abrwg val mă ăia
>Xpnuatac. Probabil că de acest fel erau darurile cari se promiteau de magi
lui Prexaspe.

* “Tmodexop.Evyoo.
manuscrise
În sens de
exemple la
tea aceasta

Varianta Smocyouivoo

pe

care

o întâlnim în unele

nu e justificată, pentrucă Erodot întrebuinţează verbul Snodtysoflat
a acceptă sau de a se învoi dinevă ca să facă un lucru şi avem
Cartea I, Cap. 24; la Cartea II, 121, mai jos la Cap. 138 din Carşi în alte locuri.
Ă

* lpmâdoneog.

Unele manuscrise au Jpmtdsszw. Am reţinut însă geni-

tivul care figurează la Cap. 63 şi 62 precum

* âsbzepa

mpootoepov.

Cele

mai

În orice caz este un viitor infinitiv şi forma

tată de noi şi care
mai bune,
1 îxetvov,

figurează

în

textul
!

lui

şi mai jos la Cap. 75 şi 78,

multe

manuscrise

cea mai

au

naturală

Gorahssty,

este

cea adop-

în

public la
culeasă de

Creutzer și în toate ediţiile cele

În textul lui Blakesley xsîvoy.

* ățopedaat. E verbul consacrat pentru a indică vorbirea

Elini, aşă că şi aci avem

un indiciu că

această

naraţiune

a

fost

Erodot din sorginte elenică.
? âjdey, Acest cuvânt conţine o mică doză de ironie. (Vezi vol, I, pag.
92, nota 2).
,
1 ăzoăetaptvov yvwpmv, Pentru sensul acestei locuţiuni vezi vol. I,

pag. 302, nota 6.

”

Thaţia III, 74, 75.

_

”

1$0

plic că sunt cârmuiţi de Smer-

KRbpoo Sutpâe, mai Etapyrjoautyob
by 06y6y adzo5,

dis, fiul lui Ciru şi de nimeni
altul. Acest. (demers) îl cerură
(magii dela Prexaspe) pentrucă,

adică Perşii aveau mare încredere în el şi pentrucă el îşi
exprimase în nenumărate rânduri convingerea că Smerdis,

uzurot 2 Eusiyot zpocz660yt0 adT0d,
zodrwy utv Ey ExeMidertr3 ăp-

fiul lui Ciru, eră în vieaţă, şi
tăgăduise asasinarea acestuia.
75. Răspunzând Prexaspe că
eră, gata să facă şi aceasta, magii
convocară pe Persani şi apoi
îl suiră pe el întrun turn şi
îl somară să-şi facă declaraţia.
Acesta, cu ştiinţă nu ţină nici
o seamă de cele ce magii ceru-

tâueyos 38 mb

ăye-

seră dela el; începând cu Ache-

Rd-

mene trase genealogia, casei lui

75. Pautyod â3 mai radza Ezaimov zivat z0t8ety rod Ilprjtzozeoc,
ovy4whtoavzec

Ilipoas' o!

îvefipacay adry
âmjopzbaty

Sz$hevoy.

“O

65

"Aatutysos

vemdemoe ri zarprijy*
1 Ilomtdoszos.
pag.

uăyat,

Ext: zbpr5y tai
7âvy

zi

Pentru

forma acestui
Long

179. X curios că textul lui

genitiv

DMacleane

şi

vezi

mai

care

mai

sus
sus

țează forma Ilpmtioazos la capitolul precedent: »"Ynodexopâvyov 38
onsoge, aci are llpnâdozzw.
Ri
1 p&vrot,
Bekker si Lhardy

nota

5,

intrebuin-

z05

Ilgmâă-

preferă pe pâv. îm,

3 cobrwv ptv Ev
îmshmiero. La Cap. 43 din Cartea IV avem
>mo05 întorăpevos nb obvona xy Emthmlopate*
4 av narptiivy.
În sens de neam sau familie.
— Prexaspe, făcând genealogia casei Achemenizilor, fundatorul dinastiei din care a făcut parte Ciru,
întemeietorul imperiului celui mare persan, nu făceă printr'aceasta decât să
stabilească drepturile lui Dariu Istaspe la succesiune, căci iată linia de descendenţă dela Achimenes, astfel cum o stabileşte însuș Xerxes. (Vezi Cartea VII,
Cap. 11).
Achethene

|

Cambise

I

Ciru

[ÎN
Cambise II. Smerdis. Teispe

|

Ariaramne
Arsame

l

Istaspe
Dariu 1
Nerxe

s.c.l,

Thalia III, 75.

1S1

pov" weză î5, cș îş 'rodsay -za- | Qiru; după aceasta, când 'sosi
zvzăvy Eheye Goa ăyadă | la acesta, terminând,: aminti

Kâpos Tipozs zezbijzo! dets)- | toate serviciile pe cari le aduDo GE cabra, Etvatve . zi adm- | sese Ciru Perşilor; după ce le
Oi,

gâwavos mpâtepoy uăv 4pb- | enumeră pe: acestea,

destăinui

maret” ob văp oi eivat dozadte )ă- | adevărul zicând câ până atunci
sțatu ră

mevoueva'

îy

68"

ma | îl ascunsese;

(că

îl

ascunsese)

pz07st Guoganity uiv vazahauid- | pentrucă nu se simţiă în siguyaty2 matyat.. Kai 63) Ehsys zăy | ranţă dacă spuneă cele ce s'au
iv Kopob Suzpâw os absbs bad | petrecut; acum însă necesitaKnaufiozw
ăvovzabeuzvos
aa- | tea îi impunea să divulge (tot).
Azaivate, sobe udipovş CE Gaai)ebaw. | Şi atunci spuse cum el, silit

Ilfzonat 5: zc0hhă Enapnoăuevos, | de Cambise, ucisese pe Smerei ui, ăvxzeraaiazo aia si ăp- | dis fiul lui Ciru, şi că (acum)
ii

4

robe

twățovs

etoaiazo,5 | domniau

magii. Apoi

după

ce

mite Eovrăy Ei verahiiv wepe- | pronunţă multe blestemuri în
oda: âză rob zbpyov zar. € Ilpr, | contra Perşilor, dacă nu ar cuGdozns

uâv

p6vov &rhp

vo,

Ey

rby

Ebumos,

zdyza | ceri puterea înapoi şi nu

cbrw

hebznoz. e

âce- | răsbună pe
!

magi,

şi-ar

s'a asvârlit

peste cap jos de pe turn. Astfel dar pieri Prexaspe carele
-toată vieața lui a fost un băr-

2 | bat stimat.
Despre genealogia aceasta există controverse în cari nu este locul să intrăm
aci, dar cari se vor discută la timp când se tratează do ea în text, controverse
provocate din faptul deosebirii în oarecari detaliuri între genealopia din pasajul sus citat din Cartea VII, Cap. 11 şi inscripţia dela Behistun. E suficient
să spunem că cu toate diverginţele ce s'au găsit, un fapte constant, şi anume:
că Dariu Istaspe eră un descendent direct al lui Ciru. De aceea, când Prexaspe
a făcut genealogia Achemenizilor, aceasta nu prea puteă fi pe placul magilor,

cu toate că pretindeau că Smerdis al lor eră

Smerdis

cel adevărat.

Ei

ar fi

preferit să se lase la o parte elogiile aduse acestei dinastii şi istoria ei.

1 zezotixot.

Unele

manuscrise

au

zenotijxet

care

nu

ar fi natural

după ds.
,
2 xxcahapfaăvety. Verbul acesta e luat în acest sens de a luă posesiune pentru a împinge pe cinevă la o acţiune la Cap. 66 din Cartea 11 »fisîa
spipasa xarahauBăvat zobs alzhobpgovse care literal tradus ar fi o influenţă
divină ica posesiune de pisici. Aci Prexaspe e împins de forța lucrurilor să
destăinuească adevărul.

3 si um

saiaro.

&vaxmnoaatuto

În loc de âvaurnsatara

îzisw
şi de

rv

xssotato şi sisoiazo. Deşi ar fi admisibil
riză această schimbare.

+ ăia

Ewosăv

Literal: se aruncă

îsi xeva)iv

&pumy zat ob

ztcaiuzo.

aceasta,

pipaslut

Cobet

propune

pățovs at-

viitorul

ăya-

totuş manuscrisele nu autodai

zod

sbpţob

agă încât să pice pe cap de pe turn jos. Avem

xărw.

o frază simi-

lară ca construcţie în Pausanias (1, 30, $ 1) >xa: în xat gipwv tuozbv ămtuse.
odsw

5 Nem$ăaamns

îszhe5demss.

pwâv

vov,

îi

roy

Ctesias spune altfel

câvra

despre

Ypâvov

acest

ăvip

episod.

d6xtpos,

Cu toate că

Thalia III, 76.

Ilep-

76. Acuma, cei şapte Persani

s Edooheboavro, abriva Ext

„Gh

îndată ce luară hotărirea de a

/etptstv rola: păyota 7al ui) baepBădheoat, jiozy ebtanewt roia

atacă, pe magi imediat, fără a
amână (nimic), au pornit adre-

cEwy,

sară zâv

7pq-

sând 'o rugăciune către zei, fâră

/dăvzoy eiddzes odâty, "Ey ss îi
zi) 60 tom orelovres 2yivovro,

a şti nimic din cele ce le făcuse Prexsaspe. Făcuseră drumul jumătate când afiară cele
petrecute cu Prexaspe. Ei sau

Ozoiou!

zây zepi Ilpridozea

sai 2 că ep

Ilpnidozza yeyovora

EzvvyOăvovzo. "EvOmăra Erorăyrsg
ris 680b ExiGoozy abis optat h67ob5,5 oi uây auzi bu "Orăvmyt
2ăȚ/o msheboyes
umăă oi5syroy$

bzepla))ectar, 5
ză aprpătuv

pus atunci: la o parte din drum
şi au ţinut din nou consiliu;
cei alături de Otanes opinând
cu orice preț

pentru

amânare

versiunea lui nu inspiră mare încredere, totuş e interesant s'o comparăm cu
aceea a lui Erodot, Întâiul erou al versiunii lui nu e Prexuspe, ci un eunuc nu-

mit Ixabate carele deşi nu fusese omoritorul lui Smerdis, dar totuş fiind o
persoană de încredere a lui Cambise ştiă că Smerdis fusese asasinat prin or-

dinul lui. După ce acest Ixabate şi-a făcut declaraţia în public, el nu s'a aruncat
dintr'un turn, cum spune Erodot că s'a sinucis Prexaspe, dar a căutat refugiu
într'un templu de unde a fost smuls din ordinul magilor şi tăiat,
1! cotat cotat. Nu trebue trecut cu vederea neobservat acest plural
care se explică prin unul sau altul din aceste ipoteze: sau pluralul e consec=

venţa spiritului elenic care se trădează la fiecare pas în această naraţiune, sau

că autorul face aluzie la zeii regali ai casei Achemenizilor, despre cari e vorbă
la Cap. 65. (Vezi mai sus nota 7, pag. 156). Am văzut că Persanii nu credeau
decât în geniul binelui (Ormuzd) şi în geniul răului (Ahriman). Pe inscripţia
dela Behistun Dariu spune că a chemat în ajutorul lui numai pe Ormuzăd care
planează chiar peste personagiile reprezentate pe această sculptură, şi că graţie
concursului pe care i l-a dat acest geniu al binelui a putut izbuti în toate întreprinderile şi luptele pe cari le imortalizează această inscripţie celebră.

2 "Bv

me

8

că

030

utog

orsigovres

îyivovro,

al.

«e urmat

astfel de xa! are un sens pur timporal. (Vezi gramatica elină a lui Kiihner,
Ş 721). Pentru locuţiunea ozzigovres îpivovto, vezi aceeaş lucrare Ş 416,

3 Ediâocav

abris

optat

A6ţove.

„berante, Vezi

şi Cartea I, Cap. 97 şi Cartea

aoroiat

de

în

loc

*oi piv
nes nu trebue

adztg.— Creutzer

Biihr traduce
VIII,

accentuează

ape! zâv 'O0raymv.
să înțelegem partizanii

adrig

viterum

Cap.

secum deli-

9. — Unele

ediţii au

optat,

Prin acei cari erau împrejurul lui Otalui Otanes în sensul că Otanes ar fi

avut partizanii lui și Dariu pe ai săi. Se înţelege numai

în prima discuţie amânarea propusă de Otanes

şi cari

aceia cari au susţinut

au susținut

şi. acum.

„Aceeaş observaţie se aplică la ot 0: ăugi niv Arpstay cari, asemenea, indică pe
aceia cari fuseseră pentru acţiunea imediată propusă de Dariu.

5 SnepBăhheabat.

rentin brsofahhtestat,

În manuscrisul Medicean

Snepâaltesbr,

în

Dietsch şi Blakesley au SrspBalsollat. Blakesley

cel floare aci

Szepgahsofas,:cu toate că mai sus la începutul capitolului precum şi la finele
acestei clauze are SxepBa)isotar. Valckenaer explică sensul acestui verb prin
fraza »opportunitatem

difiere rei gerendaee.

5 olâcâvrwy dela verbul olâzsty a ridică în sus! prin umflătură sau a
inflamă,şi se aplică în general infiamaţiunii produse de o rană san deo
le-

ziune, În latineşte verbul stumeoe corespunde cu oiâisty și se aplică asemenea:
prin metaforă unei stări de surescitaţie; astfel Cicerone (ad Atticum XIV, 4) se
servă de expresia »tument negotiac.

Thalia III, 06, 77,

îmiridzobar, oi 88 pupi căvy Aapziov abriza ze liyat mal tă Geovuiva

mot,

ură

cat. "00:Gouzyoy 8

şi pentru a nu: se întreprinde.
(nimic) în starea

Dzepădh)e-

adry, 2eăvq

Qebyea Obuoyră re pai ridovră 13

înainte şi să se făptuească cele
ce se hotăriseră, fără a se a:
mână. Pe când ei discutau, a-

za dubocovra. ?l36yr=c 3t 'rabza
oi sară, ri ne Anpiiov zvree
a.ys0y pybuty ua Enea ijioay
ză

faathijia,

rsOaponudras

de fierbere a

lucrurilor, cei alături de Dariu
pe de altă parte (fiind de părere) să se proceadă imediat

ipijnov fară [=biea, ! do aipoatây

3

183

părură şapte perechi de ereţi
cari goniau două perechi de

2

rola. Gunat,

vulturi smulgându-i

du-i. Când cei şapte

şi

rupân-

văzură a-

cestea, aprobară cu toţii

păre-

rea lui Dariu şi apoi, îmbărbă-

e

taţi de auguriu, porniră asupra
reşedinţei regale.

LEI

,

71, "Eztorăat dă îni? răg zbhae
vivezo oiv mi Aapsiw 1) voua

azot

ăvâpas

4

.

pepe" $ varatdedusyo!

71. Când ajunseră la, intrare,
se întâmplă întocmai precum
prevăzuse Dariu: căci sentine-

,

Țăp oi p0-

7ods Ilspoioy

lele având respect pentru nişte
bărbaţi fruntaşi între Perşi, şi

2

Tabs, pai 0982 rotodtov bnozzsbovzes

£5 abrây

Osig

zouzi

Eosodat,

zapiecay

“/pewusvovsi

nebănuind că aveau să facă aşă
un lucru, conjuraţii trecură ca

65?

1! îo&vym tpmrwy Enră Gebea, Erodot e totdeauna încântat, când
într'o naraţiune este amestecat un element în care se poate întrevedeă un
amestec al divinității sau o povestire divină.
— Unele ediţii scrin îpfjzwv în
loc de îppw”. Semnificarea pe care au dat-o conjuraţii acestui augur eră că

au văzut în cele șapte perechi de ereţi pe cei şapte conjuraţi şi în cele două
perechi de vulturi pe cei doi magi cari deţineau puterea suverană, adică pe
Patizeites intendentul numit de Cambise asupra palatului său și pe fratele său
Smerdis magul care personifică pe Smerdis, fiul lui Ciru. (Vezi mai sus Cap.
61), Cele şapte perechi de erei dar atacând şi rupând pe cele două perechi

de vulturi indicau atacul celor şapte conjuraţi în contra celor doi fraţi magi.—
Avem în istorie și în literatura antică nenumărate exemple de augurii trase

din sborul pasărilor. Ca să cităm numai câtevă, este exemplul acvilelor văzute
de Romulus și de Remus, unul postat pe Palatin, celălalt pe Aventin (IT. Livia 1,
7); auguriul tras de Perşi consemnat în tragedia Pergii lui Eschil, vers 210 şi
următoare; vezi și augurul celor două acvile din primul chor al tragediei Agamemnon al aceluiaș poct,
|
a

rebhaponuorec.

3 ot6y

si

Aapsio

Dariu mintea lui. Avem

Există

ediţii

1 foi

alte exemple

cu

zefiupp-nuâzes.

Fpepe.

literal

aşă.cum

de elinismul acesta Ja Cap,

a arătat lui
118 din Car-

tea V; la Cap. 110 din Cartea VI şi la Cap. 110 din Cartea VIII.
bei aopri ypswptvouvs. Expresia idiomatică pentru a indică să-

vârşirea unui lucru cu cea mai mare înlesnire şi fără a întâmpină

nici

o

îm-

potrivire. Idea este întreprinderea unui lueru prin impulsiune sau misiune divină, sens în care e şi întrebuințată expresia aceasta la Cap. 62 din Cartea I,
şi la Cap. 152 din Cartea IV. Vezi şi Agamemnon al lui Eschil, vers 757.

,

.

Thalia

;

III

,SVEAbp0aY

zoîc! ră pyehiac toripowa!? :sdopsas

îcr6p20y

6 zi

Bihovrec Tuotzw ua Sua toz0pE0v225 zobzobs zoio! zvhovpoiot “zei)eov, 5 Gat oraș mapa, 1670
za Bobhoutvuvs

t0ds

zp6ow zapiivat,

0:

Găyzvo! vi

fară

63

se

Orozehev-

Gmaoiuavot

ră

-Jewpidia, zobzovs uiv sobe
zac: adrob

aa

2

zoi 6: jioay

a

E-

10/0y-.

TabTy, GIŢA5vTEvB!,

,

îpiuw

ză

Si

8

ab-

709

=

0p20v7.

„17, 78.
cum ar fi fost trimişi de sus;
nimeni nu le-a pus vreo între
bare.

Când

ajunseră

însă

în

curte, întâlniră pe eunucii aceia
cari sunt însărcinaţi cu ducerea
ordinelor,

aceştia

îi

ce căutau de: veniau

întrebară

(acolo); şi

pe când făceau ei aceste întrebări, ocărau tot odată în mod

amenințător pe păzitorii dela
poartă, fiindcă lăsaseră pe conjuraţi să treacă

şi

se opuseră

celor şapte cari procedau să
treacă înainte. Aceştia (din urmă
atunci) se chemară unul pe altul şi trăgând cuţitele lor, stră-

punseră pe loc cu toţii pe aceşti (eunuci) cari li se opuneau, şi apoi îi împinseră înainte spre
78. Qi ît wo:

Ezwp0y

durd-

mepo 5 mara
Edyzes
zi ză dă lpreăoneos
2y Bovhi) Eowss, "Easi

e E00),
evoueva
my sidov
obs sbvob/ovs re0opvâruâyobs' 7
a
i
& uebtepot, 4ai, ms Epadav

otsbuzvoy, 2pbs Ahziljy srpăzavto,

3

d
a

vai Boâvrac, 0vă ze tăpauoy 6 ad

a

0 văv 3

adrâv

eve

ză

ză mosu S

ilor.
78.

Din

apartamentul

bărba-

întâmplare,

ambii

magi în momentul acela, se afau în casă şi se consultau re-

lativ la cele ce le făcuse Prexaspe. Când xăzură pe eunucii
turburaţi şi auziră ţipetele lor,
ieşiră amândoi (într'ajutor), şi,
îndată ce aflară ceeace se petrecuse, alergară la arme. Unul

1 2Bmet cs 55. După aceste cuvinte nnele manuscrise au conjuncţia vai,
dar ediţiile cele mai autorizate îl suprimă pe baza manuscrisului Florentin şi
a altor câtevă.

2 cotor

căg

3 îi astheov,

Esotponst,

ăshtas

Ediţia Long

* cmasăpevot.

şi Macleane

nota 1.
Vezi vol. [, pag.Ba 293,

și încă altele au âzsthsov.

Pentru modul mediu al acestui verb

4, pag. 10, la Cap. 29, unde

avem

czasăusvoc,s

vezi

mai sus nota

Epyetpitov,

5 05 35 pw&or Ezoyov ăpob=zepot. Adică ambii fraţi magi Patizeites
şi falsul Smerdis menţionaţi la Cap. 63 de mai sus.

6 &vă rs Eâpapov. Tot astfel și la Cap. 318 din Cartea VIII.
îrpăzovzo. Aceeaş expresie se repetă la Cap. 85 din
î mpbe dx
Cartea IV. şi am avut-o.la Cartea II, Cap. 45, unde vezi vol. II, pag. 128,

|

nota 8. — Sensul literal este: se întoarseră ca să opună forta.
* a& câta, Se întrebuințează plnralul pentrucă se înţelege
mentul arcului cu muniţia de săgeți cu tot.

tot echipa”

Thalia III, 78.
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Z6vz0y
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Helio
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705

âvOahu05! 24 s6d cpouazos 6 2lyrapâpvns, 05 pâyor dia «e.

Toy uăy Zi ur cărepos zpopariat zobzabs* 6 03 drzpoş, iasi
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din ei apucă să
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iea

arcul (în

mână), iar celălalt luă sulița ; atunci se încăerară între ei. Pentru acela din ei carele a pus.
mâna pe arc, adversarii fiind
prea aproape şi alături (de coutele. lui, această armă) nu a fost
de nici .un folos. Celălalt însă
sa apărat cu sulița şi a rănit
pe Aspatine la coapsă şi la
ochiu; în urma ranei acesteia

Intaferme pierd ochiul, dar totuş nu muri. Unul dar din magi
răni peaceșştia; celălalt însă, când

(a văzut) că arcul nu-i

eră. de

nici un folos, deoarece se af
o cameră, de culcat comunicând

cu apartamentul bărbaţilor, se
refugiă în această cameră cu intenţia de a închide uşile, Dar
doi din cei şapte, Dariu . şi cu

Gobrias, năpustiră

(acolo) îm-

preună cu el. Gobrias apucând

1 3orepuh m băv sod dofahpo5. Literal, fu lipsit de ochiul
2 6î)wy ubrod zpooleivat răs fibpus. abrod 'se referă
wow. Literal să i (adică odăii de culcat ) opue uşile, în alte cuvinte să
uşile între acest iatac şi apartamentul sau salonul bărbaţilor.
Tot aşă

lui.
la bi)uinterpue
Omer în

Iliada (Cartea XIV, vers 160) se exprimă când zice »3shztya: zăs Bipase.

? 0î avyecrinrovat zâv întră 350, Aapsios re vai To 895
s.
Despre această ispravă a lui Gobrias că ar fi ucis pe Smerdis magul împreună
cu Dariu vorbesc şi mulţi alţi scriitori după Erodot, ca Justin ([, 9);
Valerius
Maximus (III, 2); Aristides (|, pag. 502 şi II, pag. 236), Narațiunea lui Ctesias
(Ezcerpta pers. Ş$ 15) diferă de acesta şi spune că câte şapte au tăbărit pe
magi și i-au ucis; în fine, Eschil (Persc, vers 182) atribue această ispravă lui
Artafrene, prin care înţelege pe acela care e numit Intaferne de Erodot şi
în
inscripţia dela Behistun, (Vezi mai sus nota 8, pag. 169).
“ îv oxorzi. Să nu deducem de aci că scena aceasta s'a întâmplat noaptea. Întunecimea.de care e vorbă proveniă. pur şi simplu din dispoziţia încăperilor în casele şi în palatele persane. Î ntoemai ca la Asirieni, într'o casă persană odăile erau dispuse în jurul unei sale mari pătrate în parte acoperite,
restul fiind subt cerul liber, Această jumătate galerie rectangulară, jumătate
grădină sau curte interioară nu eră altcevă decât atrium din casele romane
din cari s'au conservat la Pompeii câtevă exemple frumoase şi serviă de
sală

comună, se mâncă uneori în galerie sau în, grădină când timpul eră frumos și
se primiau oaspeți. La spatele galeriei acesteia pătrate, adică din partea zidului, erau dispuse odăi cari serviau de odăi de culcat în genere şi cari
fiecare ușă dând acces în galerie adică în curtea centrală. Singura lumină aveau
care

Thalia III, 18, 79.
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re 1

Tod uățav. 5

pe mag de corp, Dariu, care stetea deasupra lor, sta nedumerit
pentrucă se temei, din cauza
întunerecului, ca nu cumvă să

rănească. pe Gobrias. Văzându-l
Gobrias că stă (acolo) inactiv,
l-a întrebat că de ce nu se servă
de mânile lui? El răspunse:
»Pentrucă îţi port grijă, ca nu

cumvă
atunci
chiar
cultă,
: 19, 'Amovraivavres 35 mode ud-

“Obs ua AROTAWGVTES AbTĂY Tăc
zzwoadâe, Tobs uâv rpuuatiac Emv-

să (te) rânesc». Gobrias
(îi) zise: »Infige-ţi spada
în amândoile Dariu asdete o lovitură cu cuțitul

(lui) şi nemeri numai pe mag.
179. După ce uciseră pe magi
şi tăiură capetele lor, (econjuraţii)

lăsară acolo pe cei (doi) dintre

=
adrod dsizovat, zi
ăâvlei cari erau răniţi, atât din
vacims
styezey "ai mvhaziis rijs | cauza slăbiciunii lor cât şi penămpozâhostt oi dă mtvre a0răy5
tru paza cetăţuii; atunci cei
pătrundeă în aceste odăi pătrundeă numai prin ușă căci ferestre nu erau, aşă
“că ele erau în întunerec când se închideă uşa aceea. Trebue dar să ne închi

puim acest âvâpzâv ca un atrium mare şi pe magul ca fugind din acest atrium
și deschizând o ușă care duceă în iatacul acesta, ca să se închidă în lăuntru.

Năpustind ceilalţi după el, mai ales dacă s'ar fi închis uşa, ei sar fi aflat îv
sudsei; în orice caz, chiar cu ușa deschisă ar aveă puţină lumină.
vw»

1 pârat.
În câtevă ediţii voia.
o
.
getpi. Ediţia lui Blakesley și altele câtevă an xept.
ma! Ervut uwe rod păţov, Rawlinson în nota lui asupra

acestui

.

pasaj observă că versiunea pe care ne-o dă Ctesias (Ercerp. Pers, $ 14) despre moartea -magului diferă cu totul de versiunea lui Erodot. El ne relatează
că cei şapte conjuraţi întrară în.palat graţie complicitiţii lui Bagapate care
aveă cheile. Când ei intrară, găsiră pe magul culcat cu o femeie babiloniană,
una din concubinele lui. Când îi văzi intrâna, magul negăsind subt mână nici
o armă, pentrucă Bagapate le ascunsese pe toate, rupse un scaun de aur și

luând un picior în mână se apără cu el, dar

în

fine

câzi

subt loviturile de

pumnal ale tutulor conjuraţilor. Pe de altă parte inscripţia dela Behistun, deși
nu ne dă nici un detaliu, totuş diferă şi de Erodot şi de Ctesias întrucât aceşti

doi autori spun că omorul a avut
spune

că Smerdis magul

loc la Susa

în palatul regal, iar inscripţia

(Gomate) fu ucis în fortul Sictahote, în partea Mediei

numită Nisea (Coloana I, part. 13, alin.. 10). E probabil, zice Rawlinson,

că el

Sa refugiat acolo când s'a simţit că eră în pericol. Inscripţia dela Behistun
spune în nu mai puţin decât trei locuri în gura lui Dariu că ela ucis pe mag,
ajutat de ceilalți conjuraţi; aceasta însă se poate explică lesne prin faptul că
Dariu vorbeşte singur în inscripţie și eră natural să se fălească în mod exagerat de această ispravă. Eu cred că versiunea detaliurilor; date de Erodot e
cea mai aproape de adevăr.
4 îs &uponâhtos. Vezi mai sus nota 1, pag. 164.
sot îi mtvas adry, Scăzându-se din şapte cei doi răniţi Aspatine:şi
Intaferne.

Thalia III, 79.
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cu strigăte. şi mare sgomot;
apoi chemară pe Perşii ceilalţi,
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Și în acelaş timp uciseră pe toți
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Evyempita,t

Eazetyov

Gov

zivă uățoy ebptozov, ai 6 ui) vbt
wătoy. Tabzrjy ri
zebobat Ilăgoa

Tuepqi

0epa-

zori) uadtoza sv

tele magilor, ieşiră (Qin palat)

magii, fără distincţie,
găsiau în

drumul

cari: se

lor.

Perşii,

când aflară cele co le făcuseră
cei şapte precum şi frauda, magilor,: se crezură îndreptăţiţi să
facă tot aşă; trăgând dar cuţitele (lor) uciseră pe toţi magii,
fără distincţie, pe cari îi gă-

us-

siră; dacă nu ar fi supravenit
noapte, n'ar fi lăsat (viu) nici

Vă
Goditovai, îi aseara bad
Ilepstoy Mayorovia"S 29 ri pu-

un mag. Perşii sărbătoresc această zi de comun acord mai

fapioy5

pai Ey abrţj Gprijv

1 po
89
7s sal xarățo 4pebpwsvot. La Cap. 211 din Carte
VII avem
a
»Bofj za xul nasi întitoave. Perșii erau gălăgioşi, cum sunt în genere Orientalii şi astăzi.
2: îv moscl tyâpevov, Penţru expresia idiomatică
îv mosţ însemnând
printre, adică circulând printre, ari avut-o în Cartea II la Cap. 76 şi 181. (Vezi
vol. II, pag. 195, nota 1).
a 3îcspa totubra, Literal altele de asemenea
fel, adică tot ază. Întâlnim
această expresie în Cartea I Id Cap. 120 ( unde vezi vol. I, pag. 214, nota 3)

şi la Cap. 191; la Cap. 5 din Cartea II, în Cartea aceasta la Cap. 13 şi 47 şi
în Cartea VII, Cap. 202.— Sensul aci este că Perşii au urmat exemplul ce îl
dăduse cei şapte conjuraţi ; nu trebue să înțelegem exemplul dat de magi.
* oxaodpevot 08 ră Epyerpiâta, Vezi mai sus nota 4, pag, 70 şi
Cap. 77 nota 4, pag. 184.

5 Tadsmy shv mputpnv Depansbobo
Iltpaat xotyd păltora
zâv mpueptwy. Blakesley îatr'o notă asupra acestui pasaj observă că ver-'
siunea pe care ne-o dă Erodot despre u zurparea de către magi a puterii regale
poate să-şi aibă originea în istorisirea de câtre comersanţii ambulanți veniţi
din Persia şi cari ar fi asistat la aceste serbări şi în modul lor de a apreciă
evenimentele cari le-au dat naştere, E natural că din punctul de vedere al
unor străini de felul acesta să treacă caracterul politie al revoltei în contra
uzurpatorilor în al doilea plan făcând să reiasă mai mult isprăvileşi aventurile

principalilor actori. Inscripţia dela Behistun

prezentă celălalt punct de vedere,

punct de vedere politic așă cum îl priviau Perşii.
E
% Maţovovia.
Aceasta, se înțelege dela sine,e numai traducerea pe elineşte a numelui persan dat acestei sărbători. Aci Erodot şi cu Ctesiis sunt de

acord asupra celebrării acestei aniversări. Jată ce spune el la Ş 15 diri Excerpta
Peraica: Sărbătoarea Magofonia se celebrează (ăpeza:) de către Perşi în ziua

în care fu ucis magul Sfendadatec. Rawlinson observă că e curios ca, 'după
ce
religia magilor s'a combinat cu religia primitivă dualistă a Persanilor, cum eră
de sigur combinată în timpul când a scris Ctesias. şi când magii formau casta

preoțească

a naţiunii persane,

să

se

fi mănținut această serbare

comemora=

1$8

Thalia“ III, 79, 50

“mw obâiva Etzoz waviva: îs să | mult de oricare alta; şi într'însa
os, Ghhă war otzows îwvrobs oi | fac o serbare mare pe care Pervoi, E/ava!! ij Tiutprv abs. | şii o numesc >Magofoniae ; când

E:

ea se prăznueşte, nici un, mag
nu are voie să apară la lumină,
dar toţi stau ziua aceea în ca-

sele (lor). .
80. 'lizzi za 63 zasâczq 6 06S0. După ce. se potoli agipozos ami Zarbs măa fmeptov | taţia şi când se împliniră cinci
Efâvaro, ? Ebovheboyzo' ci Enaya- | zile, uceia cari se răsculaseră
Gtăyeş zoig. .udrolo! meţi sây | în contra magilor se sfătuiră îm-
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vazabstvat

| puţin adevărat

ză

zpipaza,

do

preună asupra întregii situațiuni; cu .ocazia aceasta s'au
rostit cuvinte pe cari unii din
Elini le neagă, dar nu e mai
că

sau

rostit,

dis". Cuci doze, îva uv Îuwy | Otanes propuse ca la
>ucbvapp0v 5 writer “svtodat» obze
»tăp 55 ode palây. Eder u2v
>răp Th Kaufbozw Sâptw îm" 5»600y txe6î)0s, uscecyjuasa 63 ai

|
|
|
|

facerile publice să fie resolvite
fiind toţi de față, şi zise: »Pă»rerea mea e că unul singur
»din noi nu trebue să mai fie

„râs 05 udţov Bâpiae. Ros 8'3y |: »monarh (suveran):
»si7| Xpiiua Zaenpemu&yoy

>,

si Etsoz

ză

pobherat;6

Perşi a-

nu e nici

wovvaţ- | »plăcut, nici bine; voi ştiţi până

âvevObyo

zotzew | >unde a, mers trufia

oi

dv mbv | »bise, şi aţi fost cu toţii victi-

vpăp

lui

Cam-

tivă a măcelului magilor, Dacă însă ne aducem aminte că domnia lui Srnerdis
magul în Persiaa fost nu numai triumful unei „religii, dar dominaţia pentru
un timp a preoţilor asupra militărimii, putem săne explicăm mănţinerea serbărilor. Eră ca un exemplu ce se dedeă preoţilor de a nu depăşi limita atri-

buţiilor lor şi de a nu călcă pe domeniul puterii civile.

.

a

otuovs

Ewonods

oi

păţot

Eijovat.

:

Expresia

war”

0ix0vs

pentru a sta în casă este întrebuințată asemenea la Cap. 39 din Cartea VI.
3 xai Exsis nsvrs Mpepiwv Stvero. După trecereaa cinci zile
libere.— Această accepţiune a cuvântului îxzis o mai găsim şi la Cap. 133
din Cartea 1V.
— Trei manuscrise, între cari şi acela din Florenţa,
loc de îxz6ş, ceeace atunci ar însemnă a cincea zi.

au îvris în

precum

(1,

3 2)ăybmcav

& vw.

Aci 8 ov

la Cap. 5 din Cartea IV avem

însemnează

cu

toate

îâțovst:

av.

Pausanias

zice hioost 3' av şi (II, 19) >hiţouat 03 Gpwse.

3

acestea, întocmai
30, $ 4)

+ îs păgov. Am avut expresia aceasta la Cap. 62, tot în sensul de în
fata tuturor, subtințelegându-se avzwy, asemenea o avem şi la Cap. 97 din Cartea IV unde vezi vol. IV, pag. 135, nota 1.
* pobvapyov. Câtevă ediţii vechi precum şi foarte puţine manuscrise de

mică importanţă au wo5vov după piobvapyow, ceeace pe elineşte ar
nasm

inutil.
Shoe
î âve
ş
y

.
avsvâidvyw

fi un. pleo!

etm 4pijpa zacmgrwpivov wovvapyti, sii îSzast
=zotis . v mă
Bobhsrat, Erodot pune în gura lui Otanes aci

:
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-

>ăppâb=v îuzbeza ăvOpozwp.

Cum

»puteă fi oare monarhia 0 in»stituție bine potrivită, când
»permite (cuivă) să facă tot ce

"Ey-

.

»20ljdzoy 2 voruăzoy cross,
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le

posedă

cinevă

în el trufia, iarinvidia
început înnăscută. (în

» firea) omenească. Posedând (un.

20

,

tocmai teoriile curente la Atena în epoca în care a fost el acolo când ideile
de libertate luaseră un avânt mare. În „Antigona lui Sofocle, vers 502 şi urmă-

toare găsim vă! “1 svpawvis oh 7 0)? ebăaturvet, ăisaztv abrij Bpây
sty [i â Bobhezate. În scrierile lui Salustiu (Jugurtha, 31) păsim fraza următoare care seamănă
facere,

id

Dionisiu
(Ant.

cu partea finală a frazei noastre:

est regem

essec.

din Alicarnas

Rom.

V,

70;

VI,

ca
38:

Cuvântul

să

ăvebiivvoş.

exprime

VII,

există principiul că magistraţii
tințele ce le pronunţau şi erau
a magistraţilor şi a suveranilor
prin iresponsabilitatea puterilor
înţelege arbitrarul iresponsabil

56). În

toate

£6

<abemv

statele

de

care

se

dictatorilor

libere

ale

Greciei

lubet
servă

romani.
antice

nu puteau fi traşi la răspundere pentru sencalificaţi de Szebhovo:, Această nerăspundere
sa tradus în statele constituţionale moderne
suverane, legislative şi judecătoreşti. Aci se
şi necontrolat, adică despotismul în forma lui

vezi mai sus nota 750,

1 stăvia

acela

iresponsabilitatea

cea mai extremă.— Pentru diversele : sensuri

Ypîpa

>XNam impune que

este

și

întrebuinţări

ale

cuvântului

%

rihv

&pyw.

Bihr

traduce

sin

hoc imperium

collocatum. Am tradus pus în această înaltă poziţie ca fiind mai aproape de original. Erodot se servă uneori de verbul îţzstizt cu Ec cum avem aci verbul fc:

cu îs: de exemplu la Cap. 61 mai sus citim: >iGowevog îs sv Baatrijiov 0p5ypv.
2 îwbâcwvy formă ionică pentru îV6zwv dela Eos, abiceiu, deci obicinuit
sau normal.
!
|
o
!
2 [esțivezat pâv “țăp oi bâpie Dr sv
zaprdvawv ali,
Sofocle în Oedip rege în antistrofa chorului care începe la versul 873 și ur-

mătoarele are pasajul »"Tâz:g

muzzbzt zăpavvove. De sigur că Erodot s'a inspi- |

rat aci de acel pasaj.
* îpwvw. Cred cu Băhr că subiectul acestui verb este O pobvapgos

ţeles, Nu cred că e ăvhpwzoş
oamenii

pentrucă

aceasta

sunt şi trufaşi și invidioși, dar e vorba

cărora se naşte trufia fiindcă

sunt

puternici

şi

ar

fi prea

general.

:
subtin-

Nu toţi

de monarhii absoluţi, în inima

Acesta cred că e sensul pe care l-a înțeles Erodot

cari
şi

din

de

fire

aceea

sunt invidioşi.
am

exprimat

subiectul un monarh în traducere. în parenteză, ca subtinţeles in textul elinesc.
Fraza care urmează arată clar mi se pare că aci e vorba de categoria mai
restrânsă de monarhi, decât de omenirea îutreagă.
s"TEpr xexopnpEvos, plin de insolenţă, De verbul acesta se servă
mult poeţii epici. Vezi Omer, Iliada XVIII, vers 287, Odisea VIII, vers 98;

Exiod, Lucrări şi Zile vers 591 s.c.l.
* Kaizo: &vâpa e <bpuvvov ăpbovov des slvat, Epovră e
zăvea că &țabdă. Tradus de Biihr latineşte: >Quamquam virum regia certe
in potestate constitutum oportebat invidia careree, Avem pâvso: urmat de doi
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»fie pe de o parte, de invidie pe
»de alta, făptueşte crime.multe.

»raros

GE zăyrwy 8 iv re âp a5-

»E lucru pozitiv că un rege ar

»rhy

uerpis

Quote,

erat

»Gr. od xâpra Depomeberat”

»trebui să fie lipsit de invidie,

>fiindcă se bucură de toate cele

y re

»Ozpazzbq mie uâpra, yOszat re
>0wzi.* Tă CE 67 w&pora Epyo>pa Eptov5 voal se mei
szătpia, 40

>bune;

contrariul

însă

se

în-

»tâmplă (în purtarea lui) față
»>de cetăţeni. Căci el invidiează

Brăzat ovatuac, 4ret-

»pe cei bani cari rezistă şi tră-

>vat re Gupirows, Iliz0os 6E ăp»0vî zpâza uâv 0Dvoua zăyray
»zdhdtaroy- pat,
ISONOMIIIN-8

»esc, îi-plac cei mai netrebnici
»dintre cetăţeni şi ascultă cu
»plăcere limbajul calomniei. (Un

“e la Cap. 187 din Cartea I, şi am arătat acolo (vol. I, p. 318, nota 2), că au
o semnificare negativă; aci au un sens pozitiv foarte accentuat.— În loc de
făse unele ediţii au tâst. Vezi mai sus nota 4, pag. 109, Cap. 45.
1 xEwvwxt. Luat în sens intransitiv,
.
2 septeobai re ral bibovat, Amândouă verbele au mai acelaş sens.
Biihr traduce >quod superstites adhuc sunt ac vivunte. E totuş o nuanţă Gwoost
fiind consecvenţa lui zspro5st care indică rezistența în contra'a tot ce uzează
şi doboară. Nu e deci necesar să suprimnăm pe ze xa: (wovst, cum se propune
de unii comentatori.

3 "Avappuocrâraros

65

măvrwyw.

Aceste

pasaje

sunt

inspirate

de

Euripid. (Vezi Jfedea, vers 119 şi urmiitoare). În toate discursurile acestea politice pe cari Erodot le pune în gurile lui Otanes, a lui Megabiz şi a lui
Dariu el nu pretinde a le reproduce textual, ci numai spiritul lor; cât pentru
modul de a exprimă principiile pe cari fiecare le susţine, autorul nostru şi-a
rezervat dreptul de a le prezentă în forma pe care o consideră el ca mai bună;
de aceea, găsim fraze inspirate de poeţii şi de retorii cei mai celebri din tim-

purile acelea.— Cuvântul &yuppuosrâratos însemnează nu necumpătat dar nelogic,

un om pe care nu se poate contă,
principiu cu care 'să fie consecinte,

nefiind călăuzit în acţiunile lui de nici un
|

„4 ăuberar ăce Buwai. Cuvântul bu însemnează un linguşitor și se întrebuinţează şi ca adjectiv,
— Unele ediţii vechi au aci Gwzetavy “îţobutvos, iar
cele mai multe manuscrise

au Gwzsiav

adică au ăljezat îre Bwastzv, Versiunea

cu (wzi adoptată de noi este aceea a manuscrisului sancroftian, a
Gaisford precum

şi a edițiilor celor mai bune.

-

textului lui

!

5 Epyopat îptwvw. La Cap. 5 din Cartea I am avut Epyopat îptuv.
(Vezi vol. 1, pag. 10, nota 1). Traducerea literală ar fi riu să spun.
xtvst. Unele ediţii au forma ionică xtvtet.,— Sensul este de a mută din
loc, a luă de unde este, cecace aplicat unei legi indică desfiinţarea sau a abrogă,

nu a nesocoti cum traduce Rawlinson, căci >set osidec în limba engleză însem:
nează a nesocoti.

1 X1[)4bos

ran, — Expresia

CE

.

:

-

ăpxov. Massa domnitoare, în alte cuvinte poporul

aceasta e inspirată de Euripid.

suve-

(Vezi Medea, vers -119—131).

8 ISONOMIIN. Cuvântul acesta care e imposibil de tradus într'o limbă
„modernă altfel decât prin perifrază, cuprindeă întreaga definiţie a idealului democratic la Elini şi exprimă perfecta egalitate de drepturi şi politice şi civile.
Deviza republicei franceze libertă, egalite, fraternite exprimă foarte bine idea

- Thalia III, 80.

»sbrepa

"05, z0b7wy rây 9 uob=
>yap/os matter 0858. Il i păyPi
»ăpyăs Xppet,! DmsbOvov 8 ăp>pij Eat, Bovhebuara GE adyra
îs

d

z0wby

vorăpet, 2

30 Tun,

Tidzuat

perivras Tudas uov-

191

»rege) e omul cel mai'capricios;

»dacă îi arăţi o admiraţie

po-

că-.nu

i-di

»trivită,

se

mânie

»făcut destulă onoare; dacă'iar
„îi arată cinevi o prea mare
admiraţie, se mânie că e lin-

>guşire. Să vă spun acum par»tea cea mai gravă: el desfiin»ţează legile :strămoşeşti, silu-

»eşte pe femei şi ucide (oa»meni) fără să fie ei judecaţi.
»Suveranitatea poporului poartă
»mai întâiu de toate cel mai
»îrumos nume, isonomia; apoi, .
»în al doilea rând, ea nu (co-

>mite) nici unul din acele (a:
»buzuri) pe cari' le comite un
»monarh

(absolut).

cuprinsă în cuvântul lsovoţia. — Elinii puneau multă importanţă

Ea
într'o

distridenu-

mire și-i atribuiau proprietăţi de sugoes tiune, aşă că erau departe
idea exprimată de Shakespeare în Pomeo şi Julicta >What's in a nume?c de Blakesley
zice că există multe exemple în literatura elină din epoca lui
Erodot de raţionamente greșite din cauză că sunt bazate pe confuzie între
un lucru în sine
şi ceeace numele lui uneori suggerează. La asemenea argument
ări face Aristo-

teles aluzie mai târziu când zice >slvat sây ddvvăzuv să pi
ăptoroxpatoapivny zâhtv, îuolos bixai ăp:oroxpazetaliat sijv pin sbvopetaliat z:hv
ebvopovuivny.—
Idea exprimat
ă aci de Erodot o găsim mai desvoltată în pasajul următor
din
tragedia Feniciencle a lui Euripid citat de Blakesley în nota
lui asupra ace:

stui pasaj:

:

.

>stvo

xăhhov,

zExvyoy,

»isâenza ripâv, îi 'pioos dei pios
»mâhetg me mâhzot, ouprizobs re Gopuuăzo:s
»sonâsi' ză vâutpov ăvipumots Eeu,
>wai “ţăp pîep dvlipiozotat uri uipn sraliuâv
»io6rws rate xăptfipăv Guopras"
>yxzds 7 âpeyțis Bhipagoy 4,hiov ss ps
sicov fadițe. siv îvtabotov xO%)oy

»xobiscepov abrâv pivov Fei VIRWpEVOVe,
Euripid (Fenic, vers 585— 543).

2 Ilăde

piv ăpyăs

funcţiile publice

ăpyst. În statele democratice ale Greciei. antice
înalte se căpătau prin alegere. Aristotele (Politie, IV,7,$
3).

2 Bovhebpara

di

dura

îc ză xotvdy ăvagpEpet.-Tot

aşă în acele
state liber constituite din Grecia, toate chestiunile se
referă adunării populare.
Aceasta eră mai ales cazul la Atena care eră . modelul
democraţiei eline. De
aceea, Demostene

spune >5 jăp dijuos 6 "Afrmvatuv xuptiita
ROhst drâvwy vai îtiv abră notsty înt dy Bobinrate. Avem ros dy răv îv'ă
din Republica lui Cicerone (I, 217) care spune acelaş lucru: şi pasajul următor
>Athenienses quibusdam

temporibus

sublato Areopago

nihil nisi populi scitis agebante. -

Thalia III, 80, Sl.

192

»vapjijy

mă

mio

aste

8

»ţăp 7 mo E ră zori ?
"Orâvre uăy dh TadTr zi? "vo
wny
un îodeepa.
Sozeps,
a

4

»bue ' funcțiunile publice

»sorţi, (funcţionarul)

prin

răspunde

»de chipul cum administrează
»şi ea lasă comunităţii -ca să

»decidă asupra tuturor (chestiu>nilor). Eu propun dar ca noi
»să desființăm monarhia şi să
>mărim (puterea) masselor; căci

58 crapxi
SI. Meyăzotos
ty,
zuăhave întepăze 3 Eu
Tăde

»Tă utv

"Orăwns

>zady,%

)eh&/0o ză.

eize

ropawiâa
radra 5

ră 3 26 md zh1j0os Xwoye pEpsty
»zb zpăzos, Tbuis Tis ăpistne
>îu premize. "Ouov» “păp XAprijisb
>0532y fort dobveritepoy, 6 0dâă
>baprorârepoy? pai

ro!

.

YOOA0Y

darea (afacerilor statului în mâ-

nile) unei oligarhii, zicând astfel: »Argumentele puse înainte
>de Otanes în favoarea desfiin«țării puterii absolute au şi a
>mea, deplină aprobare; pe de

»altă parte a investi massa po»porului cu puterea suverană
>e o greşeală de judecată sănă-

Topo)

>5âptw pebyovurac ăvâpas Es Giiu.ab
»ăzohdozov8 Dâpivy mectswy? tori
2055auăs ăvas/erâv. “O uăv “7ăp,
azi at ROtES,

»în mulțime stau toate>. Aceasta
dar fu părerea emisă de Otanes.
81. Megabize sfătui apoi pre-

ROtse,

stoasă.

Căci

nimie

nu

»țimea. deşanţată;

Tib

şi ar fi, în a-

1 &eăsty, Verbul acesta e des întrebuintat de Omer pentru a
a hrăni și prin analogie a mări sau desvoltă, aşă că aci idea este de
poporul sau a-l ridică şi a-i da un rol mai important.
a
2 îy țăp <& zodie Evt să zuvra. Poate că Erodot
minte preceptul lui Anaxagoras >îy avi aavrăs potpu vegtt zhijv

3 îmrepâzsty,

Se subtînţelege

& mai

„prost şi mai pizmaş decât mul-

npijypaza.

Sensul

creşte sau
a desvoltă
a avut
vooue,

în

este a predă lucrurile

sau situaţia, adică a face stăpân pe situaţie; în alte cuvinte aci a da oligarhiei
situaţia. Avem verbul acesta întrebuințat în sensul de a predă în Cartea I la
Cap. 61, în Cartea 11 la Cap. 120, în Cartea IV la Cap. 202, în Cartea VI la

Cap. 26 şi în Cartea VII la Cap. 52.

+ nadwy. Participiu prezent indicând intenţia sau tendinţa spre realizarea
acţiunii pe care o exprimă verbul. (Vezi gramatica elină a lui Riihner, $ 438).

5 Vehtyhu

xăpo!

rabra.

iteral

tradus

ar

fi spuse fie

și de mine

acestea, adică consideraţi că le-am spus şi eu, deci le aprob şi eu,
€ icvvzrimepov. Ediţia lui Lovg şi Macleane precum şi altele

vechi

au &tovezwbzepov. M'am ţinut însă de forma pe care.o are acest cuvânt la Cap.
185 din Cartea 1, şi la Cap. 57 din Cartea II..,7.

1 bBprarozepov.
ş
5-20o:

Un manuscris, cel din Florenţa, are bfptastewrepoy.

5 î-nuov ăxohăcrotv, Prin &ipov aci Erodot nu înţelege poporul în
bunul sens, dar massa ignorantă nedisciplinată şi pasionată pe care o numește

mai sus âptdos și iar mhitog. La Cap. 156 din Cartea VII, Erodot
vvolrmpa &yoptbTarov.
9 mectety, Ediţia Creutzer are forma atică zssstv,

zice: dipos

Y

Thalia III, S1..
„38

05 pwvbozety

>ăv vwborat,

En"!

âş

657

zâs

193

Tăp | »devăr,un

ce de nesuferit dacă

83104407, | »oamenii,

»obre oide wmdăv obâty, 0dâ' ci»zljiov;2 wOie re 2umscv
ră
"»apiiipara vb v6od, “pewăppp
»zotau tnehos.3 Alp ut vw,
»0i Ilspova: ay voto»at, obrot

>/păolo,& îpeis 58 âvâpăv

!
|!
|
|

pentru

a scăpă de

«aroganța unui tiran, ar cădea
»vietime ale aroganţei masselor
»nedisciplinate. Fiindcă tiranul,
>când face un lucru, îl face cu
»ştire, massele însă sunt incon-

râv | »ştiente, Căci cum ar şti acela

»ăpiaroy Emâtavyrec 6udity zob»70t0: mepidiouev mb zpăros îv
<Tăp8) zobzota! zzi antoi îyzo>pz0a: ăpiozoy 53 âvâpây oizbe5

|
|
|
|

»care
care
»sau
»pită

nu
nu
cum
cu

a

învăţat (nimic), şi
a văzut nimic bun
trebue?EI se precifurie şi fără socoteală

>ăptora, povhebuaza “ţivzoda:,« Me- | »usupra afacerilor (publice) ca
E
»un torent în timp de iarnă.
|
»Urez ca toți aceia cari vor
»răul Perşilor să fie subt regi»mul masselor. Noi însă, să a»legem un consiliu (compus)
»din bărbaţii cei mai de frunte
1! că

65

cd

Ţtvbswsty

Evt.

În tragedia Suplicantele lui Euripid, vers

417 şi în alte pasaje din poeţii şi din autorii Greci și: Romani găsim expriinată această idee a inconștienţe: masselor mai ales când pasiunile lor s'au deslnţuit. Natura omenească nu s'a schimbat, precum a probat-o revoluţia fran-

ceză, care a arătat cât e de adevărată judecata lui Tacit »Nibil in vulgo

dicume

(Anal I, 29).

7

'

mo-

!

1 otxntoy, Sa discutat destul asupra sensului acestui cuvânt. Cea mai
bună interpretare e aceea a lui Corais care consideră că olxijiov este sinonim
cu Rpâzey sau xzflijxov, cum se cade sau cum se cuvine, casa sau familia fiind

considerate ca cercul în care purtarea e mai bună. În toate cazurile nu cred
că oixtov se referă aci la ştiinţele de stat indicând arta de a guvernă Vine,
cum opinează Dietsch.
2 izehog. Manuscrisul florentin adoptă ortografia etezăcs. M'am ţinut de
textul lui Creutzer şi de majoritatea manuseritelor, cum am făcut şi în alte
locuri unde se prezintă cuvântul acesta. De pildă, la Cap. 61 din Cartea IV

am scris mposetxidovs, iar la Cap. 177 din acecaş carte

mpooixsos.

Amândouă

ortografiile sunt corect
— Putem
e. compară pasajul acesta despre tirania şi inconştiinţa masselor când au pus mâna pe putere cu următorul pasaj din Platon

(Alcibiad, $ 18): >"0 păv țăp di,pis tozt fubzi cuvâsâuevow 6 23 ăyhog îteenuc>ptvov mhijlos: 6fjey ăi) vai Ev cute mohizziate dwaptaty Nae! :1y Ophoxpataiav
- ariig împoxparias' East ăp ) păv ăzaxtoş vă! mapvapoc xal mi ppehis, î 8%
»bzi mâvy vopwv reraypivrje. Platon în pasajul acesta

distinge

mult

mai bine

decât Erodot între sensul cuvintelor &phos şi Bios, căci Erodot zice dios
când înţelege 'ăxAos.
,
“ot IlEpagot xaxdv vosovci, obrot păcliwy,. Aceasta seamănă
cu exclamaţia lui Fabricius când întrerupse pe Cineas care îi expuneă doctrinele lui Epicur şi-i zise: »Pe Ercule, urez ca Piru şi Sammiţii să pună această
doctrină în practică cât timp vor fi inamicii noştri !< (Vezi Plutarh, Vicaţa lui
Piru. Ş 20).

? otud0s.

|

Unele. ediţii scriu eiz6ş.

Erodot II. — 55495,

:

„

13

“

4

Thalia ÎI, 81, 82.
văânbos “uây

81

Tabrrv vbuny

»şi pa'aceştia, să-i învestim: cu
:sputerea
; între'aceştia vom 'fi şi
'>u0i; şi'sa înțelege că din băr-

>baţii cei

mai' buni

vor 'niaşte

»hotârriile

cele

Aceasta
'fu

'părerea; pe

mai

:bunec.
:care'o

emise 'Megabiz.
S2. Tpiros 8

z930' Vu,
ră

păv

cîuci 28

eime Meyăivlos

>2hiDos "Eyovra;2
>hstat, ză 5

"82. În'al treilea rând :Dariu

Ampeioc set

dEquv”

îs

îs

îjuts

7

âp0âs

6hiţapyiv

0b%

»âp0âc. Tptâ văp "zporetpvov,
>z0i zăyruy Tv dă Gptoriuv
»E6yrwy, Bio» re ăpiozov ai Ght»ăpyine tai wowvăppon, 200)
»Todz0 postav du. "Avâpbs ăp

xăyăs z05 Gpiazov3 od6ty Ăustyovy
»ây pavsir' 7vbum “Țâp rotabT
>'/psouevos, zurpozebor€ y ăuw">ujtws 05 zh0zos” owppr6 ze ăy

îşi expuse părerea zicând:

sÎn

cele 'ce lea spus Megabiz:re»lativ la (regimul) masselor,mi'
>se 'pare'că a vorbit: drept, :re»lativ însă Ja oligarhie,
'uu (a
»vorbit) drept. Cei din aceste
»trei (sisteme) cari s'au adus
»inainte, chiar aplicate toate în

»cele mai bune (condiţii, adică)
»democraţie cum trebue, oli»garhie şi monarhie, cu mult e
»de preferat cel: din urmă. Căci
»nimie

nu'e

mai

bun

ca-un

Xvâpas

»bărbat aşă cum trebue: acesta

»odze uâhora.Ey 25 dvapyim,
»zodioict 'ăpzrijv Ezacztovot Es 7
'>%0ty6y, E/Bza tâa ioyvpă ete

»pune în practică : (bunele) lui
» principii şi guvernează massele
»în mod perfect; în acelaş timp

> Bohsbuara Ea Bvouevtac

»Eymivaoas, 5 Adzbe yăp

'>B0vhâw=vos

Ezmoroş

»el

e mai discret cu privire la

xonwpalos sivat vi

»hotăririle (ce le iea) în contra

»umoi re vizây, Ec EyGza . ueyăda

»celor răi. Pe de altă parte,
>subt (un regim) oligarhic, (când)

1 &zsdetrvoro -pywpmv.

pune

Pentru expresia aceasta însemnând a-şi“'6xpărerea vezi vol. I, pag. 302, nota 6.
2nă& pâv size Meyaivos
îs ză zhnloc Exovra. Vezi mai sus

"nota 1, pag. 44,
3 "Avopâs ţăp Evis rod &piarov. Unii cred această frază 'defectuoasă şi o completează prin »"Apyovros văp 'îvi6 z0d ăpiezove gau »"Avâpis
“ăp Evăs rob Gpiazov ăpyovrose. Nu văd necesitatea unui asemenea adaos, căci
se pricepe dela sine că e vorbă de un

4 înteponsbot.

verbul

acesta vezi mai

bărbat'în

capul

puterii.

|

Pentru uzul impropriu pe care îl face uncori Erodot'de
sus nota 5, pag. 87.

,

Ș "Ev 88 oheyapaiy, mohhoiat ăperiv înnoxtovat îş mi xot16%,
Zabea tâta toxupă pthtet îivealat. Biihr traduce latineşte:
»In paucorum potestate, ubi plures virtutem ad res publicas
»runt eandemque exercent, inter hos inimicitize private exque

tractandas affevalid» existere

»solente. Aceeaş reflecţie o găsim și în Isocrat (Panegirie, $ 79).

,

Thalia III, 82.

'oăhijotat datrvtovrar,! 28 dy otă„„a0tec Eyyivovrat,:8, 5.76 Orasiwy

“i-o pâvoș, Ex dă:r05 mâvovrănein Eș
»auovaţiyitv 2 ai -8v : tobrip' Br5date

::00 2ari 6570 ĂptOTuy. ATuuon ze
"sad ăprpovtus, dăbvaza pi d pan
„arrca, Evpiveoliat" amudrqzos. moi
>ăritvoutyns îs ră xotvă Oa păv
509% Eppiverat tota audiat, gt-

195

:>mulți, cultivă „virtutea în inte-

»resul :comun, .trebue

.să :se

>nască „uri: puternice personale.
>Fiecure în parte caută să fie
»el conducătorul şi să facă să

striumfe părerile lui, de aci a„>jung să se urască unii pe alţii
<şi atunci rezultă răscoale, din
»răscoale se nasc vărsări de

"aha 3: igvpai" oi 1ăp zaz0bdyaTec Tă ulvă Gwpuhavtec zatedar.k

>sânge şi la vărsări de sânge
»succede regimul monarhic; şi

„> Tory 63-cuvăro vjivarat,::6 6
>ăy5 '2poorăș tie 700: 64.09: robs:
">rowubrove "2x50. "Ra 0 adrây6
"»liunpitezar -cbros6i): bzd od
»5iuon,! dompatâu svoc: î6, ad dy
»ezăvn
pobvapipoc 2. - Val "Ev

»într'uceasta s'a dovedit că acest
»(din urmă regim) e cu mult
»cel mai bun. larăş, dacă stă»pâneşte massu, e peste putință
>să nu se ivească ticăloşii; şi
»când se ivesc (usemenea) tică»loşii, în genere nu rezultă re»simţiminte între cei ticăloși,

*

"ar0btop Grdoi za

3

obros e Î po
“lv

»zăura

etasivy,7 pubay *

03 Ene

-aijuiv-1 Ehenhepin 2qtvezo; vai

mei

e

omhhagivra

“i

>vapir, ( 4ăTGT0y.

»dyros; N dcepa zapă Sms 3n
achappine, Î powvâpyo; :"Ey
"370îw0Y

Tvuitjv,

„505yzag Că
4

Îmtas

hevUs d

Eva » Ăvăpa,8 : m

rot-

„ci

amicii

strânse;

căci

acei

„curi comit ticâloşii le comit în
»urma unei comune înțelegeri.
»Astfel. merge situaţia înainte
-spână ce-.se deşteaptă: un . apă»rător
.: oarecare al : poporului

1 ăntxvâovtiat, Verbul. e la plural acordâudu-se cuu pluralitatea, implicată
în cuântul îxaaroş, Avem constructii similare mai jos la Cap. 150 şi 158..
2 &miBm. Se subtintelepe ză: :mpimțara sau ză xpâtes. Acelaş lucru se poate
spune şi ulexpre. verbul. C:gdefe mai jus.
*

3 pi od. Vezi gramatica elină a lui Kiihner, Ş 718, 2.
*'Svyxbwavteg motsbat.. auŢubtayteg e tradus de Băhr . »incumbentes
„et «ennsentientese. Îdea este de, a-şi aprupiă capetele şi a.le plecă unul către
altul ca într'o adunare de vameni cari se consnltă împreuuă. Tot aşă avem la
Cap. 145 din Cartea VII.— Bekker şi cu Dindorf pe alte pasaje din Erodot
ca la Cap. 39 din Cartea I, la ap. 49 din Cartea II, la Cap. 16 din Cartea
„aceasta şi altele unde e întrebuințat putedat în modul . acesta propun să mai
adaoge aci Ta noted3t, dar nici un manuscris nu legitimează acest adaos.
5 îc 0 dv. Avem această expresie, urmată tot aşă de subjunctiv la Cap.
93 din Cartea IL.
By îe. abrâv. Rezultând din aceste înprejurări, — Dindorf,: Dietsch
și Valcea propun în loc de aceste cuvinte "Ex 3: ad rovâs însemnând după
aceea; nici un manuscris însă nu legitimează această schimbare,
“Evi dt: East azavra sohiafăvra sizsiv, Aceeaşexpresie pen„tru a rezumă îatr'un cuvânt e întrebuințată de irodot-la Cartea VII, Cap, 16.
9? c.ă.îva &vâpa. Prin munca unui:şingur om. Aşă avem la Cartea VI,

Cap. 33 şi la Cartea VII, Cap. 165.
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sbinec, -. i
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Acestea, fură cele trei pă-

reri propuse; patru din cei şupte
se uniră cu părerea din urmă.
Îndată ce fu respinsă propune-
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=0câ
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5
zi>1ăpx 0PI. Gri dei
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"»âuotza

!să
narhie.

“pevsodar, iza:

rotobro.

2 meptarădhety,
„_

să

desființăm; legile . noastre

up

Sistemul

“e

Otanes, doritor să stuo democraţie în Pex(din nou)

cuvântul

în

lor şi zise: >Camara-.
»zilor de. răscoală, este lucru.
»evident că unul din noi are

analog celui din urmă

menţionat,

adică cel

mo-

Vezi vol. I, pag. 178, nota 7.

2o0b yă&p ăpstvov, Aceste cuvinte conţin nuanţa de ameninţare. ce 'am
semnalat, în ele pe inscripţia reginei Nitocris dat de Erodot la Cap. 187 din

Cartea I. (Vezi vol.I, pag. 346, nota 3).

„€ ioovopimy, Egalitatea de drepturi şi de regim pentru toţi, în alte cu-!
vinte democraţia. Vezi mai sus la Cap. 80, nota 8, pag. 190.
> î€
pwesov. Vezi la Cap. 62 mai sus nota 3. pag. 147 şi mai Jos în ca-

pitolul acesta avem îx ro5 picov 4ari)sro,

„Thalia III, 83. ;.
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>să- fie -rege, -ori desemnat. de ..
»soartă, ori referind obştei Per.
>şilor alegerea aceluia care ar
„conveni lor (ca să fie) stăpân
>peste ei, ori prin alt mijloc

»oarecare ; eu, (pentru mine) nu
»am să vă fac nici o împotri>vire; nu am poftă nici să stă»pânesc,

nici

să

stăpânit.

»Cu o condiţie însă renunţ (eu)
»la putere,- cu aceea.

>nu fiu stăpânit

,

Evițoviţezo, . Gh). 27: mob... pEoov

fiu

adică: să

de . nici unul

vaziaro,
5:
Kat: văv, adrn “1j.0tzin) . „din. voi, nici eu, nici acei cari
Grazehzet ": pucbwyn : 2hav0ăpn '£ooa : >se vor naşte din-mine în vecic..
Ilepszoy,? ai:
1 xdmpop

pe

Xppetat 709457,
dhaBvra.

Măzăvuy, acordând cu “piwv
|
sprijinul manuscriselor.

Rostind

Otanes cuvintele

ace-.

Desemnat de soartă, se acordă cu îva. Varianta

şi care figurează în

nu

vechi

unele "ediţii
.
Do

are;
:

i

„2 îmtrpevăvruwv. Trebue subtințeles fyptwi,
lui în contra lui Agorat,!
"3 ăhig ev umyavi. Lisiasi în oraţiunea'
i
Şş.%, întrebuinţează o expresie analogă: pinre zăyy pir, pnlavi papă,
„ut

sobru

Eni

"Eat urmat de dativ în

îi.

acelaş

în locuţiunea îx' îxtoui) dela Cap. 48 de iai pus.
„5 îmi vobrotat,

i

sens

scopul

e

ce îl are

|

Iar îsi urmat de dativ, aci însă în alt sens de asupra

acestora care. se repetă la condiţia pusă de Otanes şi care a fost acceptată .de,

ceilalţi șase tovarăşi ai lui. .: : Îi
a
ra
a
"e xazijaro. Vezi vol. Î, pag. 68, nota.5 unde la: Cartea [, Cap. 45, ca şi:
aci toate manuscrisele au forma aceasta, Asemenea mai jos la Cap. 134 şi la

îusemnează

Cap. 56 din Cartea IX. — Locuţiunea îx 70 pîgov varsat
retrage din mijloc sau afi

neutru.

thevbipm

îodsa

1 pobvm

Ă

Ilepatwv.

”

Nu

a se

ÎN

încape nici o îndoeală că.

afirmarea aceasta a lui Erodot relativ-la situaţia excepțională şi privilegiată pe

care o'ocupă în timpul lui familia lui Otanes în Persia, căci aceasta o mai pro-

bează afirmările lui Ctesias şi poziţia ce o ocupă numele lui pe inscripţia dela
: trebue să atribuim această situaţie excepţională unei origini
Behistih, însă
cu totul alta decât aceleia ce-i asemnează “autorul. nostru, adică. unei condiţii
puse de el camarazilor lui de revoltă în contra uzurpatorului mag. Lăsând la
o. parte faptul că toată naraţiunea acestei - discuţii între conjuraţi după omo-

rul lui Smerdis este o simplă ficţiune în care autorul .nostru

voit. să pună

a

în pura acestor conjuraţi cuvinte și definiţii de ştiinţă de stat curente în adu-

mările Elinilor şi aceasta pentru a face scrierea lui mai gustată de cetitorii lui
Elini, e un ce netăgăduit că situaţia excepțională a .familiei lui Otanes datează dela o epocă cevă anterioară uciderii lui Smerdis Magul. Adevărata sorginte a privilegiilor de cari se bucură familia lui Otanes trebue căutată dar
aiurea,şi: ele îşi păsesc explicaţia în faptele următoare: Întâiu existau vechi
legături de rudenie cu casa Achemenizilor; am văzut mai sus, la Cap. 68, că
el se coboră dela Farnaspe, .regele Capadociei .şi dela Atosa, fiica lui Cambise I, strămoşul:lui Ciru cel Mare; fiica lui Fedima (de sigur. o formă a nu:

melui Fatma), eră măritată cu Cambise al Il-lea şi deveni apoi soția Ini Smer-,
dis magul

şi a lui Dariu. Nici o familie nobilă în 'Persia

nu..se

:cu ramura domnitoare achemenidă în Persia.
strânse legături

găsiă

în așă

Eră deci foarte:
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în
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condiţiile acestea, el.nu'le-(mai),
facă. nici: o. împotrivire, dar. se:
„țină: la o:parte. Şi:până în ziua.
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84. 0: "îi: doraci: răy: Earăil
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uz uni rotoot' ză" 2Orăvew alei:
tiou&votati ! îi 26"! Xhav).' văr
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derastăzi. familia, aceasta: e în.
ființă, sioguru: liberă: din câte:
sunt: în. Persia, e stăpânită: nu--

mai:atât: cât: permite eu; dar
nu: trece peste: (limitele) legilor
persane. :
m
"84. Aceia:

cari 'mai

rămăse::

seră. din: cei. şapte: se: consultară (apoi) asupra modului celui:.

mai echitabil'de a numi un rege;
şi: mai. întfiiu-de toate deciseră:
ca în cazul când unul din ei

pzza difooda: tafiira. re. Mmătzyv3.. „ar deveni! rege. să' dea, în fie-..

Ereoe Exdoto» uni ri zăoav u- care an lui Otanes' şi. acelor:
pev* îi iverat.2v Ilepogot-rtpto- cari Sar naşte din 'el:în veci
mări: Todos - 68! etyezey Epovheb- :0: rochie medică. ca. distincţie,
oavză 5 oi did0ofat zadra, But Eh0d- ;precum şi în acelaş. timp din.
natural” ca- să! fi ocupat':o'situaţie” independentă şi priviiegiată într'un stat auto=:
cratic ca Persia. Situaţia de frunte ce o ocupă familia. lui. Otanes-şi inai târziu”

în: timpul domniei:
lui: Xerxe

pe: Amestris;:o

e iar: indicată:
prin faptul: că

Xerxe luă:de soţie

strănepoată' a lui Otanes.: (Vezi . Ctesias,. Ercerpta

Pere.,. Cap..

20). — În loc: de Znsotpm! textul” lui: Creutzer are îhebbigai: .
i
1.05 dt hornol câv Enră. Cei rămaşi: din'cei şapte, scoțându:se Qla-:
nâs care
s'a: retras; deci' cei şase. rămaşi concurenţi: pentru

tron;

: 2â6' Baothia! dixatârasa orhsovrat. Am-avut la Cap: 97 din Car:
tea], verbul îarăvat pentrui a-instală un rege:
pe tron: >ptps:crnzwpsv: hpuiwy”
abrâv Bachia:,
:
a
a
a
e
3 sobră: ze Mmdtxhv. Despre costumul' medic s'a.vorbit de . Erodot:
la' Cap. 135 din: Cartea: 1 (vezi vol. IL; pag;:242,.. nota

3,. şi. tot. la vol. |, pag...

"149 la nota 1) am făcut două schiţe arătând: deosebirea între portul greoiu,:
strâmt şi disgraţios'al Perşilor şi: portul: larg,..moale,. făcut.“ din stofe fixe: ale
Mezilor. Perşii mai' nobili îmbrăcau' costumul

mai

elegant: medic

şi. avem toate..

motivele de'a: ctede'că' dreptul de a; purtă acest. costum: de distincţie: so con:
feriă de'rege odată cu: haina: întocmiai:
cum se: conferă încă. de Sultanii Tur=
ciei: kaftanul
care eră'nu:e mult timp -un semn. distinctiv: al: oieriei. noastre.:

Aşă eră' la Perşi cu: rochia medică şi: Erodot la. Cap;. 116: din Cartea VII: ne .
miai' citează: un caz unde un! mouarh al: Perșilor! prezintă o: asenienea rochie -ca:
semn distinctiv când Xerxe'trimite una; Acontienilor, drept mulţuimire:. pentru;
concursul co-l

primise.

dela ei; asemenea

avem

cazul.

relatat de: Xenofon

(iina-:

basis: I, 2, $ 27) unde Ciru: conferă: oiâsemeneâ distincţie: regelui Ciliciei.. -.
__“ijv zăvavy dupeiyv: Vezi "mai: sas. nota: 3, pag.. 179, asuprai cu-i
tu
|
vihtelor să măvra ot: pupia Gsety. * îBovheboavro. Atât aci:cât şi câtevă rânduri mai jos unde avem iar:
tBouhevsayto textul lui! Sayce: are: îBoihsvsav'
care figurează; şi. în: unele manu-:
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lui Otanes pentrucă, el fusese
primul carele a consiliat lucrul
şi carele ia adus împreună.
Aceste (privilegii) le (decretară)
dar (ei) în deosebi pentru Ota-

Aodav, 7. Paoti îj î4 râ

owvs-

nes, pentru cercul lor însă ho-

zovastăvroy, 3 [legi 62.rîs

Aaot-

tăriră următoarele (privilegii):
acela pentru oricare din cei.
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Amine

peră, “ovatzbs. Ba

EBuvheboayro

ây, 6 tazos Îjiov

zotdvăs" Grav

care

şapte

Enavasthovros

a se

ar. poti, de

presentă neanunțat

zpâros pOtyânrat 3 7 zpozoreiy,

palat,

în

afară numai dacă s'ar. întâmplă
ca. regele să fie culcat cu. (una
din) femeile (lui); nu eră perscrise şi texte vechi. Forma medie e mai corectă şi indică consfătuire, pe când
forma activă. care urmează. imediat este a da. un, consiliu. Otanes a consiliat:
revolta, (activ), dar cei sapte. s'au consultat. (mediu) înainte de a decide ce răsplată trebuiă, să dea lui Otanes,
— Plutarch be spune că celor şapte conjuraţi
cari au. ucis pe falsul Smerdis li s'a mai acordat ca privilegiu dreptul de a

purtă tiara în partea din nainte a capului: »zo5unpoalizy.
ss. xepahis ri mapav
popsiv' zobro up izoticavto aăufolov pwpobvresîn. zijy mpâttive,
|

" LiâBovheboavto. Deşi mai sus (vezi nota precedentă). ediţia lui Blakesley.
are forma medie, aci are forma activă şi scrie ffovhevouv,

2 Haptivat

îs ză

Bnatimta

xăvra

măv

Bovhâpevoy

râv

Enră

ăvev, îoațyehios, dv um 'rotuăvg ebâmwv peră uvatxic
BaatNebe. În. Lucian (Le Syr. dela $ 25) găsim descris un privilegiu şi mai intim,
exprimat aproape în aceiaşi, termeni. Acolo se vorbeşte de un privilegiu regal:
acordat lui Cambabu şi regele îi spune: »ânitzat î&: up pâine ăvav caps

toc, odâs sic ănâpiat ce f,pertpris dos, 03” îjv, povatni ebyâţwpiate.
!
* aptetv 88 pm, tEsivat &hholev, zâ, faorhii îi îx câ svvanavastăviwv
Pe cât s'a. putut, constată, regii. Persiei au. observat timp
de seculi, întregi, această regulă, in ceeace priveşte, se înţelege, numai soțiile.
lor legitime, căci aveau, ca Sultanii,

de soțiile lur legitime ai

căror

otomani, multe sclave, concubine

fii numai. aveau

în

afară,

dreptul, la succesiune, Astfel

Dariu; ], în afară, de soțiile lui legitime. aparţinând familiei lui proprie a Achemenizilor, a avut de soţii pe Fedima, fiica lui Otanes şi pe o fiică a lui Go:

brias (vezi. Cartea VII, Cap. 2). Xerxe luă de soţie pe Aimestris, fiica Jai Onofas,"
unul. din fiii.lui, Otanes (vezi Ctesias, Ezcerpta. persica, $

20) s.e.l. În urmă

a,

devenit un titlu.de onoare pentru regii, Capadociei. de. a trasă ascendenţa lor.
dela, această, aristocrație. persană de şapte şi dela neamul Achemenizilor. Ei pre-

tindeau că se trag din Atosa, sora lui Cambise I, deci mătuşa lui Ciru cel,
Mare , spuneau, că Atosa se măritase cu Farnace, regele Capadociei şi că din
această, căsătorie se născuse Galu, carele avi un fiu Smerdis, carele fu tatăl lui
Artamnes; acest Artamnes avu. de fiu pe Anafas, unul din' cei. şapte conjuraţi:

în contra falsului Smerdis şi carele primi Capadocia în stăpânire fără plată de

tribut. (Vezi Diodor din Sicilia, »apud Photiume), Tot aşă pretenţii de descendenţă aveă şi Mitridat, regele Pontului, după, spusele lui: Polibiu şi lui Apian.

(Vezi nota 2 dela pag. 215 din vol. ]).'
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adry ExifeâmuăToy, zodroy
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mis regelui să se căsătorească
în alt cere decât în acelaal
(celor şapte) conjuraţi. Întrucât
însă” priveşte desemnarea (per-

Eat

soanei)

regelui,

ei luară:

urmă-“

toarea hotarire: ca acela al cărui cal va nechezi cel dintâiu
la răsăritul soarelui,

"85. Azpzi 85 îj
îi
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ieşi ei în suburbie, să fie rege.
85. Dariu avea un vizitiu, om

tanoriuos,?
pă

deştept, al cărui nume eră Oebares. Omului acestuia, după
ce se despărţiră ' (cei şapte),
Dariu îi adresă cuvintele ur-

Â p

&vip cozâs, 7 obvoua 1 Oipăpns. Îlpbs zobrov rby Xv3pa, Exei
w

a

,

ză Ore)bOmozy, Ehete Aapsios zăte:
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rodrov „Ezew Tv
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vw,

e! rwwa
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Baa

când vor

2

mătoare: »Oebares, iată ce ho»tărîre am luat noi în privinţa.

regalitaţii: când vom încălecă,

acela (din noi) al căruia. cal

Eye!s | »va nechezi cel dintâiu, 'odată.

„1. Orsv ăv 6 înnog fjiinuv înavarilhovrrs rpâros pliiyinrat
îv r& npongreiw abrâv îatBeBmxoruwv, modrov Exstv Tijv BastÎmtmv. Iuseripţia dela Behistun nu pomeneşte nimic despre aceasta şi nu
cred că e de mirare pentrucă e un detaliu şi apoi pentrucă Dariu, care vor:
beşte în această inscripţie nu ar aveă de ce se fâli știind cum ştiă să întrebuinţeze frauda ca să ajungă la scopul urmărit. Totuş nu poate încăpea îndoeală că ceeace spune Erodot aci e adevărat, mai ales că Ctesias, care nu îşi

face niciodată scrupul de a contrazice pe Erodot când îl crede în defect, 'confirmă aci spusele

din textul nostru

şi în Ercerpta

Persica,

$ 15, găsim

urmă-

torul pasaj: >Bazthebet 34 mây Enră 0 Aapeies, rod îmmov, zală cuvâzsiro Gh
dots, Rpbtov pnpravi îi. xul ntyva, înetăi) d îhtoc mpis &vatohăg îvpivero, psepectsavroge,
— Cât pentru observarea ca augur 'al calului: vezi -Innul către
Apolon al lui Omer vers 231 şi Tacit (Germ, 10, $ 16), ne spune că ueche-

zitul cailor albi serviă

de augur atât poporului cât şi preoţilor:

»hinnitus

ac

»fremitus observant (equorum candidorum) nec ulli auspicio major : fides, non
»solum apud plebem, sed apud proceres, apud sacerdotes, ete.e La Persani caii
albi erau consideraţi ca sacri și dedicați soarelui. (Vezi vol. I, pag. 253, nota 2),
de aceea presupun că aceşti cai pe cari au încălecat cei şase pretendenți la
tron, erau albi. Soarele răsăritor eră un obiect de adoraţie la Perşi şi figurează şi ucum pe armele ţerii şi tinerii aceştia mergând la porțile cetăţii pe la

" ora când soarele se sculă îndepliniau
torie religioasă.
— zoâzov Exstv ră
puterea regală.
”

probabil

ceeace

considerau

Peeathrjinv, literal: el să aibă
|
N

ei ca o da-!

(în posesiune)

„i înnoxâpuog, Acest servitor eră şeful grajdului, peste vizitiii ordinari
cari erau izzopâpBot. La noi nu există cuvinte pentru a marcă această distincţie. Avem

expresiă

turcească sacz, dar ea a pierit, din limba noastră. Francezul

are ecuyer şi cocher.
A
|
,
„
Sabrâv îravaBsBmrâcwv. De preferință, pentru mai mare claritate
am întrebuințat prima persoană plural în loc de a treia plural, cum e în textul
elinesc.
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>oopin,l purj/avă tus d îpeic 6yâ>pey Todo 7 vtpas, vai pi X>)os zi6.c "Apeipezat Oifăpne
cinste: ol uâv 5i, & Giozora, îv
»T007w Toi zoz2 | fnothsa stvat
>, “ui, 0ăpoze mobrav eveyey8
out Oouây Eye dude os duo
x
a
a
»)zbs odăzie 2))os Th ssd Eorat'
»entabza” Ep: tăpmazac, 'Aăgat
Azpetog” E Tpivdy zi Tot 570
>Eets Gâptauz, pa pnpavâoda:
>
ui dvaădhdeoda, be is
m.

,

»ăzt0d0Tjs

Tens

6

vo

Îuiv

0rpiwy

“a

OY

pia,

Ti:

5 Anpetav tanoș tare pe pătat,

»deşteptăciune;

potriveşte

bea

noi

onoarea

un

altul«. Oe-

să căpătăm

pceasta, şi

nu

a:

»pâne, dacă depinde numai. de
Ă

aceasta, să fii, ori să nu fii,
rege, fii cu "curaj întrucât pri-.
veşte aceasta,şi fii cu . inima
»voioasă, căci nu are să fie rege.
»nimeni altul decât tu; am eu!

»un farmec-pentru aşi

ceră Id

Dariu zise: »Dacă în adevăr ai!
»un meşteşug de. felul acesta,
»a sosit timpul:ca_să-l pui . în
»practică, şi fără amânare, căci -

Zabrn 5 doo îs 7 2pooretoy
varsăroz, %ai ziare zdy Adpeiov
înzoy vai ră pâv 20) zeprijye6

aceste (cuvinte),

dpo0d ri tza

urmează:

Er/piarov
8. zi

aș

bares răspunse astfel: .»O stă.

.

„aZoziei “Azcbouc radta 6 Oigd-.
pas 'zottet
zotdvâs” + ds Eivero fi
vos, zâv

eu “răsărirea soarelui, să: fie
»rege. Şi acum, dacă, ai. ceră"

»concurenţa, noastră va aveă loc”
mâine.
Oebares, când auzi
îndată

făcă
ce

precum
se

făcă

noapte, luă dintre iepe pe aceea
pe cure o preferă calul lui Dariu,
„o duse în suburbie şi o pri-:
poni, apoi. conduse (acolo) ca1 go gi
e În sens “ae iscusinţă sau deşteptăciune « ca la Cap. 64. de mai sus.
2 îy cobrw 7oi tort eo locuţiune însemnând dacă numai într'aceasta
constă, sau mai bine zis pe. româneşte, dacă numai de acesta depinde, Găsim
în autorul nostru, la Cap. 109 din Cartea VL o frază similară : >îv soi v5v,
»Rahhipaya, îsi i xara?ovi.âsa: "Abivas 7 Eevhâpas notijozta pympâcoa
»duztshat, — Depinde acum de.tine, Calimache s.c.l.
a

2 cobzov
4 2azt.

cva xev,

Rău

Bihr traduce »quod ad .hoe attinete.

scris £3 za: în unele ediţii. ..

5 sadrmy.. Mai sus, la Cap. 63 şi. 75 avem exemple de pronume demon:
strative, urmând după pronume: & 8: pot păros
„ ObToS es... şi 7ây pi
TOL i... TOWTUIV e „ee
* zepeiqe, Ediţia lui Wesseling are zprijaţe preferat şi de. Mathias şi
de Dietsch
şi care e mai corect, Nu putem însă să nesocotim autoritatea manuscriselor existente.
.
.- Văâgyod rr înnw. Aceste cuvinte par e lui Blakesley a se fi strecurat îîn..
text dintr'o notă explicativă a frazei următoare ăpypipntoy ij Vxjhăq şi.pentru'

motivul acesta le închide între paranteze în textul lui. Ele însă pot prea bine:
să fie şi originale, cu atât mai
ne lipsesc în Erodot exemple
echivalent cu îv16s. (Vezi vol.
1 € îvyotuntuv, scris şi

mult că figurează în toate manuscrisele şi nu
de asemenea repetiţii surabundente. —
god e
1, pag. 855,.nota 2).
E7ypiarwv interpretat.de Suidas rpnazshaţuy.
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Omăm,! râhos: GE. Enfjre Gyeboat:
—hy.2.
Tazoy. --:.
LA
“RTOY,
/

2

,

.

EI

-

=

a

A

=

lul lui

Dariu.

Apoi. dete. nai,

multe ocoale -împrejurul
până, ce se apropie

,

iepei,

de. tot de.

ea, şi: la urmă dete drumul-(armăsarului).la iapă.
86.4 2 îuton 68 dopo?

86. Indată

ce începu să crape.

î Cei
ooved;
003
oi.
8, ară zară5 | awyedijzavro,
zapi-

de: ziuă, cei şase,

ov, zi

veniseră, se înfăţişara călări pe,

.

+.

rây
-

tazuy; Grefehaby6yTwy,

Li

m

.

03: vară 6. mb. mpodotatoy, bg 4ată

precum

cai trecând ei. prin

con-

suburbie,

7odro ră opiov Eyivovro, îva 7-ris - când, au sosit exact.lu punctul:

unde în noaptea precedentă iapa.

- 28, m 70 TODTO. Z011,0xV7t, 8 Go-:
zpazi 58 aidpine.ai Bpovri EyE-

nechezi,; odată cu : (nechezitul),

n

ea

2

zapotpoutvns- vwurhs: 4atadid=70 1)
Onea. înzoc, EvDadza: 6. Aapelov.
atos. posâpauy E/pepărtos: ua.

vero, 9 "lziyevoueva, 65 rabra, râ
Anpsiwp- Ershtoss uuty, 10. Gozep Ex.

fusese priponită, deodată. calul,

lui, Dariu. se. repezi. înainte, şi,
acesta, din: chiar senin. fulgeră.
şi trăsni. Acest (concurs de)
circumstanţe. decise. în favoarea.

o»v05zo» zew- geyâuava”. oi 68 ma- | lui. Dariu,
"

-

a

:

crul..ar

(eră), ca.şi cum
fi; fost.

combinat

sus) ;. (aspiranţii. atunci)
1 6x08.

În textul lui Aldus avem 6ijdsi.

Forma

însă

lu-.
(de

sâriră:

UmhEg “este

cea

mai comună ionică şi mai conformă cu limbajul lui Erodot.
2 «vw. E adevărat: că manuserisele în majoritate au zy, dar se înțelege

că riv e mai logic, căci verbul d/îw sau ytopat în sensul ce-l are al copula. țiunii unui animal! este actul animalului. bărbâtesc, partea femeiască fiind obiectul, pasiv: Aşă de exemplu

Platon, (Eutia., $ 63) zice

>EpuţE mot etâov... adry

(adică zbv x5va) dxebovra rhy ubvac. Ediţia lui Blakesley şi a lui Sayce au ziv.
2 dtuowanoba. Două manuscrise au Gtmpaboxnb3q care are acelaş sens.
+ oî; î£. După renunţarea condiţionată: a lui. Otanes, din șapte aspiranţi
la: domnie nu mai. rămăseseră decât șase. .
RR
7
Eta î. ' Formă coruptă pentru xar' â sau xată ră, )Vezi: vol; I, pag. 400,
nota

3).

:

:

i

:

E

:

|

%uxacă în sens: de prin ca: în Cartea I, Cap. :30; >xară obs lrjanupobse.
şi la Cap. 77 din Cartea I »xază zăs: ovpuayiagt,
RI
1 marcă zobro. 1 xuwpiovy îţivovra, îva. În acelaş loc unde, întocmai ca mai sus la Cap. 64 xară zobro: ri, (Vezi nota 1, pag,.152),
:

5âpa ît s& înnw zodro. mormauvrt, Literal: odată cu calul. făcând
aceasta, Participiul e:aci întrebuințat cum. e la: Cap. 34, din. Cartea: | în fraza
speră Eohwva oigowavove şi la Cap. 51 din aceeaş Carte în fraza vai zâv,vmy.

xataxatyrae,

:

,

!

E

|

:

?” ăorparm î£ atiptnc 'xal: Bpovri îivero.. Faptul acesta arda
un caracter supranatural indicaţiunii nechezitului. Un fulger din chiar senin

e: un: fenomen aşă de extraordinar, încât nu puteă decât. să inspire groază.
Plin, (Hist. nat., II, Cap. 51) spune despre un magistrat în Pompei care fu.
trăsnit din cer senin, fenomen care fu unul din semnele. precursorii ale conju-.
raţiunii lui Catilina. (Vezi şi Oda: 34, Cartea 1 a lui Oraţiu; Virgil, Georgica I,
487, şi: Eucida VII, 141).
,
4 îcshiwot ut, Verbul rehstow, cu; sensul de a desăvârși. sau stabili în
mod. definitiv,
aşă ca să nu mai-fie posibilitate-de îndoeală, -e întrebuințat în

“Thalia: II], 86; 87.:

2V3.

raGopâvres:
ăzd. Tv: tza: apoo3- | jos: de:pe caii: (lor) şi:se îuchi-:
noveoy Thy Ampstoy os. axata: | nară lui Dariu: ca. rege:

-87:.0: uiv Gifmaat zhy.0idăpza
81. Acesta fu, după cum. spun.
rada.
ui /avoz00at;2 oi . 8 zot- | unii, artificiul. întrebuințat ' de:
de. (ai: văp. Ex” auupotapa 'hsje- | Oebares,: alţii. spun altfel, —
at. bzd [lepotuv):3 os râs fzzsv-|
zabrns râv ăppooy Eziaboac ri

ambele versiuni:sunt persane—;:
(adică) că. (acesta): ar fi atins:

petpii. at adri zpbias 2v. zîo:]

părţile. genitale: ale iepei: ace-:

avațopiat * os: GE

pre: zâ; Îi | steia'cu

ăvtâvrt dmttoba: uth)ety zobş. PA

mâna,

pe

care (apoi). -

a. ascuns'o'în nădragii (lui); că-

movs,
5 mâv:: Oilipea zodzoy &tsi- | apoi, odată cu răsărirea: soare-:
povra - rijy eipa, zpbs rob Az- | lui când s'au scos şi adus caii,

psio» fazov sos! uvzzipas apos- |. Oebares acesta,, scoțând. mâna.
lui, ar fi vârit-o subt nările ca-.
-lului: lui: Dariu; calul, cam a.
epistola Sf, Pavel câtre Elini la versul. 10: dela: Cap.

Il;

tot aşă.îl întrebuin-

ţează și autorul nostru la Cap. 120 şi 160 din Cartea “IL şi: la: Cap.. 111 din
Cartea YV.
1-apocexbveov. zdy aagetoy &s Baatuta. Pentru mposzubveov vezi

Cartea. 11,. Cap..80. — Textul: aci diferă în manuscrise şi în variele ediţii vechi:

şi moderne.. Unele” manuscrise au particula: ptv înserată după. possaivton
altele omit cuvintele ws Bacthia; Blakesley bănue că:ziy. Aapriov wg. faathin s'ar
fi- strecurat; în. text.şi închido aceste. cuvinte între. parenteze. — De fapt,:. după:
moartea lui Cambise al II-lea şi asasinatul adevăratului: Smerdis, ramura, lui :
Istaspe: eră. aceea: care veniă. direct; în. linia. de: succesiune a : familiei. Achemenide, aşă. fiind succesorul legitim:la tronul, Persiei ar. fi fost: Istaspe,. tatăl lui Dariu: vârsta: însă. înaintată a acestuia la epoca aceasta l-a impiedicat de a veni:
din: Persia proprie: unde eră guvernator, să:iea parte la. conspirația în contra:
falsului Smerâis, şi atunci renunțând el. la drepturile. lui. le-a. cedat natural
fiului: său! Dariu; Cred. că nechezatul calului lui, Dariu a jucat. în: realitate un
rol secundar în recunoaşterea lui Dariu ca. rege și: poate:să:fi fost un incident:
care a: fost: interpretat ca de:bun augur pentru un: fapt, dejă împlinit, Trebue,
aşă de puţin pentru. crearea unei legende.

2 05: p.âv- 1: pact: mb: 0t Băpza anna: pnxavioaabat.

(Strateg. VII,

10)

ne-dă şi el o

unui oarecare

Oebares (în limba

naraţiune

Polieniu

mai; concisă a acestei fraude alui!

Vehares. E. curios că Nicolae: Damascin: (Fragm.,. 66), atribue. succesele lui Ciru: |
persană U-bara), nume

îl“ traduce în limba elină prin cuvântul! ățatiărțshos..

pe

care: acest

autor

3 ăpgârepa Nigerar Snă Ilepoiwv. Nu: trebue să conchidem nece:!
sarmente de'aci; că: Erodot a auzit aceste versiuni direct .din. gura: Perşilor;:
autorului nostru. îi plăceă mult: să lase pe cetitor să crează că: ar. fi. văzut loca-.
lităţi: unde nu a fost şi ar fi auzit lucruri chiar dela sorginte, (Vezi vol. Î, pag.:
114, nota 4,. şi pag, 247,. nota; 4). Erodot repetă ce a auzit dela Elini probabil:
cari au auzit dela Persani.
,
* îv ret &ăvatopict, Aceştia erau nădragii pe cari îi purtau. Perşii
şi cari. erau. “de piele. (Vezi la Cartea I, Cap. TI, în desenul fig. 2. anexat... la,

nota 1,;pag. 119, vol. 1).
3 ztâchat pda.

zods înzov.

Când. trebuiă .să se scoată caii,

adică caii celor şase aspiranţi la tron, din grajdurile lor.

pentru.

concursul .ce

trebuiă să; aibă loc, ăzicalat este expresia consacrată pentru scoaterea din. grajd.
a- unui cal și aducerea lui pe o arenă pentru curse sau altfel de concursuri. ipice.

204.

.

Thalia

ILI, 87, 88.

evataari - by. 05:'ato0iuevov: ptuăzaodai | Te 47. /peuerioai; îi:
„188.

Aapsidş: re Gij'6 Worăoneos

simţit, a început să sufle şi sănechezească. .. „i.

88. Astfel fu - rânduit
: Dariu:

Baotdebg: dzedidsuro"2aai ci. day : rege; şi, în afară de Arabi, toţi:
Ey

zi "Acig8:; nâvrec

variuio,!

zip "Apalioy,

Ropob „re zasa*OTpziapăvab zaț. Dor2p0v : abate.
Kapâbozo.* ?Apăfror: 63: obfauă.

"variizavon mi.
07at;5.
&)hă:
a

Bovhoobwrj
: [lp-

&zivor

pswzac
6: Ranbbosa

EyEvovto:
-

aa-.

sa. Alpoazov
3

(locuitorii) : din 'Asia .au . fost:
subt:. stăpânirea..lui, deoarece .
fuseseră supuși (întâiu) de către:
Ciru şi apoi iar de către Cam-.

bise, Arabii nu căzură niciodată:
subt stăpânirea Perşilor, dar deveniră

aliaţii lor: acordând

lui.

„i epruăfaobat. Se zice şi de sufiatul unui cerb mai mult, pe 'când sufatul prin nări particular calului excitat sa: desemneazăîn genere prin “verbul .

ppodzzashaț,
ni
i
.
2 Aapriis ce îm â “lardonzog Baathebs ănedtdexro. La inoartea
Ini Ciru Dariu eră de 20 de ani (vezi Cartea I, Cap. 20%); domniile alui Cam-

bise şi a lui Smerdis magul ocupând Bani (vezi mai sus (lup. 67)aceasta ar face
că - Dariu eră de 28 sau 29 de ani cândis'a suit pe tronul Persiei la anul 521 înainte de.era noastră... n
st
EI
a

8 "Agiy. Asia mică şi partea acelui continent până la golful Persic.
o
„4 Kbpov. rs xazaorprvapuivoo rai bacapov ubrts KauBbssuw.
Deşi până aci autorul nostru nu menţionează nici un răsboiu şi nici o conchistă

în--Asia săvârşite de Cambise, totuş la Cap. 19 de mai sus vedem că Fenicienii .
şi Ciprienii se supuseseră lui Cambise și e probabil: că la această supunere : face autorul nostru aluzie aci. E însă probabil că Cilicienii s'au supus dominațiunii persane tot în timpul domaiei lui Cambise pentrucă ştim că: Cilicia erâ
un stat liber şi independent în timpul Ini Cresu (vezi: Cartea I, Cap. 28), apoi !
„mai jos la. Cap. 90 din Cartea aceasta, Cilicia apare ca o 'satrapie a lui Dariu;

deci conchidem că s'a supus în timpul

lui Cambise şi

probabil

că-va supus

fără luptă, căci nu vedem menţiune de expediţie persană în. Cilicia pe timpul
acela. Cu toate cele spuse aci de Erodot na e mai puţin adevărat că: Dariu
când s'a urcat. pe tron a găsit imperiul persan foarte desagregat graţie pro-"
babil absenței prelungite a'lui Cambise în pustiul african și anarhiei: dia tim=:
pul lui Smerdis magul. Dariu a trebuit să reconstitue imperiul. bucată: cu bu-.
cată, precum ne-o şi spune inscripţia celebră găsită la Behistun. . .. .

„5 "ApăBror:ăi

odăapă

xantxovoav

'înt

dovhoabvş

Tlepogo:.

Erodot e coufirmat de Diodor din Sicilia: (II, t) 'şi de alţi autori în această
„afirmare, In adevăr, Arabia; țară în mare -parte neproductivă:şi pietroasă, prin
poziţia ei geografică nu se 'oferiă în calea popoarelor cuceritoare cari rând pe.
rând au întins imperiul lor asupra Asiei occidentale gi: centrale, cum au fost
Babilonienii, Asirienii, Chetiţii, Alezii şi: Perşii.. Nici Daria nici succesorii lui

nu au'avut vreodată ambiția de a cuceri Arabia și iar Alexandru cel. Mare în

expediţia lui nu turbură liviştea acestui popor. In timpul lui August Romanii
făcură o recunoaştere în Arabia şi această expediţie fu condusă de Arilia Gallu,

dar rezultatul fu numai de a convinge pe Romani că Arabia eră: mai bine Jă::

sată în pace (Strabon, XVI).

ca

|

1 * napivaes, dela map:âvut. Chiar în timpurile: cele: mai vechi şi la popoare barbare faptul de a lăsă un inamic să treacă peste “teritoriul unui stat.

ca să atace un al treilea eră considerat ca un act ostil din partea

celui:de al!

doilea faţăde cel de al treilea şi statul lăsând libera trecere se consideră ca
aliat (Ezivos) cu agresorul sau în termeni de drept internaţional modern eră

considerat ea un 'Leligerant iar-nu un stat neutru. Aşă; când în resboiul căruia
datorim independenţa noastră când am încheiat convenţia din îhs Aprilie 1876

-
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" hezăuzoy

păp

.205

"Apagioy oa ăy 80- | Cambise liberă
a

“pădotev [lebaat îs Atwazoy,! [d,
wobș re rods apbrove
Eyăuse [lspSst 6 Aapsins,? .Rbpod u y bo
„Ovyaripas,' "Azoocăy8 ra pal Ap-

trecere. (pe.la

| ei. pentru a se năpusti) asupra
| Egiptului; fără voia “Arabilor
| Perşii

nu ar-fi

putut să pă-.

| trunză în Egipt. Casătoriile de

zoozbvnv i zi pă "Acoaâay mpa | prim ordin pă 'cari le contractă
Gvvotziozaay Kazupborj r2 ză ă- | Dariu cu femei din Persia fură

9 2

92

“Gsp 4 admis 70 păr" zi | eu doua fiice ale lui Ciru, Atosa.
2 PAprustoviry, za002voy. “Esîprjv | şi Artistone; Atosa fusese mă:
3 Xuspitos mob

Kbpov

Owparipa | ritată înainte cu Cambise,

m:

Tmps, zii obvoua “ij Ilăpuvs.?
"Ec. î3 pai zi. rod "Oro
Oatipa, 2. săy părov zazăândov
>
îzilqoz.
5 Avyâutis me aavra oi

| tele ei, şi cu.
| Aristone eră
| mai luă "de
| Smerdis, fiul

fra-

magul (Smerdis);
fecioară. (Dariu)
soţie pe fata lui
lui Ciru, al că-

prin care se acordă Rusiei liberă trecere prin teritoriul nostru ca să atace pe
Turci cu condiţie ca integritatea actuală a teritoriului nostru să fie respectată
“acesta eră dejă un act de alianţă cu husia,

1 ăsxâvrwv

țăp 'ApaBiuv

obx âv

îaPăhotev

Iltpoat

n?ov. Unele manuscrise au îc24))o:ev adoptat şi de Blakesley
fraza aceasta a figurat în test înaintea detaliilor din Cap. 9 de
după ce a înşirat autorul acele detalii pentrucă lucrarea nu a
ultima lustruire generală,
.

3 Dâpovs

7e:robg

tpibrove

îtțăuee

llipagat

îs

Ai»:

care crede că
mai sus şi că
primit niciodată
,

6 Aapetog.

Nu

primele căsătorii pe cari le contractă Dariu între femei persane, nici primele
„ căsătorii pe cari Dariu le contractă fură cu femei persane, Aceste donă moduri de a traduce aceste cuvinte sunt cred greşite şi 'nu cred că e vorbă de
prime căsătorii, ci de căsătorii în adevăr valabile conform uzurilor adoptate de
regii Persiei. Aceasta e cu atât mai adevăratcu cât femeile cele patra men“ționate în acest capitul al lui Erodot 'nu an fost în realitate” primele soţii persane ale lui Dariu şi însuş autorul nostru (Cartea VII, Cap. 2) spune că înainte de a se sui pe tronul Persiei Dariu eră căsătorit
cu o fiică a lui Gobrias,
apoi la Cap. 224 tin aceeaş Carte că a avut de soţie pe o proprie nepoată a

lui adicăpe Fratagune, fiica fratelui său

Artanes.

E

posibil

să fi murit fiica

lui Gobrias înaiutea suirii lui Dariu pe tron, căci, după uzul persan, cum e şi
astăzi uzul la mahomedani, numai patru soţii erau considerate ca legitime şi se
inenţionează aci patru cari erau dar principalele şi legitimele soții de prim

ordin ale lui Dariu când s'a sit pe tron. Fratagune nu putcă fi şi ca decât o
soţie legitimă, fiind cum eră de sânge regal; e dar posibil că ori murise şi ea
când a devenit Dariu rege, ori că una din cele'patru menţionate. aci a murit
curând, după suirea lui Dariu pe tron și că locul ei a fost ocupat de Frata-

gune. Din fiica lui Gobrias Dariu avă trei fii, Artabare (VII, 21), Ariabigne
(VII, 97) şi Arsomene (Valckenaer),
» 2"Asosaav. Aceasta fu fiica lui Ciru şi favorita soţie a lui Dariu asupra

căruia exercită cea mai nare influenţă; Erodot la Cap. 3 din Cartea VII zice
despre dânsa »1, "Aroasu sie si zây xpăzoşe. Cu Atosa Dariu avi patru fii şi
anume Xerxe, Achemenes (VII, 97), Masiste (VII, 82) şi [staspe (VII, 64),
_4 Aproarbvmv. Cu această fiică a lui Ciru Dariu avi doi fii, Arsame
şi Gobrias (VII, 69 şi 72).
,

5 lăpubs.
menţionat

Această a treia

snţie

la Cap. 78 din Cartea VII.

legitimă

a lui Dariu avă cu el un fiu

„9 Boga dî wat sv cod 'Ocăveo, Îi siv pâţov xarămhov
îzoimsz. Aceasta eră Fadima despre care s'a vorbit mai sus la Cap. 68și

.
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SIIEOS

AAPEIOS.
ZYN

TE

“O

pe

ma-

dEţovra |: gul în vileag. Toate 'fură

înmebe*

|:nes, aceea.care

a

dat

cu-

“YSTA- | prinse de:puterea lui. Mai:în-

TOY /INNOT | tâiu de.toato:el

făc

o. figură

„care fusese întâiu soţia lui. Cambise al II-lea.și a trecut după moartea acestuia
în haremul falsului Smerâis, așă că a fost pe rând soţia legitimă a doi. suve-

.rani ai Persiei - şi: acum -Dariu

eră al 3 lea.: Nu

cred

să

existe în istorie. cuz

analog cu acesta. unde o femeie a tost consoarta a trei suverani dearândul. —
Influenţa cea mare pe care o aveâ Otanes proveniă de sigur din rudenia lui
cu sultanele.principale; astfel el eră socrul a trei regi, apoi dacă Atosa-şi
„Aristona erau fiice de ale Casandanei el eră unchiul acestor două sultane.şi
unchiu mare cu Parmis. (Vezi mai sus nota 2, pag. 163). Aceasta explică şi
" nemulţumirile provocate de excluzivismul membrilor familiei Achemenide. cari

formau o.clică în jurul regelui şi poate
că

"(vezi mai jos Cap.

atitudinea ostilă

luată

127) a tost o manifestaţie a unor asemenea

lată dar cele patru sultane legitime pe cari le-a

luat

de

Oroetes

nemulțumiri.

Dariu

—

când s'a suit pe

tron. Acest număr 'de: patru soţii legitime este şi numărul permis de religia
mahometană (vezi Hammer, Istoria Osmanilor, vol. ], pag. 565). Vedem că în
alegerea nevestelor lui Dariu s'a ţinut strict de pactul încheiat cu tovarăşii lui
de revoltă în: contra' falsului :Smerdis. - |
-

! îxtpuzharo,

Textul florentin

şi multe

ediţii

moderne

au

întnhtaro.

Sensul este că Dariu readuse subt sceptrul lui toate părţile imperiului cari se
dezagregaseră. In alte cuvinte reconstitui imperiul aşă cum eră în timpul
lui Ciru.

|

“

'? llpârov pâv vuv rbnov notmoâpusvoc'hidtvov Eoras. In
modul cum se exprimă autorul nostru aci am puteă crede că e vorbă deo

statue pe care ar fi ridicat-o în picioare Dariu, căci „verbul Earoe e tocmai
termenul care în tehnologia elină exprimă ridicarea pe o bază a unei statui
sau a unui grup de sculptură şi verbul zotstsfat implică actul de a sculptă ca

“la Cap. 31 din Cartea [ vetxâwzg motroâpevote. De fapt e pozitiv că aceasta nu

puteă fi o statue ci un simplu basorelief cum erau toate monumentele -persane din epoca aceea, După ce Dariu reintegră imperiul lui ' Ciru face multe

monumente comemorând aceste succese şi toate sunt săpături în stâncă;

între

acestea cea mai importantă săpătură este aceea găsită la Behistun pe drumul
dela Babilona la Egbatana și Sargon mai menţionează una situată la Bitoili
- tot în aceeaş vecinătate. Că Erodot nu a înţeles aci o statue, aceasta o indică
cuvântul îviy care vine imediat după aceasta. Pe nici o săpătură ce sa găsit
a lui Dariu nu e el reprezentat călare cum se .spune în textul de faţă.
3 Q&ov. Vezi vol. I, nota 2 de pe pag. 117 şi nota 5, pag. 291.

€ îmâvpavs

68

pâphuara

hEţovra

bu a fost niciodată în aceste localităţi şi
„pe care o: descrie şi nu a cetit inscripţiă
că nici informatorul lui nu a putut să o
Elin, căci lrodot nu ştiă limba ariană a

măde.

E lucru cert că Erodot

prin urmare nu a văzut nici săpătura
pe care ne-o transcrie aci; probubil
cetească deoarece el trebue să fi. fost
Perşilor. Afară de aceasta inscripţia

ca toate inscripţiile lui Dariu săpate în stânci erau

puse

în

loc foarte sus şi

de greu acces cun e săpătura dela Behistun. Trebue dar.să fim cevă rezervaţi
înainte de a admite exactitatea ei cum am arătat că e cazul şi cu o altă inscripţie săpată pe stâncă şi despre care autorul nostru ne vorbeşte la Cap. 106
din Cartea II. Mulţi comentatori, între cari Blakesley, cred că istoria lui Dariu

şi a lui Oebares e o legendă care îşi

are

originea

în

interpretarea .sensului

acestei sculpturi, interpretare de sigur eronată. Donaldson caută să explice în
chip ingenios de unde a provenit eroarea. EI zice că provine dintr'o interpre-

tare greşită a inscripţiei cuneiforme; cuvintele pe cari Elinii le-au tradus prin

Thâlia. III, 88, 89.

Tie PAPETUI (7: obvoua Mă)!
“KAI OIBAPEOE TOT “II(10“KOMOY ERTIISATO TIIN:IIEPSLON BASIAIIIIIN.

207

-de piatră ;:fipura săpatăceră un

om călare; a-pusşi o:inseripție:în cuprinderea următoare:
'DARIU,.
FIUL LULISTASPE,
MULȚUMITĂ -VIRTUȚII CA:LULUI (SĂU), — urmează :numele (calului)

— ŞI AL LUI OE.-

BARES, VIZITIULUI (SĂU),
CĂPĂTĂ 'TRONUL PERSILOR,

89. Iloroae 83 zadra îy [lipGot

dpyăs

ză

abzoi

waszorijoaro

-pahtovaL

"substantivul-înnox6uos

etuca,

Gazpaziac. ?

|

E

-89. ;După ce săvârşi. acestea
în ' Persia, (Dariu) înfiinţă douăzeci de:gubernii, pe cari ei'le

sunt un epitet al lui Ormuzd. divinitatea

eră desemnată ca călărcțul. Calul eră un :animal

consacrat

persană : care

Soarelui

şi : puteă

- simboliză pe Ormuzd, aşă că aci ar fi vorbă do. divinitatea care pe toate inscripţiile lui Dariu tigurează ca ajutorul lui: şi căruia : pe inscripţia "dela Behistun:

Dariu

atribue

toate

succesele

luişcât! pentru

numele

lui

Oebares

care

figurează în' inscripţia aceasta, cum ne-o traduce Erodot, Donaldson crede. că
poate fi o traducere elină greşiţă a cuvântului persan: frabara care însemnează
a acordat. Inscripţia astfel restabilită după ipoteza - lui Donaldson. ar “spune
astfel că Dariu s'a 'suit pe tron graţie ajutorului lui Ormuzd
. şi ar. fi'cu totul
în spiritul inscripţiei dela Behistun. Acestea toate sunt ipoteze cari nu: se vor

descurcă “decât dacă vreo întâmplare norocoasă-ar da această inscripţiela lumină.
„1 ră 'obvopa hEţuv,'Se înţelege înnov. Adică că aci pe inscripţie -urmă

numele

calului pe care nu și-l aduce:uminte 'Erodot,

2 &pyăs

xareariauzo'sixoct,

|

zăg abrotizudiovat

e

sarpuzrtas

Spre completarea celor ce am 'arâtat la nota 5, pag. 360, -vol. I, vom adăugă
că la Perşi existau două diviziuni în imperiu, una pur etnică care constituiă
"provincia (în limba persană dalwyava),' cealaltă, pur. administrativă, satrapie
"(în limba persană "Kţatrapatra). |; adevărat că .aceste diviziuni coincidautîn
cele mai multe cazuri, dar nu e mai : puţin adevărat că. există -o deosebire,
Listele autentice pe-cari le posedăm privesc numai diviziile etnice în provincii

(dahyava) şi dela Dariu posedăm

trei asemenea liste, una da

Behistun : pe

fai-

inoasa iuseripţie, una pe o inscripţie găsită la Persepolis şi cea de'a treia: pe
mormântul lui Dariu la Nacş-i-Rustam. Pe inscripţia: dela Behistun : lista cu:
prinde 23 de -provincii cari sunt: i-a Persia propriu zisă, -a 2-a -Susiana, a 3-a
"Babilonia, a 4-a Asiria, a:5-a Arabia, a G-a Egiptul,: a:7-a Insulele, a: 8-a Saparda,a 9-a Ionia, a 10-a Media, a 1l-a Armenia, 'a '12a : Capadociaj'a
13-a
” Partiay a 14-a Zarangia, a 15-a “Aria, a: 16-a 'Rhorazmia, a 17-a: Bactria, a
18-a
Sogdiana, a: 19-a Gaudaria (Caudahar), a 20-a Saccei, a 21-a Tatagidia,a 22-a
Aracosia, a 23-a Maca, Lista 'dela Persepolis cuprinde şi ea %23 de provincii,

numărul dar-a fost acelaş ca pe lista de pe piatra dela. Behistun, dar lista di.

feră puţin, iat:o: I-a“ Susiana, a 2-a: Media, a 3-a Babilonia, a
Asiria, a G-a Egiptul, a î-a Armenia, a'8-a Capadocia, a 9-a
Jonia, a 11-a Sagartia, a 12-a Partia, a 13-a Zarangia, a 14-a
tria, a 16-a Sogdiana, a 17-a Korasmia,'a ! 18-a "Tatagidia, ' a
20-a India,'a 21-a Gaudaria, a 22-a Saccei, a %ă-a Maca. Iată

4-a Arabia,.a 5-a
Saparda, a 10-a
Aria, a 15-a Bac. 19-a Aracosia; a
în fine şi lista a

treia de pe mormântul lui Dariu la Nacş-i-Rustamm, ea cuprinde 29 de provincii:
J-a Media,'a

diana,

2-a Susiana, a 3-a Partia, a 4-a

a “î-a Corasmia,

-Gaudaria,-a

a 8-a

Zarangia,

Aria, a: 5-a

a 9-a: Aracosia,

Bactria,'a G-a 'Sog-

a 10a

Satagidia,: a 11-a

12-a India, a 13-a Sacii din Amirgia, a- 14-a Sacii cu căciula
. ascu=
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6-

fiinţă” (aceste) : gubernii “şi. desemnă':pe gubernatori,. stabili

..

.

-pova oi mpoctâvat vară, Eyză: re
„vai mpbs zoo! E0ysot zoso
-7Opobs

zpoctăoowy,

%ai.

Da=piai2

- vo Tods îpocztac,. îă Exasriţe
„Xhdotati Zhda E0vea' vâuuovy, 2. "Ap

satrapii,

contribuţia.ce

După

trebui

ce: în-

să i se

plătească de fiecare naţionalitate în parte, uneori indicând
naționalităților pe vecinii lor,

“ţită, a 15a Babilonia,a 16-a Asiria, a 17-a Arabia, a 18-a:Egiptul,

a 19-a Ar-

“menia, a 20-a 'Capadocia, a 21-a Saparda, a 22-a Lonia cu (Cipru?), a 23-a Sacii
de pe marea (Caspică ?), a 21-a Scodria (Scitia), a 25-a Ionieni cu pene pe cap,
a 26-a Futii (Budii?), a 27-a Cuşitii (Etiopienii), a 28-a Matstsii (Maxii?), a
: 29-a Carcienii (Cartaginesii ?). De aci vedem că numărul provinciilor acestora
în. care eră împărțită Persia a variat chiar în decursul unei singure domnii,

aşă că cifra de 20 de satrapii dată aci de

Erodot

poate

să fi fost exactă în

„ timpul lui, mai ales că el vorbește de satrapii adică de circumscripții admini
strative şi e lesne de iinaginat cum două diviziuni etnice cum sunt acelea menţionate. mai sus puteau prea bine să fi format o singură satrapie, așă de exemplu Bactriana şi Sogdiana puteau să fie administrate de un singur satrap. În
Cartea proorocului Daniil (VI, 1), se vorbeşte de 120 de stăpânitori în Persia,
iar în „Cartea Esterei la început de tot şi la vers 9 din Cap. VIII,e vorbă de
127 de provincii, pe când Iosif (Ant, jud. XI, 3, $. 2, XI, 6, Ş 1 suc.l.), vor„.beşte de 360 de satrapii ca fiind înfiinţate de Dariu. Cred că sau e vorbă de

„altfel, de divizii decât de acelea despre cari e vorbă aci, sau că autorii au exagerat cifra fără a-şi da seamă,

1! îccâazo,

Întrebuinţarea acia vocii medie arată că tributul

nu a fost

impus dar că suma de plătit a fost fixată prin bună înţelegere. Am
arătat,
această nuanță mai sus la nota 8, pag. 30, asupra cuvintelor gâgov za ărăEayzo dela Cap. 13. Dacă verbul ar fi fost activ şi Erodot ar fi zis Eraîe pâpovs,
atunci ar însemnă câ tributul ar fi fost impus ca dela cuceritor la cucerit. Avem
an exemplu la Cap. 42 din Cartea VI, unde autorul nostru vorbind de Arta_banes spune că >76pobs cats Exăstota+ câ ?ltovyiuve, In cazul acela lonienii îşi

creaseră o situaţie care îi punea la discreţia învingătorului,
„2 mpăs sotat Elyeatrobde nimatogibpobs npogrăsswy xul baep
Baivwv robs mposigtug ră Exaarpw ăhhotat ăia Elivea vâpwv.

_ Această frază ca construcţie e foarte încureată şi grea de tradus, Ea pare a fi
scăpat din vedere autorului când a revizuit lucrarea lui, altfel de sigur că ar
. fi corectat-o şi i-ar fi dat un înţeles. Aşă cum este acuma e foarte greu de
ghicit ce a voit să înțeleagă Erodot când a scris-v. Pare ca şi cum aceste
clauze. participiale din text ar fi notații de ale autorului, ca un fel de adunare
„de material din care mai târziu trebuiă să construească o frază care ar cores:

punde cu fraza îrâtaro pâpoos o: npoativa: xată Eve. Autorul pare a fi avut

aci intenţia de a intră în oarecari desvoltări asupra sistemului administrativ
_al Perşilor asupra căruia alunecă numai în treacăt la Cap. 134 din Cartea ].

Se vede atunci că neavând îndestule cunoştinţe asupra lui lasă fraza încurcată

„şi nu-şi urmăreşte. idea înainte.
— Explicaţia
cea mai posibilă; el traduce, »protergrediens
explică sita ut non 'semper gentes vicine (se.
provinciam adscripte fuerint,.sed etiam ali
jectis separat» et disjunetae,.
Eu am tradus

pe care o dă Bihr mi se pare
gentes finitimase (sc. vicinas), şi .
contigu) ad .unam eandemque
remotiores, aliis gentibus intermai în aceiaşi termeni vagi în

cari se exprimă autorul,
dar cred-că idea e că satrapiă nu eră totdeauna limitată de hotarele unei provincii, dar că de multe ori depăşiă acele limite pen-

tru a cuprinde subt aceeaș administraţie popoare de acelaş neam dar răspândite. Ar fi ca şi cum în imperiul Otoman de astăzi ar fi un guvernator pentru
Românii din Epir, din Macedonia şi din Rumelia, altul pentru Bulgarii răs- pândiţi, altul pentru Grecii răspândiţiîn acele provincii. De fapt, circumscrip-

"
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trecând peste. vecinii. aceia

îtside”:.zotot | substituind, acestora,

şi

alte

nea-

pă 070) ăpybptoy
ăzayivtovat + muri, Guberniile şi tributele de
cipnto Bazvhonoy.,. oradudy: ră- | plătitanual fură repartizate pre:
avroy

fmayritety,

moto . 68 BY

giny- ăzavitovat. Ebhoizdy,2
3

Bahoi

răhavrov

| cum

To

urmează:

„cari plătiau

Ebvarar -

puse

acelora
. din

în. argint

-talantul

ei

le im-.

după etalonul ba-

Eopotdac E2âcutinovra, uvtas. 9"Eai | bilonian şi: acelora. cari plătiau
țiile acestea variau după împrejurări, “uneori mai multe: satrapii erau
unite subt
un singur satrap; așă, de pildă, vedem mai jos la Cap. 127, că Oroete
eră în
acelaş timp satrap al Frigiei, al Lidiei şi al Ioniei; Xenofon (Anabasis
I, 9,
$ 7), ne arată că Ciru cel June a avut subt controlul şi administraţia
lui Lidia,
Frigia şi Capadocia ; alteori, de sigur, aveă loc contrariul. — In textul
lui Bla-

kesley cuvintele că Exasripw vin după

hota

ăia

aceasta nu clarifică întru nimic obseuritatea frazei.

"1 "Apzăs

î

xai

xpăaodov

sv

în loc

de

înainte; dar
.

întretov. Aci e vorbă de punctul

de vedere al autorităţii centrale, adică al monarhului Persiei, regele
regilor,
Aceşti satrapi numiţi direct de rege printre rudele lui sau persoanele
în cari
aveă absolută încredere şi revocabili de el Ja orice moment, erau
un fel de

regi, aveau curtea lor organizată după modelul curţii centrale, cu suita lor

de
eunuci şi de subalterni,- locuiau în palate numita pâlate regale (Paoiheta),
vezi
Xenofon (Anabasis |, 2, $ 7), Helanicus (IV, 1, $ 5) şi alţi autori.
Tot ce se
cereă dela ei e ca provincia să fie administrată aşă ca să nu suscite
greutăţi
imperiului, și ca satrapul să trimită în toţi anii tezaurului imperial
tributul
sau contribuţia fixată, Tot ce puteă stoarce satrapul în afară de această

sumă.

dela administrații lui eră beneficiul său. In uceastă privinţă sistemul
'paşalâcurilor din imperiul otoman are o mare asemănare cu vechiul sistem
al 'satrapiilor persane şi probabil că Turcii s'au inspirat de acel sistem
care natural,
dedeă ocazie la multe abuzuriși la mult arbitrar. — In.loc de:
îzâzetoy ediţia,
lui. Blakesley scrie întzzoy. (Vezi vol. II, pag. 63, nota 7). __
|

"2 rotat'ptv abrây âpțâptov ănaţiviovat etpmro
vtov arabhăv ănațtvietv,inotat'38 Xpvatov ăzaţtviovatBafvhubbfot.

x6v, Din cele ce preced
nota 2 dela pag. 207, ca
sistemului administrativ şi
nunt de puțină imporianţă

ne-am fi aşteptat aci, precum am arătat mai sus la.
Erodot să ne facă aci o descriere amănunţită 'a
Ascal în Persia, şi totul se rezumă în acest mic amă=
şi interes; 'de aceea, cred. că: Erodot a căutat să

scape prin tangentă răsgândindu-se şi crezând că nu ar fi bine să se risce asu-

pra unui subiect despre care nu aveă suficientă cunoştinţă
— rdiavzov
. e greşit
scris cahdâvrov în unele ediţii; — Ebăotxiv în câtevă manuscrise e scris Eâgotxiv.
5 Ti
8
Bafolivtov rdhavrov
dbvarut Ebfotâas
EBâopq-

xovta

pvărs.

Asupra

acestui

pasaj. găsim

în ediția lui Rawlinson o notă

foarte interesantă a lui Wilkinson de care-e bine a da scamă aci.
El spune
că unităţile de inăsuri şi greutăţi au fost introduse în Grecia. din Asia
Şi cu-.
vântul mina (uvâ) o indică find cuvânt. semitic a căruia formă ebraică.
este
Ti22. Pasajul din text arată clar că etalonul cunoscut de Elini ca
cel euboic.

eră asiatic. Tot așă şi cu 'vechea scară de măsură atică care aveă cu cea
eu-.
boică o mare analogie. In timpurile vechi în aceste părţi ale
lumii ' existau.
trei diferite scări de. măsură cari între ele aveau proporţiile cifrelor
8,
Prima scară de -măsură întrebuințată în Grecia a 'fost cea atică căreia 7 îi şimai6.
zice şi eginetă; a doua scară fu cea babiloniană şi cea de a treia.cea euboică.
Dacă luăm cifra de 100 ca reprezentând unitatea de măsură atică, cifrele 87.5.
şi 75 ar.reprezentă unităţile de măsuri babiloniane şi euboice. Astfe].dar,
ceeace spune Erodot că talantul babilonian e compus, din 70 de mine
în loc
de 60 ca cel euboic, adică e în proporţie cu cel euboic cum e 7 la 6, e exact
Erodot III. — 55496.

-
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jăp Kbpov ăpyovros,

ui - abets | în aur,

(talantul)

euboie.

Ta-

Kapgbozo, îv wassormubs -0b38v | lantul babilonian e. echivalent
eâpov z5pt, dă: Gâpa âțive0y.! | cu şaptezeci de mine : euboice.

Aă 88: zabrny ri -ănirativ zo5 | In timpul domniei lui Ciru, şi
z6povb zai zapazhista, adr Xa, | apoi (în: timpul domniei) -lui
)ăvovat IlEpoa: &s Aapetos uây iv | Cambise, nimic nu eră fixat rezămhos,î

Kaufbons 6 csondens, | lativ la

(suma)

tributului, dar

Eza- | (supuşii)

zihavs măyra mă pijtuara,

6 6E, | cauza acestei fisări a tributului

2

Go.

RR

Răpos 68 zartp: 5 uây, Gr

plătiau

daruri.

Din

yahez6s3 ze Ti za 6hiwpos,t -| şi pentru alte motive pe lângă
aceasta, Perşii spun că Dariu
a fost negustor, Cambise tiran
şi Cira părinte ; cel dintâiu pentrucă făceă negustorie cu toate,

cel de al doilea fiindcă eră aspruşi semeţ,

şi cel de al trei-

căci 85.5 e la 15 cum e 7 la 6. Tot astfel şi Elian (V.
talantul babilonian conţine 72 mine atice. Măsurile de

H., I, 22), spune că
greutate babiloniene

descoperite de Layard (Ninmel and Babylon, pag.
maţii;

mina

găsită

de

el cântărește

206), confirmă

aceste

esti-

în măsură metrică de astăzi 0.510 kilograme;

comparată cu mina ateniană sau eginetă cea babiloniană” eră cevă mai grea,
căci cea atică cântăriă numai 0.45 kgr. Aşă fiind, talautul babilonian de argint ar valoră în monetă de a noastră 7,300 lei, iar cel euboic 6,260 lei, acesta

din urmă cântărind 70

de

mine,

vol. II, pag. 485, nota 1, asemenea

„Eat
văp
cimids obâtv

adică

32

kgr.— Pentru

forma

şi la Cap. 51 din Cartea

pvias

vezi

|.

Kbpov ăpuovros, va! adr:c KapfBbasw, dv vaze
pâpov mipi, &hhă dâpa &ţiveov. Sistemul dea cere

daruri dela un popor supus e mult
fix anual şi de sigur a fost una din

mai oneros decât” perceperea unui tribut
cauzele cari au nemulțumit provinciile în

timpul domniilor agitate a lui Ciru şi a lui Cambise; şi nu mă îndoesc că
aceste nemulțumiri au contribuit foarte mult la dezagregarea imperiului la finele

domniei lui Cambise. Dariu, urcându-se p6 tron, îndată ce a reintegrat. imperiul a pus ordine în acest sistem de extensiune şi a fixat suma exactă ce tre-

buiă fiecare satrapie 's'o plătească tezaurului imperial;

afară de suma

aceasta,

se înţelege, în

ce fiecare satrap puteă s'o stoarcă dela administrații lui pentru

propriulsău proft. — În loc de xatzcr-qxâs Bredoviu propune zarsgreis..
Aapstoc

piyv

x&sm)oc.

Am

văzut

la

vol.I, pag.

care este sensul cuvântului xâzmhos uneori şi aci e luat tot ca
Cartea I, Cap. 94, asupra căruia figurează sus citata nota,

170, nota 2,

în pasajul din

numai

că “aci negu-

storimea comportă un caracter mai rafinat și implică cum că Dariu eră un bun
gospodar, un om care se pricepeă bine în afaceri. Pe lângă
cată şi o oarecare sgârcenie şi sete de bani. La liicomia. de

aceasta e implibani a lui Dariu

Erodot face aluzie la Cap, 187 din Cartea I şi Ieronim (Epistola 60 către Eliodor), vorbeşte de banii pe cari i-a strâns Dariu şi de avuţia lui.
„
îxuhsnâe. Siriet sau sever, ca la Cap. 100 din Carteal, de unde ajunge
să aibă sensul de aspru

* ohtyuwpos.
durus

Bihr

ac superbus- este.

ca aci,

explică:
-

,

»qui

nullius

rei curam rationemve
:

habet,

Thalia III, 89, 90,
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O:

25, Or: Îjmds ze vai ăvabă art | lea pentrucă eră blând şi le-a
zâval Ema oaze,
hărăzit multe bune.
90. Dela Ionieni, dela Mag90. ?Azd uâvy Ch 'lovyoy,2 ai
Mayvijroy sv £v ră "Acim,3 vai | nesienii cei din Asia, dela loAtchiwy,t za Kapây,? za Av- | lieni, dela Carieni, dela, Licieni,

7)

zi, 5 mai Movie, za [laurb4,8% (sie qăp îi oi serațutvos
șOpos odzos,9) zpooijie zetpazbata.
zăhavtz. ăpyopiov.!? “O păy ij,
pâzos orâs ci voubs massorijaze,l!

|
|
|
|
|

dela Milieni şi dela Pamfili,—
căci pentru aceştia tributul eră
fixat global, — (Dariu) percepei
patru sute de talanţi de argint.
Acestia compuseră prima sa-

1 sâvra. În locul acestui cuvânt manuscrisul din Florența are mă, Dietsch
propune ză zăvea, dar săvta e suficient. In tragedia Pers a lui Eschil, poetul
acesta pune în gura lui Dariu următoarele cuvinte cu privire la Ciru: »Kâpos,

zbântuav vip, ăpias înxe nâaiv etpiivny pthotsc. (Pers, vera 174).
3 lvuwv.
uneori numele
histun, Col. I,
de luna. Prin
Egee, Ionienii

Pe inscripţiile persane figurează în lista
[una care fără îndoeală indică pe Ionieni.
Ş 6. linia 7-a, vorbeşte de cei din insulă şi
cei din insulă se întelege probabil locuitorii
propriu zişi erau stabiliţi pe coasta Asiei

pag. 212 din vol. |.
? Maţvirwv sv

îv

<$, "Ai.

Distincția

supușilor imperiului
Inscripţia dela Beapoi după Sapardii
insulelor din Marea
mici. (Vezi harta pe

aceasta

o

|

face

Erodot

pentru eroii Magnesieni în Europa, menţionaţi de el la Cap. 132 din Cartea VII şi cari erau stabiliți în Tesalia. Acestia probabil că erau de aceeaş rassă:
ca şi omonimii lor din Asia. Magnesienii din Asia erau şi ei separați în două
localităţi distincte și erau două orașe cari purtau numele de Magnesia; unul se
află la poalele muntelui Sapil şi “celălalt mai la Sud, pe fluviul Aleandru şi
puţin mai în interior. (Vezi vol. I, pag. .288, nota 4). E. probabil vorbă de:
amândouă aceste comunităţi magnesiene cari sigur erau puse de Perşi la contribuţie.
:
+ Atodiuwvy. Eolienii ocupau coasta Asiei mici dela strimtoarea Elespon-

tului până la Smirna. (Vezi vol. I, pag. 251, nota 2).
3 Rapâv, Vezi vol, I, pag. 305, nota 2. -

€ Avxtiwy. Vezi vol. ], pag, 311, nota 1.
1 Meăvtwv. Populaţia aceasta semitică eră considerată ca separată, deşi
locuiă în liicia. (Vezi Eforus, Pragmenta Zlist. Gr., vol. I, pag. 259; vezi asemenea volumul nostru Î, pag. 312, nota 2).

5 Ilap.o5huwv. Vezi vol. I, pag. 44, nota 3:
.
? sls ţăp Mv o! stațptvos pâpos obros, Rennel crede că Dariu
a unificat astfel neamurile diverse stabilite dealungul coastei Asiei mici pentru ca |
forţele lor navale să fie mai bine organizate subt un singur conducător, dar
cred această idee exagerată.
10 cerpards:a <dhavra &pupiov. Aceasta reprezentă 2,920,000 de
lei, adică aproape

trei milioane.— E de observat că în

tăţilor pe cari le face în acest capitol Erodot, nu se

enumerările

vorbeşte

naţionali-

nici despre co-

lonii dorieni din Asia nici despre Pisidieni. Pentru Pisidieni se poate explică
omisiunea prin faptul că la epoca aceea Pisidia nu se supusese. încă Perşilor.

Cât pentru Dorieni cari erau supuşi Perșilor, Blakesley. e dispus să creadă că
ei trebue să fi adus un serviciu oarecare Perşilor în schimbul' căruia au fost
scutiţi de tribut.

n “O psy dh apâros o0b766 oi vopis xacearixze. Această satrapie-a coastei Asiei mici pe inscripţiile şi pe listele oficiale persane nu figurează ca aci în prima linie, ci după altele. Erodot, de sigur, o pune în capul
listei lui ca interesând mai direct pe cetitorii lui Elini şi, fiindcă eră satrapia,

cea mai apropiată de Grecia.

”
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"Ază 88 - Mucây, za Avâây,! | trapie. Dela Misieni, dela Limai Aaooviuy,2 vai Kafadioy,3.| dieni, dela Lasonieni, dela Caza Yieppâoyt. mevrazdota ră- | balieni şi dela Igenei (percedavra"5. vouâg. Gzbrepoe
O

"Ază
dsftă
zi

obros.€ | pe)

cinci sute de talanţi; acea-

08 “EMmoztyrioy rây îi | sta fu a doua satrapie. Delu
tozhtovrt,? at Dpoyâvy,% | Elespontinii. cari vin la dreapta
Opizoy

rây

1 Mooâv,

xat

2 Aacoviwv.

2v ri
Avăây.

"Act,

| când intră cinevă
(în strâmtoare),

Vezi la pag. 43 din vol. L respectiv notele 6 şi 5.:

"Manuscrisul florentin are 'Adoooviuv

în acord

şi cu alte

câtevă manuscrise de a doua mână. Acei cari nu pot să identifice exact poporul acesta: greşeşte când îşi închipue că sunt identici cu Alazonii despre
cari e vorbă la Cap. 17 din Cartea IV, şi cari eră un popor &citic locuind dincolo de limitele până la cari se întindeă imperiul lui Dariu înspre Nord. Erodot mai vorbeşte de Lasonii aceştia la Cap. 77 din Cartea VII; acolo el îi identifică cu Cabalii și spune că erau, ca şi Cabalii, Meonieni şi un rest al populaţiei indigene gonite de Lidieni când au ocupat teritoriul care poartă numele
lor. Probabil că ei ocupau acum partea muntoasă dintre Lidia şi Licia şi care
eră privită de multi ca făcând parte din Frigia.
3 Kafadiwvy. Vezi nota precedentă, Aceştia ocupau, după părerea multor
comentatori şi geografi antici, câmpia între Milias şi valea Xantului.
4 Trevviwv. Ipeneii nu sunt menţionaţi în nici un alt loc și de nici un
alt autor, aşă că, probabil, sau e numele greşit sau că s'a înșelat Erodot, Wesseling crede că e o eroare a autorului care a voit să vorbească poate de Obi-

geni, cari ocupuu un teritoriu mic în Licaonia

şi sunt

menţionaţi

de

Pliniu

(HZ. N. V., 28). Două manuscrise iriportante, cel wesselingian şi cel sancrof.
tian din biblioteca colegiului Emmanuel la Cambridge au Adzsviwv. în'loe de
"Tyevvâwy, Valckenaer e mai radical şi sprijinindu-se pe cele spuse de Erodot
la” Cap. 77 din Cartea VII, propune ca în loc de Aaaoviwv, vai Kafzhiwy, xl
“Tifevvtwv să cetim : Aacovtwy my un Kadahiuwv xahevutvwy, Rawlinson emite
şi părerea că Erodot ar fi voit poate să scrie “Yrevyiwy, un + putându-se lesne

transformă sau luă drept un T, și că dacă e așă, atunci

ar fi poate vorbă de

locuitorii orașului Etena din Pisidia, menţionat de Polibiu (V, 73).
5 nevrawubota răhavra, Adică 3,650,000 lei. Ca întindere teritorială
această satrapie eră mai mică decât aceea de pe coastă și la prima vedere sar
păreă curios ca tributul cu care a fost impusă să fi fost mai oneros decât acela
impus primei satrapii. Nu trebue însă să uităm că din această satrapie făcea
parte Lidia reputată ca foarte avută în aur şi în argint și prin care curgeă

fluviul Pactol care cără fragmente do aur din coastele muntelui Tmobes,

Avuţia

Lidienilor eră proverbială. Erodot ne spune la Cap. 94 din Cartea |, că ei
fară primii cari hătură monedă şi Aristegoras îi califică de zohvapţopwrâtovş.
(Vezi lirodot Cartea V, Cap. 49).
.
”
* vous debrepog obtos. Autorii elini în general verifică aceste două
satrapii subt un singur nume satrapic Daschilion.
”
î Azi 88 Ehimozovriwv râv în! dettă Bonitovr, Intrând
în
strâmtorile Elespontului, se înţelege din marea Egee. Atunti coasta Asiei ar fi
pe mâna dreaptă.
— Asupra participiului dativ tozhtoyr: vezi gramatica eli-

nească a lui hiihner, $ 581; avem un
>înl

dsâ:&

alt

exemplu

la

Cap.

51 din Cartea |,

îcrovric,

3 bpuţăvy.

La Cap. 75 din Cartea

popor locuiă întâiu în Macedonia

VII,

suht numele

autorul
de

nostru

Brigi.

La

spune
o

că acest

epocă pe care

nu o spune Erodot, ei emigrară în Asia şi din Brigi schimbară numele
Frigieni şi că Armenii fură numai nişte coloni de ai lor,
!
? Opnîzwvy râv tvr 'Acig. Aceştia sunt Bitinienii după
Erodot la Cap. 75 din Cartea VII. Vezi şi vol. I, pag. 44, nota 4.

a emigră în Asia şi când locuiau în Tracia ei se numiau Strimoni. .

lor în
|

spusele lui
Inainte de

Thalia

vai Vlamhazevo, ! za,

vây?2 7a înpioy,3

Mapiavăv-

ESiinovra 7ai.

<prmz6ata ij rădavra, 6pos" voubs
Res

ri

pizos 05os. PAzb 35 Rihizuoyi
mot re deva! SErizoyra 44, Tprri165tot, î4âGtns Tipâpns ai 1y6-

-TI1, 90.

'

dela Frigieni,

213

dela

din Asia, dela

Tracii

cei

Paflagoni,

dela

Mariandini şi dela Sirieni, tributul eră de trei sute şasezeci
de talanţi; aceasta fu a treia
satrapie. Dela Cilicieni (perce-

w=vos,b vai Tădavra Gpybpiov aay70D7wy 027
r2005pă-

peă) trei sute

za46010*

albi, unul adică pe

uovra uîvy8 pai Ezasy Ec tiv 'Ppobpâovsay tazoy Ti) Ridiziry op

şi cinci sute de talanţi de -argint; din (suma). aceasta una

ăuastutăzo, 9 să 6: rpinz60a wa

gasezeci

de

cai

fiecare

zi,

sută patruzeci (de talanţi) erau

cheltuiţi cu (întreţinerea) cavaleriei care păziă teritoriul Ciliciei, iar trai sute şasezeci se
! Naghaţbvwy.

„2 Maptavâvvâv.

Vezi vol. I, pag. 44, nota 3,

Vezi vol. ],

pag.

44, nota

1.

Aceştia locuiau coasta

Pontelui .Euxin între râul Gonguriu şi Erecl6 de astăzi şi erau separați
de șirul
de munţi ai Asiei mici de Bitinieni. Strabon (VII, 42), le atribue o origine
tracică.
|
.,
A
PRI
3 Svpiwy, Prin apelațiunea aceasta autorul nostru înţelege pe Capado-

cieni. Aceasta reiese clar din Cap. 72, Cartea I, care începe cu cuvintele: >0;
23 Hanzalixa Sad “E)divwy Spot odvouătovrate, Lista acestor satrapii pe
care ne-o dă aci Erodot e o listă curat de .sorginte elinească şi nu persană

cum o indică ordinea lor .și denumirile, aceasta dar explică apelaţia de Sirieni
aplicată Capadocienilor. Pentru chestia cine şi ce erau. Capadocienii acestia.
vezi nota 3, pag. 120, vol. I. Capadocia eră situată în centrul Asiei mici. între
fluviul Halis şi Cilicia. După limitele ce-i erau asemnate de Perşi eră mai mare
şi mergeă până la Pontul Euxin şi pe inscripţiile cuneiforme numele figurează
ca Catpaduce.
i Rehtxuwy. Rennel observă că în timpul lui Erodot ceeace se înţelegea

prin Cilicia eră un teritoriu mult mai mare decât acela care

mai

târziu purtă

acest nume, căci atunci ea se întindeă până la malurile fluviului Eufrate. (Vezi
Cap. 52, Cartea V), unde se spune că fluviul acesta curge între Cilicia şi Armenia. Pe inscripţiile persane nu figurează numele Cilicia şi probabil că eră
cuprinsă în Capadocia.
|
.

» Excozms
cele spuse

împtoms

sets ptvâpavos.

Pentru anul de 360 de zile vezi

de autorul nostru la Cartea Î, Cap. 32 şi la Cartea II, Cap. 4.

* <dhuvza ețvptov asvrau0sta. Această sumă a tributului plătit
de Cilicieni tezaurului persan se repetă la Cap. 49 din Cartea 1, .
o
,
1 33. lipseşte în două manuscrise şi pe baza aceasta e respins de Schweighiiuser şi omis în textele lui Long şi Macleane, iar Creutzer şi Sayce îl reţine,
2 uăv. Lipseşte asemenea în mai multe manuscrise între cari cel din Florența, Sayce îl omite asemenea, dar în cele mai bune ediţii e: reţinut. Eu cred
piv necesar pentrucă corespunde

cu î; de mai sus (prima parte a sumei,

apoi

a doua parte a sumei totale). ,
9? ăvatgtpodio. Pluralul ăvatatuodyzo se găseşte în câtevă ediţii. Sensul

strict al verbului acesta este a fi întrebuințat

și

îl

găsim

în

acest înţeles la

Cap. 179 din Cartea I[.
— La Cap. 91 din Cartea VII nu se vorbeşte

leria Ciliciană ca contingent al lui Xerxes, acolo vedem

cu o sumă de vase de răsboiu.

de

cava-

numai că au contribuit

-
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etiuovra
Aapsle Epolra” |
,
.
mErapros DbTos.

V0p.bs

incassau de către Dariu; aceasta

(fu) a patra satrapie.

91. Ază 5: Ioostâqtov z6his,?

91. (Regiunea începând) dela

zi "Aupidoxos 5 "Apmtăpzw 8 ai-

oraşul. Posideion,

ace 8” obpotat 7oio! Khizwy

ze

întemeiat Amflocus, fiul lui Am-

rab-

fiareu pe hotarele dintre Cilicia, şi Siria, începând de aci şi

pai Spy,

ăptăpevovt

amd

mas utypt Atybarov, mhiy

molprs

îs "Apaţioy, 5 (radra Yăp 1jy ăreta6), zevrizova 40 Tprrx6sta,
-ddavza. w6pos 1jy. "Bart88 Ev ro
void

1obrp Porvizy re zăoa voi
vaheouEyn,
za Kbzpoc" 8 voubs TEuaToG 0)-

Xopin . Iodatartyn
1 3ooira.

Verbul

Cartea V, Cap. 17),

pe

care

l-a

până la (hotarele) Egiptului,
exceptându-se porţiunea Arabiei,— căci aceea este exemptă, — suma. tributului este de

trei sute

cincizeci

de

talanți.

In satrapia aceasta, se cuprinde

gotzăy se aplică banilor vărsaţi în tezaurul

|

regal. (Vezi

2 Mosetâmtov
z&htos. Oraşul: acesta. eră situat puţin -la Nord de
punctul unde Sebiecus zidi mai târziu oraşul Saodicea şi satul modern Bosit
conservă încă urme de pe numele lui. E menţionat de Strabon (XVI) şi localitatea exportă mult vin mai ales în Egipt şi în Siria, Posideium eră mai mult
în Siria decât în Cilicia, fiindcă pasul sau defileul care despărţiă Cilicia de

Siria eră ca la 80 kilometri la Nord de

Saodicea,aşă

că

expresia

îz” o5potet

zoiat Kihizwy ze.xal Ebpwy nu este tocmai exactă şi Blakesley caută să explice
această neexactitate zicând că pe timpul lui Erodot un călător care ar veni
din Egipt (luând coasta Siriei se înţelege), îndată ce ar trece peste promontoriul pe care se află Posideium ar tăiă golful de Isus îndreptându-se pe promontoriul Alegarsus, aşă că Posideium ar fi ultimul punct pe care l-ar vedeă
în Siria înainte de a da de coasta Ciliciei şi atunci ar fi oarecum explicabilă

eroarea. Adevărul e că Erodot aveă idei foarte confuse asupra. golfului

Isus şi

asupra topografiei în genere a Asiei mici. (Vezi şi vol. IV, pag. 50, nota 2).
3“Apothozos d Abpmptăpew. Despre acest poet vorbeşte Pausanias

(II, 18 şi 2U și V, 17). Strabon (XIV
Cilicia, lângă promontoriul

spune că el fondă şi Malus, alt oraş în

Alegarsus la intrarea despre Apus

EI eră frate cu Alcmean şi mama lui se numiă

Erifile,

a

golfului Isus.

luă parte la expediţia

Epigonilor în contra Tebei şi asasină pe mama lui în complicitate cu fratele
său şi apoi luă parte la răsboiul în contra Troiei. EL fu ucis la Malus în Cilicia într'o luptă singulară cu Mopsus, care ca el eră un divinator şi un poet.
4 ăptăpevov, Larcher compară această construcţie participială cu parti„cipiile des întrebuințate de Erodot ca îtovy, 346, napâv, dar Blakesley obiec-

tează că e un masculin şi că construcţia completă ar fi ds ăpsăpevov azi radms păăpt Atţânrov
fără pereche. .

* zhmv

îfvut şi că fraza întreagă e scrisă cu
-

wotpm6

rîs

'ApaBiuwy,

negligență

de stil

E clar că regiunea despre care voeşte

Erodot să vorbească aci este pustietatea dintre
a străbătut-o în bună înţelegere cu geikul arab
asupra Egiptului, (Vezi mai sus Cap. 5).
€ caăra țăp tv ăsta.
Vezi mai sus
? Sopim î Iahatorziym xahsoptvu.

2 Konpos.

o

Gaza şi Ienisus, pe care Erodot
din localitate când s'a năpustit
nota-5, pag. 204.
Vezi mai sus nota 2, pag.

La finele Cap. 19 de mai sus Erodot

ne

spune că

13.

Ciprienii

S'au supus lui Cambise şi l-au ajutat în răsboiul cu Egiptul. (Vezi nota 1,
pag. 49). — Despre această satrapie a Feniciei, a Palestinei şi a Ciprului .nu

se face separat menţiune pe inscripţiile persane, afară numai dacă
părerea lui Ofiert că numele Putija care figurează pe lista săpată
mentul

sepulcral al lui Dariu

s'ar fi raportând

la Fenicieni.

e corectă
pe monu-

.

Thalia III, 91.

215

zos, "Am Atpoarob 62 pai AtBbwy

întreaga Fenicie, Siria aşă nu-

7ây mpoozytwy
Aiybarp
vozail
i!
zpocz/toy Aiybazro

K Ko-

mită Palestina
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Exs-

prul; 'aceasta (fu) a cincea

vocuiaro 5),

Exrazdota

zpooijiz

zădavra, măpst 705 E ris Moiptos diuvns qtvouâvov &pypiov, Th

&ţivero 4 râv t/0dwv.* Tobrov rez
2 opis mob &pyopicv? mai rod
zterpovutvov 6 cizov mpooiiiz Ezrazâata rădavza* cizov Yyăp îbo

„oi Giza

uptăas?

roiat £y ri

ez

Ilaposwy
rsiyat: 7

1 zat, Conjuncţiunea

2 Rophvms

re

sal

rz

precum

şi Ci-

trapie. Din Egipt şi din

sa-

(păr-

țile) Libiei cari se învecinese
cu Egiptul, dela Cirene şi din
Barca,
— căci acestea erau dis-

“puse în satrapia

Egiptului,—

el'percepeă şapte sute de talanţi, în afară de banii cari pro-

veniau din (venitul) peştelui
lacului Mceris. In afară de banii

Ev | aceştiă dar, şi încă în afară de

aceasta lipseşte în câteva ediţii.

Dâpxns.

Deşi locuitorii provinciei Cirenaicei erau

Libieni, Erodot face o distincţie şi menţionează deosebit Cirene şi Barca pentrucă voeşte probabil să vorbească de orașele Cirene şi Barca cari erau locuite
de coloni Elini.
— Pe inscripţiile persane provincia Cirenaica e nealienată separat şi desemnată subt numele de J/udraia. (Vezi insțripţia dela Behistun,
col, I, $ 6). Cirenienii şi Barcii sunt menţionaţi Împreună mai sus la Cap. 13,

notele 6 şi 7, pag. 30.
bd
.
|
3 îxexoputato. Verbul acesta care Însemnează a dispune sau a orindui
e întrebuințat de Erodot

4 nod x cs

la Cap. 100 din Cartea ].

Moiptoc Aipyns tvopivov

ăpțbptov,

ri

îţivszo

24 mâv t4fbwv. La Cap. 149 din Cartea II, autorul nostru ne spune că
timp de şase luni în fiecare an, când apele lacului Moeris se retrag, tezaurul
regal egiptean luă un venit de un talant de argint pe zi, venit care după
spusele lui Diodor din Sicilia (1, 52), eră un apanagiu al reginei pentru toaleta
ei. (Vezi vol, II, pag. 410, nota 5). Astfel dar tezaurul regal persian după cu-

cerirea Egiptului nu a făcut decât să intre în drepturile ce le posedă tezaurul
regal egiptean.

.

5 Tobrov ze 5 ywpts rob &pţupiob. In. afară de aceasta sumă
de argint, adică de suma de bani provenind dela pescuitul lacului Moeris.
Bihr explică astfel fraza întreagă care ca stil e foarte negleasă: >Praeter hane

|

igitur argenti summam (quz scilicet e piscium proventu in laco Meeridis redit)
et prater frumentum quod militibus dimetiebatur, ex hac satrapia septingenta
talanta, ut dixi, redierunt.

S$ îxtperpovpivov. Unele ediţii au perpoopăvov.
1 cisov țăp îbo xal Era pvpraăas. Aceste

cuvinte

Sa
prezentă

o

sumă de variante în diferitele manuscrise și în diferitele ediţii cari există şi
încape puţină îndoeală că textul original a fost scris cu neglijenţă sau că s'au

strecurat cuvinte cari erau mai mult note explicative. Eu cred că clauza aceasta
întreagă până la îztwobpotst şi cu cele două cari au precedat, începând dar
dela 'Az? Atybzzov î5 xa! AtBbuwvy râv mpossytuv Alpbnap s.c.l. şi până la cu-.
vântul Eztrobpotat formă o singură clauză lungă care apoi a fost despărțită în
trei fără a ţineă în seamă regulele sintaxei. Astfel cuvântul cizov, repetat inutil,
e omis în unele manuscrise figurând numai în textul aldin şi în manuscrisele

sancroftiane şi wesselingiane, şi înlocuit cu gts care nu are nici o rațiune de
a fi; âbo gat dixa pwuptitas pare a fi fost intercalat în cifre pentrucă manuscriptele diferă mult în transcrierea lor: unele scriu voxaifexa, altele îvdsua,
In fine pwop:âîus e scris greşit în toate manuscrisele uugiâst pentrucă e un acuzativ, obiect al verbului

xatapszpiovat şi nici cum

nu se poate

acordă cu Îleg
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grâul măsurat (satrapia aceasta)
vărsă şapte 'sute de talanţi: căci
ea.trebuiă, să mai predeă o sută
douăzeci de măsuri de grâu cân-

Anăiuai4: ze vai "Amapbrat,5'îs | tărit Perşilor
ciwy

moist xatotimputvataL; eroarea

bune fac această

e

așă

de „vădită,

cari

încât

locuese. în

toate ediţiile cele

rectificare propusă şi susţinută de Schweighiuser.

In loc de

sirov Schiifer propune a se ceti zup6âs: e însă mai bine a subtințelege pzâtpvovs
după îbo va! îtxa puprdăas. Incă odată,. repet, pasajul întreg e aşă plin de
greşeli, încât trebue să-l primim astfel cum ni-l prezentă ediţiile cele mai autorizate, mai ales că sensul e evident şi nu prezentă materie de controversă.

„.

1îv

70

Asou

reiget

treime din oraşul Memfis

zâ

eră numită

îv

MEpot,

Tucidid (Î, 27)

spune

căo

Azvxăvy xsios şi probabil că partea aceasta

eră cuarticrul citadelei care a fost încunjurat de un zid alb de piatră. La această

citadelă se referă autorul nostru mai sus la Cap. 13.: (Vezi nota 8, pag. 29).
Această incintă aveă un caracter oarecum sacru și eră dedicată lui Osiris, căci

în imnul către Osiris săpat pe o.stelă în caractere ieroglifice şi conservată în
muzeul din Paris, Osiris este salutatca Cel sfânt al zidului alb. Acest imn e
tradus în limba franceză de Chabat

şi publicat în

»Revue

'Archeologiquee

din

anul 1857 la pag. 69.— Satrapia aceasta a Egiptului și a Libiei eră -grevată
cu un tribut foarte oneros, căci 700 de talanţi de argint reprezentă 5,100,000

lei, venitul pescuitului lacului Moeris reprezentă iar un talant pe zi timp de 6 luni,
ceeace face alţi 182 talanţi, adică 1,328,600 lei, în fine 120,000 măsuri de grâu
ar mai reprezentă încă vreo 700 talanți, ceeace ne dă o sumă considerabilă de
peste unsprezece şi jumătate milioane lei pe an. Trebue însă să . ţinem. minte

că Egiptul eră provincia cea mai populată a

imperiului

ca productivitate a solului. Diodor dia Sicilia ne spune
300,000

de

locuitori,

în

cazul

acela

tributul

ar

şi cea

mai

mănoasă

(|, 31), că Egiptul avea

reprezentă

21

lei

50

bani

de

cap de om. Proporția aceasta s'ar reduce la vreo 18 lei de cap de om, dacă
închidem: Libia cu Cirene. şi Barca în această satrapie.
,

î

”

2 Burraţbâat.

După ce Erodot a făcut enumerarea provinciilor și a po-

poarelor din extremităţile apusene ale imperiului Perşilor, trece la extremul
Orient mărginaş cu India: Satagidii aceştia nu sunt menţionaţi de nici: un alt

autor, dar nu încape îndoeală că ei sunt identici cu poporul numit Thataguș

şi

Sataguş pe inscripţiile persane şi protomedice ale lui Dariu. (Vezi inscriptia
dela Behistun, col. I, $ 6, al. 4; inscripția dela Persepolis +, linia 17 şi aceea

de pe mormântul lui Dariu la Nacş-i-Rustam).

Poziţia - geografică

pe' care

o

ocupă acest popor nu este exact cunoscută,
dar aproximativ se poate spune că
ocupau o mică parte din regiunea muntoasă din Nordul Baluchistanului, între
Candahar şi fluviul Indus. Erau probabil de rassă afghani.
.

3 ayââprot.

Numele indian este Gandhâra, de

unde

îşi derivă numele

Candaharul modern. In inscripţiile .protomedice şi babiloniane. se dă numele
Paropanesos acestei provincii, nume prin care Elinii au desemnat mai târziu
munţii Indu-Kuşului. Orașul principal eră Kabura, Cabulul de astăzi. Aceşti

Gandari erau de origine indiană şi au ocupat “partea

orientală

a Afghanista-

nului; ci, apoi, cam prin secolul al 5 lea sau al G-lea al erei noastre, au emigrat
spre Sudvest dela Cabul la Candahar care a devenit capitala lor cea nouă.
La Cap. 66 din Cartea VII, Erodot menţionează pe Ganderi şi pe Dadici ca
formând trupe uşoare ale armatei lui Xerxe odată cu Bactrianii, Sogdianii şi

" Corasmii.

€ Aadiuat. Larcher pune
de Gandari, în alte cuvinte în
mai târziu pe coastele despre
nese, vol. LIII, pag. 25), vede

-

acest popor la Răsărit de Bactriaui și la Apus
munţii Indu-Kușului. De acolo ei ar fi emigrat
Sud ale mării Caspice. Von Kammer (Anual Vieîn aceşti Dadici pe Tatchik cari au locuit Bokhara

şi cari după el ar fi fost pregenitorii Germanilor.
:
9 "Anapărat, Nimic cert nu se ştie despre acest

popor.

Opinia

în ge-

-

(0

e :
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1ărby 'măâ)ayta 'mpoctz=poy" voubs! | liarilor lor; aceasta

obros Ebăauns.
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Sobwv

3: | sea

(fu)

satrapie. Satagizii

a

şa-

şi. cu

Biosioy? -4opms, | Gandarii, şi Dadieii şi cu Apa-

“pirfndata” voubs ăiâvos obrog.

Di

riţii, toţila un loc,

aduceau o

sută şaptezecide talanţi, această
(fu) a şaptea satrapie. Dela Susa
şi din

A
92.

restul

Dazuiâyos

5E oi Tis

hotie "Acovginc? 'jiă oi

Cisieni-

ta-

lanţi); aceasta (fu) a

Sa-

trapie.
"As

regiunii

lor (percepeâ) trei sute (de
opta

IE

92. Din

Babilona

Sa
şi din

re-

mpo- | stul Asiriei i se aduceau o mie

aijiz râhaa ăpțopiov + vai maidsc | de talanţi de argint. şi: cinei
Ertouiat zewarâatot: voubă stva- | sute de băieţi scopiţi; aceasta,
neral admisă e că ei sunt identici cu Pariaţii lui Ptolemeu cari ar fj locuit
tot în regiunea muntoasă a Paropanesului (Indu-Kuş). Vezi Ptolemeu, VI, 17,
18 şi 20. Alţii văd în ei pe Afridii de astăzi, dar acestea toate sunt simple presupuneri. Nici un alt autor nu menţionează pe Apariţi.
|
„1 vopâăs. Unele manuscrise, fără nici un motiv plauzibil au îi după acest

cuvânt.

2 Ktoaiwv, Acest popor, : care pe inscripţiile cuneiforme e nuinit Kassi:
Sirienii le ziceau Kiişan..Ei locuiau la Nord de Susiana în munții. cari separă
Media proprie de Susiana. Cu vreo 2000 de ani înaintea ere! noastre Cisii
aceştia subt conducerea șefului lor Kamuraga scoboriră în câmpia Babilonului,
cuceriră Babilonia şi stabiliră acolo o dinastie puternică care domni mai mulţi
secoli unind Media cu Babilonia şi Siria. Astfel fu începutul marelui imperiu

al Asiriei,

3'ÂAnt DuBvhâvoş îi val îs
hotnis
"Asavpins.
Erodot, la
Cap, 192 din Cartea I, amestecă iar la un loc Babilona cu Asiria şi aceasta
provine din lipsa de cunoştinţă a istoriei acestor popoare cari şi-au disputat
dominaţia acestei părţi a Asiei timp de secoli, până ce Mezii şi Perşii i-au desfiinţat.
— Pe cele trei inscripţii pe cari le cunoaşten şi cari conţin lişta provinciilor imperiului lui Dariu, Babilonia şi Asiria figurează deosebit, Babilonia
subt denumirea de Bâbiru şi Asiria subt aceca de Athură, poate însă că subt
punctul de vedere fiscal erau contopite într'o singură circumseripţie.
* xihră ob apostiie cdhavra &pțupiov.. Blakeslay spune că com-

parând, această cifră cu aceea pe care autorul nostru la Cap. 192 din Cartea,
ne-o dă ca valoare ce o incassă pe propria lui socoteală Tretantecme,

fiul

Artabaze, satrapul Babiloniei, ea pare așă de disproporționat de mică încât

lui

el

crede că e o eroare în text şi că în loc de yihta ar trebui să cetim rprogtăta,
In adevăr, tributul anual vărsat de Babilonia în fiscul imperial persan reprezentă în bani de ai noştri '73,000,000 lei; de altă parte, artabasa plină de argint
pe care o incassă 'Tretantecme pe zi (presupuind că artabasa după calculele ce

Sau făcut echivală cu 32 !/2 litre sau 2/2 baniţe vechi), reprezentă o
de 1,875,000 lei 'pe zi, adică pe an cifra colosală

sj absurdă

valoare

de 68:4,375,000 lei.

Deducând de aci cei 73,000,0J0 lei pe cari satrapul trebuiă să-i verse în tezaurul imperial, tot îi rămâneă satrapului un beneficiu net de o jumătate de mi-

liard pe an. Aceste cifre' sunt absurde și nu că cuvântul ia trebue schimbat,
cum propune Blakesley în gtsyidta; dar lăsat cum e, fiindcă e lucru imposibil

de a stabili o proporţie raţională san sume având măcar aparenţă de realitate
,

218
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os obros, "Amd 85 "Ayfarăvoy!
oi re doze Mmorie,2 voi
Ilaprravioy, 2 al. ?OpBoopvzavmim, aevrijuovră za ai terpaud-

|
|
|
|

(fu) a noua satrapie. Dela Agbatana. şi din restul Mediei,
dela Paricani şi dela Ortocoribanţi (el percepea) patru sute

ata ravyra" voube Buaros nbroc.i | cincizeci de talanţi; aceasta (fu)
Kăoztot 58 ai Ilavoizar? ua Ilay- | a zecea satrapie. Caspii

şi cu

cu elementele

r&havra

ce ni le dă aci Erodot. Eu

cred că chiarcifra de vida

&pybptov ca suma vărsată în tezaurul regal în fiecare

an

de

guberniile Dabi-

lonului şi al Asiriei e exagerată.
Se înţelege ca şi artabasa plină de argint ce
o primiă satrapul zilnic şi despre care se vorbeşte la Cap. 192 din Cartea Ile
şi o mare absurditate. (Vezi vol. I, pag. 362, nota 2).
1 PAyBardvwy, Pentru descrierea oraşului Ecbatana sau Agbatana, capitala Mediei şi situată în partea de Nordvest a acestei provincii, vezi nota 2
dela pag. 179, vol. ], precum şi planul ruinelor.acestui oraș.
.
2 Mmâ:x îs. Prin apelaţia aceasta Erodot înţelege. regiunea, care e cunoscută în general subt numele roman de Magna Media şi care astăzi se numeşte Irak. Pe inscripția dela Bahistun numele Mediei lipseşte în lista provinciilor supuse lui Dariu, în celelalte două liste dorice, adică în aceca dela
Persepolis şi în aceea de pe mormântul lui Dariu la Xacșii-Rustam numele
Jade reprezentă Media.
|
2 Jlaptxaviwvy. Această naţiune e poate aceeaş pe care o numeşte Pa:
retareni Erodot la Cap. 101 din Cartea I. Ei par a fi locuit pe malul sud al
Mării Caspice. In toate cazurile nu pot fi unul şi acelaş popor cu Paricanii

menţionaţi mai jos la Cap, 94, aceia fiind puși alături cu Etiopii din Asia și
cari erau probabil un trib nomad. La Cap. 86 din Cartea VII, Paricanii sunt

menţionaţi în catalogul armatei Iui Xerxes căreia au dat un contingent de ca:
valerie şi unul de infanterie. Smith în Classical Atlas al lui emite idea că

aceşti Paricani ar fi Barcanii (forma persică pentru Hircanii) cari erau limitrofi
cu Medii. Aceasta

cred că e părerea cea mai bine fundată din toate.

cazurile Vidal Lablache greşeşte puindu-i în

harta

lui

In toate

la Nordestul Beluchi-

stanului modern şi aproape de fluviul Indus. Ecateu menţionează un oraş persian cu numele Paricane, dar unde eră acest oraș e imposibil să determinăm încă.
|
|

t 'OphoxopvBavriwy. Acest nume pare a fi elenic şi însemnând cu căciulele ridicate în sus. E curios că pe inscripţia dela Nacș-i-Rustam Sacii (Sciţi)
sunt numiţi Sala Tigrakhauda ceeace în limba persană însemnează >Sciţii cu
căciulele ridicate în sus, adică ţuguiatec, şi e posibil cu acest popor să fi fost

desemnat de Perşi prin acelaş epitet pe care Erodot l-a primit tradus în limba
clenică de informatorul

lui şi a luat epitetul drept nume

etnic.

atât mai probabil cu.cât nici un alt autor afară de Erodot

nu

Aceasta

e

cu

face menţiune

de Ortocoribanţi. Opinia în general admisă e că adjectivul persan corespunzând
cu desemnarea de cu căciuli țuguiate se aplică Paricanilor, Sayce crede chiar

că textul original ar fi fost >llap:rzviwvy of xat 'DpboropuBăvrtote,

5 vopâc dtxaros obsog, Satrapia aceasta situată între Marea Caspică
şi Golful Persic eră considerată ca cea mai productivă şi ca cea mai impor
tantă a imperiului.
.
5 Răontot. Poporul acesta pare a fi locuit şesurile între gurile fluviurilor
Araxe şi Ciru pe malul sud-est al Mării Caspice, la Sud de Baku de astăzi. Sin-

gura urmă ce an lăsat-o este numele Mării Caspice. Ei
67 din Cartea VII, ca dând un contingent armatei lui
* Teaoaizat. Pausicii par a fi identici cu Pasicii
de Strabou (AI) și cu Pasicii menţionaţide Pliniu (HI.
iar vorbeşte despre nişte Aspasiaci cari ar fi locuit pe

sunt menţionaţi la Cap..
Xerxes,
sau Pesianii menţionaţi
VW. VI, 17). Ptolemeu
malul oriental al Alării

Caspice şi ar fi fost vecini cu Chorasmii. Pliniu în pasajul sus citat spune că
erau un popor scitic. Ceeace rezultă din aceasta este că eră unul din triburile

Thalia III, 92, 93.
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ăzavivzov” voubs EvBizatos Oros.
Azb Bazrpavăvt CE sp. Ai-

aceeaş (cireumseripţie), aduceau
două sute 'de talanţi; aceasta

19,5 Etrzovra val Tpriu6ota Tăavra. wâpos îjy” vopăs GowGizaros

(fu) a unsprezecea, satrapie. Dela
Bactriani şi până la Egli, (suma)

05305.

tributului se urcă la trei sute
şasezeci de talanţi; aceasta (fu)
a douăsprezecea satrapie.
93. Din Pactia şi din Arme-

“1

rădavra

Pausicii, Pantimaţii şi cu DaTriţii, cari toţi erau cuprinşi în

avurEpovyric, 3

Gmudota

93. ?Azd Ilazzbizist 6 pai "A p-

numeroase cari duceau o vieaţă mai mult sau mai puţin nomadă pe malurile
orientale ale Mării Caspice prin pustiurile locuite acum de 'Turcomani.
— In

manuscrisul sancroftian dela Cambridge există aci o variantă:

în loc de Ilav-.

gixa: avem Ilavsoi za şi Dietsch şi Dindorf primesc această versiune ca cea
bună şi cetese laâsot za! Ilavriualioi ze p.c.]. Nu cred însă că pe singura autoritate a unui manuscris să putem face o aşă schimbare; nici o ediţie bună
nu face această schimbare.
|
”
! Tlavripafot. Despre poporul acesta nu se ştie absolut nimic şi e men-

tionat numai de Erodot. S'a suggerat idea că numele ar fi o
Ilzpha:-Mrido:,
,

corupţie

pentru

2 Acapstrat. Rennel spune că aceștia sunt Daii cari locuiau colţul sud-est
al Mării Caspice, dar e o simplă presupunere fără temeiu serios, Altfel nu se

ştie nimic despre ei.

-

3 îg buri
cupuotpovrss. Trebue suplinit aci ziv pâpov,
ducerea textuală ar fi aducând la un loc tributul, sau, vărsându-l
comună.

* Daxrptavâv.

Manuscrisele

din

Biblioteca

Cambridge şi cel din Viena care coincidă așă
55 Bawzguv. La Cap. 68 din Cartea VII, Erodot se
Daăxtp:o:, dar aceasta nu e un motiv ca el să nu se
<ptuvol, mai ales că această din urmă formă este

Colegiului

aşi că traîntr'o cassă

Emmanuel din

de mult între ele au
servă, e adevărat, de
fi servit aci cu forma
cea mai răspândită

autorii elini. Eratosthene vorbind de Brxtgtavo! spune că

"Azi
forma
Dazîntre

fluviul Oxus îi des-

părţiă de Sogdiani cari la rândul lor erau despărțiți de Sacii prin fiuviul Iaxarte,
adică locuiau malul despre Răsărit al lacului Aral de astăzi. Pe acolo sunt pustiuri, așă că acest popor eră şi el nomadic,
3 Alţhâv. Cele două manuscrise menţionate în nota precedentă au Ai-âwv în loc de Alhâv, dar e o variantă care nu e acceptată de nici o ediţie
modernă mai de seamă şi e probabil o eroare provenind din originea comună
care a dat naştere acestor manuscrise, Elii aceştia sunt, se crede de cei mai
autorizati comentatori, identici cn Augabii lui Ptolemeu cari locuiau pe fluviul

Iaxarte. Miiller crede că Egeii din Cronica Pascalică (pag. 321), e o eroare
pentru Eglii şi în cazul acesta ei ocupau Alexandria î) îo/ârq, extrema întărire persană pe axarte, în locul zis astăzi Sogd. Erau în toate cazurile limi:
trofi cu Bactrii şi ei amândoi ocupau locurile cunosente mai târziu de Romani
ca Bactriana şi Sogdiana.
* Ilaxsvtxîs. Manuscrisele cele două despre cari a fost vorbă la notele
precedente au Ilaxruxims. Regiunea aceasta nu poate să fie aceeaș despre care
e vorbă mai jos la Cap. 102 şi la Cap, 41 dia Cartea.1V, şi care corespunde
la regiunea între Cabul și partea de sus a fluviului Indus, pe când Pactiica

aceasta e evident că e departe spre Sudvest şi
că Erodot a greşit numele,

vecină cu

Pactii nu sunt menţionaţi

Armenia.

pe nici

Eu

o inscripţie

neiformă persană,Nu e imposibil ca să fie vorbă de localităţile vecine cu
menia, în care astăzi locuesc Curzii.

cred

cu-

Ar-
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„nia şi dela aceia cari se

înve-

cinau cu aceştia până la Pontul
Euxin (percepeă) patru sute de

205 z6yz0b 705 Ep&sivov, T5Tp1460!0

ză)avta” voubs zpizos aul. Bizuzos
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talanţi; aceasta (fu) a treispre-

TI: VÂGGIGL Gizs6yroy Tâv îv ri
"Epo6pij Oahâcon," îv sia. obs

dela Utii,

dela

aceia: cari

locuesc

zecea
dela

1PA pheviwy, Despre acest popor

satrapie.
Sarangei,

şi despre

ţara

Dela

Sagarţi,

dela

pe

Tamanei,

Micei

şi dela

în

insulele

care o locuiau nu

există nici un dubiu, căci numele lor și al ţerii lor subsistă şi astăzi. Pe toate
trele inscripţiile persane cari ne dau lista provinciilor supuse imperiului lui

Dariu Armenia figurează subt numele de Armina.
2 Sayupriwvy. Sagarţii sunt menţionaţi la finele Cap, 195 din Cartea I
- unde vezi vol.“I, pag. 293, nota 1 şi harta anexată la acea notă. Eră un trib
persan nomadic, parte din ei se aflau pe malul golfului Persic şi alt trib cu
acelaş nume la Sudest de Media proprie. Numele persan eră Asagarta. Aci e
vorbă de aceia de pe golful Persic lângă gurile 'Tigrului şi ale Eufratului.

2 Sapaţiţiwv. Menţionaţi de Erodot iar mai jos la Cap. 117. Acest popor
de rassă persană al cărui nume însemnează locuitori din. bălțile dela Zaraia,

forma zendică pentru persanul Daraya (baltă), locuiau în mlaştinele la Sudvest
de Candahar lângă lacul Seistan. Ei mai erau cunoscuţi subt numele de Drangi
(litera d din Persia occidentală fiind des schimbată în z în dialectul Persiei
orientale). Poeţii persani cei antici şi legende vechi au privit regiunea aceasta
ca sediul eroilor şi al zeilor lor, deci -eră de ci considerată ca leagănul rassei

ariaue,

* Qapavaiwv. Autorul nostru se referă iar la acest popor mai jos la
Cap. 117, dar nici un alt scriitor nui menționează, aşă că e foarte greu să determinăm cine sunt şi în ce parte de loc locuiau. S'a presupus de unii că *G4

Oupavây menţionaţi de Agatias (IV,

29)

ca

locuind

în

Curdistanul

modern

poate să fie acelaş neam cu aceşti Tamanci sau 'Tamani; alţii cred că sunt
” “Taimanii de astăzi cari locuese lângă Herat; Valkenaer în nota lui asupra pasajului din Cap. 117, unde sunt menţionaţi Thamanii, propune a se ceti Kap-

uaviwy în loc de Oapavaiwy, aceasta e însă pură
numele

de Otomani

sau Osmani

nu ar

fi oare

conjectură.

legat

Mă

întreb

ctimologiceşte

dacă

cu .acest

nume de Tamani, căci tot din părţile Turkestanului și din vecinătatea fluviului

Oxus

au venit şi strămoşii Tureilor,
5 Oâriwv. Menţionaţi la Cap. 68 din Cartea

VII,

ca

contingentul armatei lui Xerxes. Ei par a fi fost identici cu

(AI) cari erau

un trib răsboinic persan locuind la Nord

formând

Unii

parte din

lui Strabon

de Persia proprie, Nu-

mele persan eră /uti şi pe inscripția dela Behistun (coloana III, $ 5) cetim că

acest popor se revoltase şi că Dariu

* Mbzwy:

i-a subjngat din nou.

In afară de Frodot numai

-

Stefan din Bizanţiu menţionează pe

Miciani sau Meciani, ca şi pe Utii; autorul nostru, la Cap. 68 din Cartea VII,
spune că ei figurau în contingentul armatei lui Xerxes. Pe inscripţiile persane
ei figurează subt numele de JMaka şi poate că bhumele JMekrân dat astăzi unei
regiuni situate pe marginea mării, la Sud de platoul iranie sau persan este o

urmă rămasă din timpul existenței în aceste locuri a acestui popor.
î cv Ev cot visotat oluebvrov râvy 3v cp "E pvlipij badăcoy.

Insulele despre cari e vorbă sunt acelea cari sunt situate îni golful Persic şi cari
sunt menţionate iar de Erodot la Cap. 80 din Cartea VII. Fenicienii; şi apoi
în timpuri mai aproape de ale noastre, Venețienii au posedat insulele acestea
din cari au făcut întrepozite importante pentru comerțul productelor venind
din Indii şi din extremul Orient.
— Pentru verbul civz5vcwy yezi vol. II, pag.
45t, nota 1.
!
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toți aceştia se percepeă un tri-

| but de şase sute de talanţi;
| aceasta (fu) a patrusprezecea
| satrapie. Sacii şi cu Caspii aduceau două sute cincizeci de
talanţi; aceasta (fu) acincispre| zecea satrapie. Parţiişi Oho-

! &vaandatovs. 'Avtonasro: sunt aceia cari sunt luaţi
din patria lor şi
deportaţi aiurea, fie pentrucă au fost robiţi în răsboiu,
fie pentru crime comise,
fie pentru motive de ordine politică; vezi Cartea IV,
Cap. 2041; Cartea VI,
Cap, 9, 12, 32; Cartea VII, Cap, 80; pentru alţi autori
ande
aceasta vezi Ctesias (Ercerpta Persica,$ 9 şi 40); Demoste întâlnim expresia”
n (a -a Filipică,
Ş 32) şi alţii. Acest obicein de a deportă eră comun
la Asiatici şi avem exem-

ple destule în cari Ebreii au fost deportaţi din ţara lor de către

narhi' Asirieni

şi Perşi cari i-au învins,

diferiţii

!

2 Sat, Prin acest nume se înţelege poporul, san mai
rele, denumit în mod vag prin apelaţiunea de Sciţi. Erodot

mo-

bine zis, popouînsuş admite la

Cap. 61 din Cartea VII, că numele Sacii e dat de.
Persani tuturor Sciţilor,
Ceeace înțelegeau Elinii prin Exbba: şi Perşii prin
nu eră un popor”
omogen şi Sciţii nomazi de rassă mongolo-tartarică din Saka
stepele de.lânpă Marea
Caspică nu aveau nimic comun cu cei din Europa, deşi
şi Perzii îi desemnau
prin acelaş nume

și linii tot aşă: Cum spune I)-rul Macau în lucrarea lui asupra Cărţilor IV, V şi VI din Erodot la vol, II, pag. 11,
Sciţi şi. Sciţi.
Pentru mai amănunțite detalii asupra Sciţilor aş'referi pe Erau
cetitor la Cap. din

lucrarea lui Macau intitulat Sciţii lui Erodot, (vol. II,
pag. 1-—14). E destul
pentru noi să spunem că Sciţii aceştia sunt cei din Asia
cari erau 'Tartari şi
Jefuitori.

Cum au fost reduşi aceştia să plătească un tribut

regulat fiscului imperial al Perşilor e greu de înțeles,
3 Kdăontot. Despre poporul acesta nu se ştie nimic precis
şi Blakesley
crede că numele eră numai local. Șirul munţilor Caucas
erau denumiți, după
spusele lui Strabon, munţii Caspii şi ar fi luat numele dela
Caspii, deşi la epoca
Ii nu există popor cu numele acesta. Că munţii se numiau
Caspii în localitate nu
poate fi îndocală şi marea Caspie a luat probabil numele ei din . cauza

proximitătii ei cu munţii aceştia, şi cât pentru denumirea
etnică
babil că prin ea se înțeleg muntenii locuind în acei munți.
-

* ăviveov. Cobet propune ănațiveov

fiindcă

am

avut

Caspii

pro-

astfel

mai sus la
Cap. 89 şi. 92, şi avem mai jos la Cap. 94. Aceasta însă
nu e un motiv destul
de puternic pentru ca să nesocotim autoritatea manuscri
selor,
.
5 vopâăs ntpurnrog vai dExarog obros. Malte-Brun observă că până aci

am avut satrapiile cari făceau parte din vechiul imperiu şi de
aci înainte

interiorul Asiei acelea cari fară adăugate
subt Dariu şi succesorii lui,
-

de Ciru, dar anexate

din

complet numai

* [lăâpot. Din cele ce le spune autorul nostru mai
"rezultă că la epoca lui acest popor locuiă prin mubţii intrejos la Cap. 117, ar.
Kircasia (coasta
despre Sud a mării Caspice și pustiile Chorasmiilor, adică stepele
Iranului modern.
1 Xop&sutot. Menţionaţi iar la Cap. 66 din Cartea VII. Forma
numelui!
acestui popor așă cum figurează el pe inscripţiile persane
este Zfuvârdzmi şi în
limba modernă Kwarizm, iar forma cunoscută de noi este Khoraso
n pe hotarele
Persiei despre Afganistan.
.
e
|
1 Eâzâur. Sogdii, numiţi şi Sogdieni locuiau Sogdiana veche,
astăzi
Sogdia
a cărei capitală este Samarcand între fluviile Oxus şi Iaxartes
,

999
y

=
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zădavza*

dErazos

vo- | rasmii, Sogdienii şi cu Arii (a-

obzos.

|.duceau)

trei

sute

de

talanţi;

aceasta (fu) a şasesprezecea sa:
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94. Napezăytot?
mec3
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oi 7

sîs

mâdaura,
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94. Paricanii

|
şi cu Etiopienii

rezpa- | cei din Asia aduceau patru sute

ăzaviveov . voubs | de talanţi; aceasta (în)

73douas vai Biaros
zurjvota.5

AlBio-

a

şap-

o5zos.. Ma- | tesprezecea satrapie. Dela Ma-

856 „i Sdozatpot,? vai | tieni, dela Saspini şi dela Ala- Gunzdoia
îmertzranto | rodieni (tributul) eră fixat la

1 7A petot. Cu toate că toate manuscrisele scriu astfel, ediţia lui Creutzer
scrie ”Apto: pentru motivul că la Cap. 62 şi 66 din Cartea VII toate manuscrisele scriu “Agtat, Nu mă îndoesc că Erodot a întrebuințat ambele forme. Forma
veche persană

este Jaraira şi forma

modernă

JZorâţ. Acest popor deci

locuiă

în partea occidentală a Afganistanului modern şi eră limitrof cu Chorasmii,

2 Nagrxăvtot. Precum am arătat mai sus la nota 3, pe pag. 218, Paricanii aceştia nu au nimic comun cu aceia despre cari a fost vorbă mai sus
la Cap. 92. Rennel crede că aceștia erau stabiliţi. în regiunea numită astăzi”
Balkhan unde locuese triburi numite Bercani. Băhr îi pune pe coasta mării în
partea occidentală a Beluchistanului modern unde locuiau şi Etiopienii Ichtiofagi şi pe cari îi înţelege Erodot aci subt denumirea de Etiopienii cei din
Asia. Larcher îi pune în Colchida, dar cred părerea aceasta cu totul greşită.
În toate cazurile nimic nu se poate spune cn precizie în privinţa stabilirii identităţii acestor Paricani, şi eu aș fi dispus a crede mai mult într'o eroare sau 0
confuzie a autorului nostru. Aceasta a fost şi părerea acelor cari au copiat un
manuscris din secolul al 10-lea colaţionat de Schweighiiuser și aflător la Florenţa, care omite aceasta a 17-lea satrapie şi schimbă numerotaţia celor cari rămân.
3 Albiozes of îs cîjg Asie. La cele ce am spus în nota precedentă vom adăugă că e clar că Etiopienii aceştia pe cari îi califică autorul
"nostru.ca cei din Asia nu au nimic comun cu Etiopienii propriu zis cari lo-

cuiau la Sudul Egiptului decât faptul că erau probabil de rassă neagră. Pe Etiopienii din Asia îi numeşte

astfel FHrodot ca să-i distingă de cei din

Africa, pe

cari îi califică mai jos la Cap. 97 de Atfionzs ot mpozovpor Aiyonzp, şi de
Etiopienii Macrobii cari locuiau pe coasta: orientală a Africei.
+ Maztmvotat. Matienii aceştia nu par a fi aceiași pe cari îi menţionează
autorul nostru

la Cap. 72 din Cartea ]. 'Aceia par a fi locuit mai

la Apus decât

aceştiă, adică în Capadocia, pe când aceştia e evident că locuiau în Armenia
în părţile muntoase cari lungesc la Nord lacul Van de astăzi. Erau nomazi şi

inscripţiile asiriene îi numesc Matai. Pe inscripţiile persane ei nu figurează,
probabil pentrucă ei nu sau supus niciodată, dar formau o hordă sălbatică de
cum au făcut Muntenegrenii față de
munte, cari şi-au mănţinut independenţa
dominaţiunea otomană.
,
5 53. Particula aceasta e omisă în unele manuscrise,
* Sonetpat. La Cap. 79 din Cartea VII se spune că Saspirii şi cu Ala-

contingentul lor în armata lui Xerxes, că erau subt acelaş

rodii aveau

coman-

dament şi că armamentul lor eră similar cu acela al locuitorilor din Colchida. :
De aci putem conchide că ei erau munteni şi că ca atare nu aveau mare va-

loare ca soldaţi:în sensul militar al cuvântului, Se vedeă chiar din suma mică

ce o plătiau ca tribut că nu aveau resurse mari. La Cap. 87 din Cartea 1V,
vedem că Saiperii locuiau la Nord de Mezi şi la Sud de Colchieni, deci lângă
Erivan şi Kars de astăzi. (Vezi vol. IV, pag. 69, nota 3),

1"Adapoâtotst. Sir Henry Rawlinson identifică pe Alarodieni cu Urar:
dienii din inscripţiite asiriane; locuiauîn Armenia în vecinătatea muntelui
y
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două: sute

de

talanţi ; aceasta

(fu) a optsprezecea satrapie.
Dela Moschi, dela Tibareni, dela
Macroni, dela Mosinici şi dela,
Marsieni se percepeau trei sute
de talanţi; aceasta (fu) a nouă-

3 20706ş ze mod) mhatorby tor. sprezecea satrapie. Din toate
zăpoy zâv Tiuste :tâusv Gybpib- “naţiile despre cari-am eu cu707,1 47 p6p0y ăzayivzoy zpâs
noştință Indienii sunt cu mult
pinas 'zobs Xhhobs,8 Ettimavra| cei mai numeroşi şi erau, în
Ararat şi par a fi fost strămoşii Georgienilor fiind împinşi. spre Caucas de câtre
Armenii Arieni.
.
1 vouis bpdooc xai dtranos obroc. Satrapia aceasta
nu figurează
pe nici o inscripţie: Persană. Probabil că fiind compusă din triburi sălbatice

de munte eră greu de administrat şi nu a; fost în realitate

incorporată

în im-

periu.: Cifra modestă de 200 talunţi care eră percepută ca tribut, arată că Perşii
nu comptau mult pe incassarea ei, dacă nu o incassau chiar de fel.

Mosgotct.

Acest popor e menţionat de autorul nostru

la Cap. 78, dar Xenofon

nu vorbeşte de fel de el; pe

de

altă

în

Cartea VII

parte

Strabon,

deşi nu vorbeşte despre Moschi, totuş menţionează munții Dloschilor. In scripturile asiriene ei figurează ca Juscai și forma biblică a numelui este Meşek.

Ei locuiau în -regiunea cuprinsă Ia Răsărit între Cilicia şi Armenia modernă,
lângă Erzerum, Blakesley crede că Moschii sunt identici cu Meşek din Sf. Seriptură, (Ezechiel XXVII, 13; XXXVIII, 2 şi XXXIS, 1).

Trhagmvoist, Aceştia sunt asociaţi cu Moschii în inscripţiile asiriene
şi chiar în Biblie. Inscripţiile asiriene îi numesc Tublai şi în Biblie sunt numiţi 'Pubal. Ecateu consideră pe Moschi şi pe Tibareni ca triburi colchice.

E probabil că de fapt erau de un neam cu Moschii şi că ocupau acelaş teri-.
toriu cu şi ei. Xenofon îi menţionează în Anabasis (Cartea V, Cap. 5, $1).
* Mâvpwat, Macronii locuiau în vecinătatea Trebizondei de astăzi şi
sunt menţionaţi în Cartea II la Cap. 104, unde vezi nota 4, pag. 269, vol. II.
Scriitorul ungur George Fejâr e de părere că din acest popor se trăgeau Maghiarii.

5 Mosvvotxotat. Menţionaţi iar la Cap. 78 din Cartea VII. Atât aci cât
şi în pasajul citat din Cartea VII, numele e scris Mossuvoiudtat în cele mai

multe manuscrise, dar am adoptat ortografia lui Gaisford, care este şi aceea a
edițiilor moderne cele mai bune. Strabon (ÎI, 14), spune că iocuiau în munţii
despre Sudvest al Pontului Euxin fiind vecini cu Moschii şi 'Tibarenii, adică
regiunea între Iirzerum de astăzi și coasta mării. Numele lor, după Blakesley
ar derivă dela cuvântul tracice pâsvvat care îusemnează întăriri de lemn şi de-

“luce de aci că ei locniau în casuţe de.lemn în munţii Caucasului. -

* Mapai. Manuscrisele variază între Mdssnat, Mapsnta: şi Magotst. Nu e
dubiu că aceştia sunt identici cu Marii menţionaţi de autorul nostru "la Cap,
19 din Cartea VII şi Stefan din Bizanţiu spune că erau limitrofi cu Aosinecii,

deci și ei locuiau în Caucas. Maltebrun pretinde că

un

trib

din acest popor

locuia în Armenia. Ei mai sunt menţionaţi şi de ficateu.
.
1 ]yăâv 85 nhihâs ze To) z)etorov ori sdyruv tây îpeîg
îdpsv ăvâpizuwv. Această afirmâre o mai face Erodot mai jos la Cap. 9,

dar acolo spune că Indienii nu sunt o nație omogenă şi având o limbă comună.

Tot aşă şi Ctesias (Excerpta Indica, Ş 1), zice despre Indieni că sunt >zheius
G/tâiv aoprăvwv &vlipizwve. Se înțelege că termenul Indieni eră foarte vag
pentru Elini şi că ei dedeau această numire generică mai tuturor popoarelor
cari locuiau dincolo de Indus.
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comparaţiecu toţi ceilalţi, mai

|-

„i:

"greu taxaţi, (adică), cu

a

(plata)

trei sute. şasezeci de talanţi
de pulbere. de aur; aceasta (fu)
a douăzecea, satrapie.

construcţie similară, unde

zpăs urmat

de acuzativ - indică

o

comparaţie,

vezi

Cap. 35 din Cartea II->mpic mâarzy ipnye unde am tradus în mai mare număr
decât vreo altă țară. (Vezi vol. II, pag. 91, nota 5).
!
"1 ygpwarog. Prin fărămiturile acestea de aur se înţelege praful de aur

pe, care îl cară
buinţat la Cap.
Cartea V și la
beşte şi Ctesias

apele cari izvorăsc din munţii auriferi. Acest cuvânt e între93 din Cartea I, la Cap. 95 şi 98 de mai jos, la Cap. 103 din
Cap. 125 din Cartea VII. Despre bogăţia auriferă a Indiei vor(Ezcerpta Indica, $ 12).

"2 vopâg.stxoorig

sane de pe inscripţia

obros.

dela

India nu figurează pe lista provinciilor per-

Behistun, dar figurează pe acelea din Persepolis

şi

pe mormântul lui Dariu dela Nacș-i-Rustam. Trebue însă să ne aducem aminte

că lista de pe inscripţia dela Behistun care nu conţine decât 22 nume de pro„ Vincii e mai scurtă ca celelalte două.— Cea dela Persepolis cuprinde 23 şi cea
dela. Nacş-i-Rustam 30 de nume, Lucrul e natural pentru două motive:.:mai

întâiu cea dela Behistun este cea mai veche

şi Dariu

și-a

întins

conchistele

după săparea ei şi apoi pentrucă inscripţia dela Behistun spune singură că
menţionează acele provincii tributare în cari el (Dariu). a ocrotit credinţa cea
adevărată şi a distrus pe cei ereticie.
— În lucrarea lui
Rawlinson ni se pre:

zentă o listă comparativă a numelor cari tigurează pe aceste trei inscripţiuni şi
această comparaţie

fiind utilă şi interesantă o vom

Inscripţia dela Behistun.

reproduce

aci, --:

Inscripţia dela Persepolis. Inscrip. dela Nacş-i- Rustam.

Persia

Susiania

Media

Babilonia
Asiria

Babilonia
Arabia

Partia
Aria

Susiana

Media

Arabia
" Egiptul

Susiana

Asiria
Egiptul

Saparda
” Jonia
Media
Armenia

Armenia
Capadocia
Saparda
Ionia

Capadocia

+ Sagartia

_ Partia

Partia

Bactria
Sogdiana
..

Corasmia
Zaraupia
Aracosia
- Satagidia

Gandaria
India

Zarangia

Zarangia

Aria
Corasmia
Bactria

Aria
" Bactria
„Sogdiana .

- Babilonia
Asiria
Arabia

Corasmia
Satagidia

Egiptul
Armenia

Aracosia

Capadocia,

Sogdiana
Gandaria
„ Sacia

„. Satagidia
„Aracosia
Aecia

= India
.

Gandaria
Sacia
Mecia,

Sacia (de duuă ori)

Saparda

„Ionia (de. două ori)
„ae. Sacia
„e
Insulele (probabil Cicla.
dele)

* Scodra?

* Ionia
* 'Tabaecrii

-

”

“« Budii
* Etiopienii
« Mardii
* Carceenii
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95. Suma (aceasta din urmă)
babilonică, exprimată în termeni
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III, 95.

de

talanţi

nonă mii

euboici, reprezentă
cinci

sute

şi patru-

zeci de talanţi. Socotindu-se valoarea aurului ca de treisprezece ori mai mare (ca aceea a

he

|
|
|
|

argintului) pulberea de aur valorează patru mii şase sute optzeci de talanţi euboici. Dacă adunăm la un loc toate aceste
cifre, rezultă ca sumă răspunsă
anual lui Dariu drept tribut,

cd % | patrusprezece mii cinci sute şi

De aci se poate vedei cât diferă repartiţia făcută de Erodot de listele acestei,
Cei însemnați cu steluţă pe inscripţiile din Persepolis şi dela Nacș-i-Rustam
sunt menţionaţi pentru prima oară,
-

1 ză p3v 2% ăprbprovrd Dafohbvytoy pis ri EbBotxăy sup
Bahisdphsvyov io
fivetat Tscaspirovru xul msvrarâsta
xal stvaztozidta sdhuvea." Calculul făcut de'Erodot este cu desăvârşire
ureșit şi aceasta ne arată cât de superficial este antorul nostru în materie de
cifre. El ne spune la Cap. 89 de mai sus că tributul Euboic fuţă de cel babilonian eră în proporţie de 7 la 6, aşă că 9510 de talanţi euboici ar fi 85342/

talanţi babilonien: și 4680 talanţi euboici ar fi egali cu 4011 talanti babilonici.
Vedem deci cât de greşite sunt cifrele lui Erodot, și e greu de fixat unde e
eroarea. Nu e imposibil ca şi textul chiar să fie ureşit și probă e că unele
cifre variază în unele manuscrise, astfel aci în loc de T3036pGN0vtu vu mita

x5sta textul sancroftian are îrpâuzovzu xl basuzâsta, aşă că ciîra devine 9880
în loc de 9510; aceasta însă nu

schimbă

mult

eroarea.—
la

loc

de

gpivizu:

unele manuscrise an civut
2 To 2: jopuciov rptoxatdsxacrăstoy hoţitâpevov, Valoarea
aurului a variat în Grecia faţă de argint, cum a variat după timpuri şi după

împrejurări în lumea întreagă. Inaintea epocei lui Erodot aurul eră mai scump
fiindcă în Europa eră mai rar; așă cetese la Cap. 69 din Cartea I, că îmbrăcarea cu aur a unei statui (probabil numai a fivurii şi a părţilor vizibile ale
corpului) eră considerată cu o binefacere naţională şi la Cap. 125 din Cartea
VI, că cantitatea de aur ce puteă s'o poarte un om pe el eră suficientă pentru

a asigură întregii lui familii o importanţă
a avut apoi de sigur loc după înfrângerea
mult aur în lagărul persan. Vezi Cap. 80
că se vindeă aurul cu preţul bronzului. In

însemnată în stat. O mare scădere
Perşilor la Platea, când s'a găsit
din Cartea IX unde Erodot spune
epoca lui Erodot valoarea aurului

faţă de aceea a argintului ne spune textul nostru eră de 13 la 1. Mai târziu
aurul merse scăzând şi Platea (Iparch) ne spune că proporţia eră 12 la 1; în

timpul lui Xenofon eră 10 la 1, cum a fost şi în timpul lui August. (Vezi T.
Liviu, XXXVIII). La epoca lui Teodosiu II, proporţia s'a urcat la 13 la 1 pentru a scădeă iar în uzul mediu

în secolul al 1G-iea la aceeaş

proporţie

de 11

şi 12 la 1. Veniră apoi descoperirile minelor de argint din America, cari . scăzură așă de mult valoarea argintului, încât proporţia s'a suit la 16 la 1, în tim:
pul secolului al 18-lea, și astăzi e de: 14 la 1, adică
proporția din epoca lui Erodot.

revenind

iar

aproape

la

3 Tobrovy dv zăvswy Gvyrtizutvwv st sihtog, BbfAoruă sd:
havaa svvediazo 36 sd întzetov pbpov Anpzi botu mai aa
azdotu xat Etmnovra. Adunând aci cifrele date de Erodot ca tribut in
Ercodot ii. — 5349.
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zise,

şasezeci de talanți euboici; nu
ţiu socoteală de sume mai mici
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o,

pe cari le trec cu vederea.

96. Acesta eră tributul
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QR

Dos mopos 47

poz

ut

câ

îv

care

se răspundeă lui Duriu, atât din
Asia cât şi dintro parte mică

= sis "Acne 47 Tie Abis

pa /0zw. 2 Ilpotiyzoz uzvza sad
"DD

O> $82

„96. 05zos Aapsto mpozijiz wepos

a Libiei. Cu timpul însă veni
sp Ed- | de se mai adăugă alt tribut din

zpociijiz

Gzosmirs otzruăvov.t | insule şi dela, locuitorii din Eu-

Dani răspunşi tezaurului lui Dariu

menţionate în capitolele

precedente

în

toţi

avem

anii

de

cifra

cele

de 7.710

douăzeci

de

de satrapii

talanţi, această

sumă plus 300 talanţi de pulbere de aur indian, adică 4.680 talanţi de argint
face 12.420 de talanţi nu 14.560, cum spune aci textul nostru. Diferinţa între
aceste două cifre este de.2,140 de talanţi. Trebue însă să ne amintim că în
cifra de 19.420 de talanţi nu sunt cuprinse valorile următoare și anume: 1) valoarea a 360 cai furnizaţi de satrapia a 4-a; 2) valoarea pescăriilor lacului
Meeris răspunsă de satrapia a G-a; 3) valoarea a 120.000 de măsuri de grău
pentru garnizoana persană din Memifis, cu care eră anual încărcată aceeaş sa:
trapie şi în fine. valoarea celor 500 de.eunuci în sarcina satrapiei a doua. Calculând valoarea celor 360 cai la 50 talanţi cel mult, a peştelui din lacul Moris
la 184 talanţi (un talant pe zi timp de 6 luni pe an; vezi nota 5, pag, 410,

vol. II), a furniturii

de grâu la 790 talanţi şi a muncilor la 10

talanţi

avem

un total de 944 talanţi. Această cifră de 944 talanţi e departe încă de a acoperi
diferința care există între acelea de 12.420 şi 14.560 de talanţi, aşă că cifra
de 14.360 de talanţi pe care o califică de cifră rotundă sau aproximativă Erodot, e sau greșită sau se cuprind în ea cifre şi valori pe cari autorul nostru
a uitat să le menţioneze. Daca luăm cifra de 14.560 de talanţi ca reprezentând venitul anual al imperiului persan, aceasta ar fi egal cu mai mult ca 100
de milioane de lei. Această sumă cred că e exagerată, căci să uu uităm că e
vorbă numai de sumele cari se vărsau în tezaurul regal.— In loc de ovvr:fjz-

pivwy unele ediţii au sovrttiîuevov, acordând astfel cu zhăjfos şi nu cu 'Lobzw>
dy Râvrwy,-— Întzaoy

1 2d

%

Eat

e scris îztrsov în unele ediţii mai moderne.

cobruv

Fhuocov

atei,

rezultă cred că nu e vorbă de omiterea

numai

ob

hiw.

a unei simple

a obţineă o cifră rotundă divizibilă cu zece, dar de

Din această

omiterea

fracțiuni

unor

frază
pentru

cifre mai

mici a căror sumă totală ar acoperi diferența între totalul obţinut de calculul
făcut în nota precedentă, și care e de 13.364 de talanţi, şi cifra de 1.560 dată
de Erodot, diferență care e de 896 talanţi. De aceea, am preferat interpretarea
lui Sehweighiiuser >ut minorem numerum mittam, qui hanc summam excidite,
sau mai clar exprimată de Lange »ohne geringere Einkiintte, die ich gar nicht

vechnen willc, interpretării date de mulţi traducători cari cred că e vorbă
fracțiuni. Intre aceștia sunt Giguet

care traduce:

de

>14.560 talents, nombre rond,

en nâgligeant une somme minimec, şi Rawlinson care traduce: »not to mention
parts of a talente.

2 aa

mă

At5ms

|

dhtyay6hsy.

Băhr interpretează pe latineşte >ex

paucis quibusdam Libyw regionibusc. Aci denumirea Libia e respinsă în sensul
ei prin privinţa cuvântului dh:yax6(isy şi indică
: numai la coasta maritimă a

Nordului Africei începând dela hotarul Egiptului și până la fundul Sirtei mari,
aşă că vizează în specie oraşele Cirene şi Barca cuprinsă în satrapia Egiptului
(Cap. 91), In sens mai larg e luată denumirea de A:85a la Cap. 115 de mai

jos; acolo se înţelege toată Africa cunoscută în timpul istoricului nostru.
:3:,%6wv. Insulele din Marea Egee, mai ales acelea de pe lângă coasta
Asiei mici denumite azi Sporade şi cari erau mai aproape de Persia.

* otamputvowv. Cari locuesc, Tot aşă la finele Cap. 27 din Cartea I avem
-ăs visovs olrmpăvotat. Prin cei cari locuesc în Europa şi până în Tesalia se
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Tobzoy my âpuv Umoavrite: 6 | ropa până la (hotarele) 'Tesapastizbs spâz zothâs | Ec zidobs | liei. Regele strânge acest .trivzpauivons oijsas
2. pazasst” ml | but la o parte în modul urmă-

oxș GE sd dos,

tor: topind

văpauoy, "Bază
70 Aasazzsa i cosobzo 695

metalul,

îl toarnă

tot în vase de lut; ciocănind
îv | apoi vasul îl scot (din massa

Suăozoza Găqaat,

solidificată). Când (regele) are
nevoie de bani, (el) fabrică atât
cât îi trebue la fiecare ocazie.

|
|
|
!
|

Ş
Ş.

"9. Asa: uây ww poi 2
1099 4% câpov Eatsăstss, UI Ilegzis î8 Joprj? wobvrj mat oda siunza Gumuozinos” asshsa “țăp Iliu
za nora "porii,5. O0ids 63
-

i. Acestea erau dar guberniile (din Persia) şi tributele
pereepute (dela fiecare). Singură
ţara Persiei nu e menţionată
de mine ca impusă la plată de

m

-

w

do uăv Go0vu îs/0roay net
tribut: aceasta pentrucă Perşii
pa GE drptvzmr * Alias oi api- | locuese un teritoriu seutiţ de
” ;
sooo Atrbaro,8 zods Raulbans
| orice impozit. (Popoarele) urînţelege locuitorii părţilor Europei subjugate de Dariu dela Bosforul
spre Sud cuprinzând coasta Traciti şi a Macedoniei.
”

1 fimoavpitat

d

Bustiebs

cpârw

rotââe.

Arian

tracic în-

(Expediția

lui

Alexandru, III, 16), afirmă că Alexandru cel 'Mare, când a ivtrat în Susa, acolo
a găsit puşi la o parte 50.000 talanţi de argint în tezaurul regal. Două capitole mai departe acelaş autor spune că asemenea depozite s'au găsit la Persepolis şi la Pasargade.
:
2 <mâas dela raw, topese sau pisez, La Cap. 166 din Cartea IV vedem
că Dariu rafină metalul din care bateă faimoasa lui monetă dorică de aur.
3 meptatpâet, În sens de a trage din loc. (Vezi mai sus nota 6, pag 102.
Operația descrisă constă în turnarea metalului topit în nişte vase de lut. Când
metalul s'a răcit bine, massa topită e extrasă din vas, sau mai bine zis în cuvintele textului, vasul e scos din metal cum se scoate o floare dintr'un ghiveciu când vrea grădinarul s'o pue în pământ: El iea ghiveciul în degete împrejurul fundului trage şi scoate floarea, ceeace se exprimă bine prin zzptutgtzt,
Dacă vasul nu se deslipeşte de conţinut, îl ciocăneşte (zi-qsew), Dacă nici
aceasta nu reuşeşte, se sparge vasul.
.
+ uanavonset. Verbul xazaxnss:y e cel întrebuințat în specie pentru
fabricarea monetei.
— La nota 1, pag. 240, vol. IV, se dă un desemn reprezentând o monetă de aur a lui. Dariu.
-

-3 Il

Farsistan

llegols

dt

ş pn.

în limba persană.

"ăzehta

văp

stru nu înţelege

IEpoat

poporul

Se înţelege Persia propriu zis numită Fars sau

vipovrut

,

yăbpmy.

Ci

Prin Ilipsat

persan în genere dar membrii

familiilor

autorul no-

nobile

cari

erau proprietarii pământului din Persia proprie. Ei formau o castă privilegiată
şi nu plătiau nici o dare, fie pentru pământul lor, fie de natură personală.
De sigur că dela locuitorii ordinari se percepeau biruri în natură sau în bani.
După pwpn trebue neapărat un punct:. virgula din textul lui Blakesley nu
poate fi decât o eroare: oîâ= nu se poate raportă la Ilipsar,
A
îîoga

ât 'ăgiveov..

2? Atitozes

oi

Vezi mai sus nota 1, pag. 210.

spâcovpot

Alybarw.

Se înţeleg Etiopienii

cari

lo-

enesc Nilul dela Elefantine în sus, adică Nubienii. Erodot îi califică pentru a-i
«listinge de alte două popoare cu totul deosebite şi cărora totuş le dă numele

228.
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Ai- | mătoare nu erau impuse la plată,

Diozas! mareszpâvaro, oi mspi zs | de tribut, dar (trebuiau) să

a-

N5say? zi tipi zaroteausa? aa | aducă: daruri (şi anume): Etio?

ză Atovawp dvăţobo: Tăs
Oro: o: AiDiozec, za pi
popă Tobzotai, amepuazt
por 7 ; a5ri p z ai

Gprăg,
zhmat6* uây
mi Ka-

dorim

35

"405

diminuata

|
;
:
|

pienii aceia cari se învecinese
cu Egiptul şi pe cari i-a înfrânt
Cambise atunci când a pornit
în contra Etiopienilor Maerobii,

Ey | şi cari locuese

împrejurul

Ni-

zica marăpata. 5 Odra: abvaupi- | sei celei sacre şi observă
tepari dă

spiru» Erzos8

îrwvtooat

33 pai mb: up

jiveov, | bările lui Dionisos.

Suzd, | aceştia, precum

ser-

Etiopienii

şi

vecinii lor,

de Etiopieni, adică de Etiopienii diu Asia cari locuiau în Beluchistanul modern
(vezi mai sus notele 2 și 3, pag. 222), şi de Etiopienii Maerobii cari trebue
corespundă cu Somalii de astăzi. (Vezi mai sus nota 6, pag. 14),.

1 Kup85sms
expediţia lui Cambise

mai sus la Cap. 17.

2 Năcavy.
nota 5.

thadvwy

Scris Nb

3 uucotumytut.

tat

zobs'Maxpoliovs

în contra Etiopienilor Macrobii
în ediţia

lui

Blakesley.

Athionug.

autorul

nostru

-

Vezi

II,

Despre
tratează

”

vol.

să

“

pag.

395,

Dindort propune a se ceti xurotesarat. Toate manuscri-

sele însă au forma menţionată de noi şi afară de aceasta la Cap.

tea I şi la Cap. 53 din Cartea IV găsim

pretutindeni

forma

toate textele manuscrise,

112 din Car-

xarciumutat

în

i

* cztpuurt. Fiindcă până aci nu s'a vorbit de nici o grână sau sămânță
pe care ar mâncă-o Indienii Calontinii, s'a conchis de mulţi că textul trebue
să fie greşit: astfel Valkenaer propune sfypuazt în loc de caigpur: şi cu părerea
aceasta se raliază Larcher care traduce scoutumes ă l'âgard des mortse și Longe
carele traduce >Tottenbrauchec; Wesseling propune fpypuz:, adică traduce întrebuințează aceeaş procedare, făcând aluzie la obiceiul lor de a-şi mâncă părinţii, despre care vorbeşte autorul nostru la Cap, de mai sus. Nu e însă nici
un motiv ca să schimbăm un text consacrat prin autoritatea tuturor manuscriselor, şi nimic mai natural decât ca Erodot să vorbească de hrana acestui
popor. Grâna despre care e vorbă este probabil orezul care creşte în abun-

denţă în Etiopia.
5 Kahavziat

'lv3o:.

În textul lui Creutzer Kadariat 'Ivîci

ca la Cap.

38 de mai sus Haluziac, Aci însă toate manuscrisele au hochraysta:. E clar însă
că e vorbă de acelaş popor şi pentru alte detalii vezi mai sus nota 8 de pe

pag. 9%.

e

.

* otamnpara îi Farinyrat xaccţuta, Noţiunea aceasta provine probabil din faptul că locuitorii acestor părţi între Nubia modernă şi coasta Mării
Roşii şi a Oceanului Indian, îşi făceau bordeie cum fac Țiganii noştri și astăzi
în multe locuri. De acolo provine şi legenda 'Troglodiţilor despre cari vorbeşte
Erodot iar la Cap. 183 din Cartea IV. (Vezi vol. IV, pag. 269, nota 4). —

In loc de Fuzqvzar, ca pentru xazoixnvzat de mai sus, Dindorf propune

forma

îxrtara!. (Vezi mai sus nota 3). Intrucât privește forma xauziţata, 0 găsim
la Cap. 59 din Cartea II și în Cartea IV la Cap. 95, 96, 175 şi 192. Două ma-

nuscrise au auzăiţea care nu e corect. :
sti

1 cvvaupârepot. Adică Etiopienii Troglodiţi şi'cu vecinii lor (o: zh
wgot). Pasajul care precedă e confuz şi probabil că e corupt.
3 dă <ptrov Eccos. În al treilea an, adică la fiecare trei ani. Avem

la Cap. 4 şi 37 din Cartea II, alte două exemple de această
urmat

de genitiv.

-

locuţiune

cu îi

.

x
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do pipzas ăzbpad posta, 7.
întrebuinţează aceleaşi grâne ca
“ostas găhomias tiv? ui | şi Indienii Calanţi: ei au lo„
cuințe:subt pământ. Tot ei a-

asus

D245

Oas

us

i

duceau,

za

sd odpos

Dad

Tlpoma

dppesar?

şi aduc încă în ziua de

astăzi, la fiecare trei ani, două
chenice de. aur curat, două sute
de lemne de abancs, cinci prunei
etiopieni şi douăzeci -de dinţi
de elefant, Colchienii şi cu ve-

_hădo joivtaus ănbpov 4pvstou. Chrenixa eră o măsură
de capacitate pentru materii uscate, nu pentru lichide şi de aceea e vorbă
de pulbere
de aur, cum ar fi aurul care se scoate din nisipul unui râu aurifer,
Această
măsură de capacitate eră a patruzeci şi opta parte dintr'o medimnă
şi echivală în măsură modernă decimală 1.088 litri, aşă că două chenice
crau egale

cu 2.1570 litri. Prin ărigov ypusiov se înțelege aur

aşă

de

pur

şi

lipsit

de
alte substanțe, încât să nu fie nevoie de a-l trece prin foc pentru
rafinare.
? oăhaţias îBîvov. Prin termenul pahapțas se înţelege
bucăţi cilindrice. Esichiu interpretează gihaţţas: srpoțțoha Ebha xl Gbuusepu,
Dimensiunea acestor bucăţi cilindrice de abanos, se înţelege dela sine
că variau după
grosimea şi calitatea lemnului. Numai inima sau centrul copacului
e neagră şi
sunt diferite epoci cari produc acest lemn tare şi negru-așă de
căutat din timpurile chiar cele mai antice şi până în zilele noastre. Numele vechiu

egiptean
eră haloni, de unde derivă şi numele modern. Câtevă ediţii
scriu 53îvwy,
3 sîvss natdas Alliozag, Pentrua f castraţi şi a servi
de ceunuci,
“ îhtonvcog

bâbvruc

pițălobe

ctvoct,

Fildeşul a fost

totdeauna
căutat ca o materie prețioasă şi exportul se făcei din Asia, mai
ales unde elefantul eră mai comun decât astăzi, căci el a dispărut aproape
din acel continent.

Astăzi India şi insula Celan sunt părţile din lume unde elefantul
e mai
comun.
5 îcdsuvzo' îs <ăv dopsiv. Vocea medie implică dejă în
sine că
darea nu eră impusă

de suzeran, ci că eră rezultatul unei bune înţelegeri între
și tributar, precum am arătat în nota 3, pag. 30, dela Cap.
13 de mai
Aci însă e cevă mai mult decât aceasta, verbul mediu
este urmat de îș
ceeace implică nu numai că Colchienii au consimţit să dea aceste
daruri, dar
că iniţiativa a fost a lor, că oferta îi puneă nu în poziţia unor
supuşi dar în
poziţia unei naţiuni având dreptul să ceară protecţia Perşilor în
caz de nevoie,
aşă că din frazeologia aceasta putem deduce că faţă de Perşi
Colchienii erau
mai mult în situaţia unor aliaţi decât în aceea a unor supuşi.
.
suzeran

sus.

* Rabxristos obpaoc. Două manuscrise au Kawrdaotp o5g203. Aceste
două manuscrise sunt cel din Cambridge și cel din Viena, deşi mai
jos imediat
ele au Kauxstes
pentru

1 îc.sobro
terală ar fi: până

țăg

Kawwisoş.

si

cbpos

.

bai

lligagst

i

&pyasat.: Traducerea li-

la muntele acesta se stăpânește sult Perşi, adică până la şirul

acesta de munţi se întinde dominaţia persană. Din fraza care
pentru

mine

că fraza aceasta are mai mult un sens

restrictiv

Nu e: dominaţia Persilor se întinde până la şirul acesta de

urmează „rezultă
decât

munţi,

extensiv.

ci,

dominaţia Persilor nu trece dincolo: de limita acestor munţi. Iată
pentru ce, ca să
dau întreg sensul autorului, am intercalat cuvântul numaiîn
traducere.—Faptul
enunțat aci de Erodot e absolut exact şi linia munţilor Caucasi
între Pontul

Euxin și Marea Caspică a arătat totdeauna extrema limită despre
Noră a do-.
minaţiunii persane. Această limită nu a fost depăşită decât mai târziu
de Gangis, Chanul

Tătarilor.
— Clauza Începând dela cuvintele acestea şi
zile: este pur parentetică şi de aceca în traducere am separat-o până la gzo»-.
de rest prin
baze parentetic

e.

.
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ză 23 ps dop! ăyuov z0b | cinii lor până la muntele Cauasupra.
e Ilzpatovy 053 Ext zpov- | cas au . convenit singuri
a
“.
.
AA.
Na
până
(numai)
căci
—
lor;
darnlui
|
3răză
pa,
7
tao, im aai îc tuă dv mswescn- | la muntele acesta-se stăpâneşte
piZos ămpivery, Enarhy maidac vai | de către Perşi; la miazănoapte
Zzazbu mape. 5 PApăgtot 38 “pi- | de Caueas nimeni nu se .mai
da

îpiveav tpawnzod vă | preocupă

show

de

Perşi. — Aceştia,

zây nos. Tadza uây obzot5 îâpa | zic, aduce darurile pentru cari
zâpit 205 vâpo» dasti Zaiuto). | au convenit, şi anume, chiar şi

“în timpurile mele, la fiecare perioadă de cinci ani câte o sută

de. prunci şi o sută de fecioare.
“Arabii

“aduceau în

fiecare

an

câte o mie de talanţi de tămâie.
Acestea sunt darurile ce le aduceau regelui aceste (popoare)
în afară de tribut,
Re

98. Liv 2: -/pvsby zobzoy Tăy
98. Indienii îşi procură în
70015 oi ?lvâci, âz cd sd Vigua | chipul următor aurul acesta,
Th a pmuzyov zomitovat, | mult din care provine praful
poze mos urtovyzar, "Esr îs | de aur destinat regelui şi deslvârzăe “opns? ză apde îtov | pre care am vorbit (mai sus).

Te Baoiii

1 Bogtmv. Unele ediţii, între cari aceeaa
vol. Î, pag. 11, nota 3).

2 oo

dv.

,

ui Blakesey,

a

M'am servit în traducere de cuvântul

au Bop. (Vezi

zic

pentru

&

pen-

trucă leagă în limba noastră mai bine ca deci sau dar două clauze întrerupte
printr'o parenteză lungă cum e aceea care precedă.
”
_3 Exaziy naiduş xul Exaziv naplitvobi. Băieţii probabil pentru
a fi transformați în eunuci' sau în servitori şi fecioarele pentru haremul regelui.

Rassa de oameni locuind în vecinătatea munţilor Caucas a fost din vechime
cunoscută ca cea mai frumoasă şi Vine făcută din toate tipurile umane, de unde
s'a şi
"să fi
tanul
erau

numit rassa Europeană,
adus de acolo concubine
Turciei sclave şi femei
bine făcuţi şi solizi şi se

rassa Caucasiană. Nu e
pentru haremul regelui,
pentru haremul lui din
zice că Mamelucii erau

fost aduşi când 'erau băieţi tineri din

Circasia

de mirare dar ca Perșii
cum aduce şi astăzi sulCaucas. Tinerii asemenea
mai toţi bărbaţi cari au

şi din părţile

mai

aproape de

frontiera rusească.

*ABavuwroă. Cuvântul este semitic, dela I'bonu, forma ebraică a numelui plantei care produce tămâia. Planta în sine este din familia coniferelor
şi e cunoscută

-

5 Tadra

subt numele

pâv

botanic de Jumperus

obzot.

Lycia sau tharifera.

5

Unele ediţii au zazdra puiv 4, ceeace poate e mai

bine, dar manuscrisele toate şi toate ediţiile moderne cele mai bune au pe
o5zot. Eu cred că nu poate fi îndoeală asupra sensului lui cbrot și că el se reteră la toate popoarele menţionate ca aducând daruri în natură.

-

6 upvostv'zodzoy

pag. 904.

1 «6

dăm

:

flvâtxe

astăzi numele

mu
|

pas.

zohihăy.
:

Vezi

la

-

Cap.

,

Prin India Erodot nu

acesta. El cunoşteă numai

din

auzite

941

mai sus

înţelege
Asia

țara

nota

1,

-

căreiaîi

până la fluviul
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Ey, TV 70 Tip
zpâra ps

1

ai Tihob

dazohăc ? airtobs.

dvpizu

29 si "Act "dot

Pl

769

"ăp

7

ări

In părţile despre Răsărit ale
Indiei se întind (pustiuri de)
nisip; căci din toată omenirea,
pe care o cunoaştem şi despre
care se ştie cevă în mod pre:

cis, cei

dintâi

înspre

Orient

Whuu.0y. 3 "E5 Ț + 3 20006 EDyza ?y-

şi răsăritul

îây dai ca

sunt Indienii; căci partea des-

fură

oriat

aj

soarelui

din ' Asiu

pre Răsărit a Indiei este pustie
din cauza nisipului. In India
sunt neamuri multe şi nu vor-

besc toate aceeaş limbă; şi unii
Indus și pustiul din Rajputan, care se întinde pe malul

stâng

al

cursului în-

ferior al acestui fluviu precum şi pustiul din regiunea Sind până în Guzeratul
şi Multan de astăzi şi cred că despre aceste regiuni nisipoase şi deşerte este
vorba aci, aşi că Delhi eră limita extremă orientală a Indiei pentru el, şi el
îşi închipuiă probabil că toată partea orientală a Indiei eră asemenea coni-

pusă din pustiuri până la mare şi până în stepele

India proprie a Vendidadei, care se întindeă dincolo

Mongoliei.

Aceasta

si până în desertul Cobi spre China. Despre marea peninsulă a Indiei
!

este şi

de şirul munţilor Himalaia

Erodot

pu pare a fi avut nici o cunoștință,

1 apârot, Aceasta arată clar că Erodot nu cunoaştei locuitori dincolo
de India lui, prin urmare nu cunoșteă nimic nici despre Chinezi, nici dospre
Japonezi, nici despre vreun alt popor din extremul Orient.
2 zpăs îă sal Mhiov ăvarohăc. Avem apbs “ji ta ua! îjhiov ăvazohăs.
3 "]yăây jăp că poe rhv mMâ tpmpwim crt tă Thy wvănpuov.
Aşă dar Erodot nu aveă nici o cunoştinţă despre munţii cei mai înalţi ai lumii,

despre munţii IHimalaia; în această privinţă
vorbeşte despre munţii Indiei.

+ "Rort ât molii Zbvsa 'lvâdv

at

Ctesias

știă mai

od

dpOpwyă

mult

ca el, căci

Grtat. Asupra

pasajului acesta Wilkinson are în lucrarea lui Rawlinson o notă foarte instructivă şi interesantă care merită să o dăm tradusă aci în întregul ei. El zice:
»Rassele Indiene se presupune că s'au stabilit în Iudia dejă din anul 1200
înaintea erei noastre; aceasta este data care se da Vedelor, deşi nu toate par
>a fi din aceeaş epocă. Unii limitează data lor la anul 880 înainte „de Hristos,

» Pornind din Asia centrală şi trecând prin Cabul, Indienii s'au aşezat

pe

.

ma-

»lurile Indusului (Sin-du, fluviul) şi s'au răspândit în Pan-jab (cele cinci flu>vii), de acolo sau întins treptat la Sud şi în timpul lui Erodot ei robiseră
»dejă multe din neamurile aborigene.
— Limba Indienilor se deosebeşte mult
»de aceea a aborigenilor şi raportul între limba sanscrită cu aceea a zendilor
> din Persia precum şi cu aceea a Elenilor, a Germanilor şi a altor popoare

»din Europa se acordă bine cu originea lor comună din Asia Centrală. Vedele

»sunt scrise într'un dialect de o formă mai vechie decât cel sanscrit şi mai apro-.
apiat de Zendul Avestei.
— Aborigenii se mai găsesc în insula Ceylan precum
»şi în părţile de Sud ale Indiei și în regiunile de munte, şi moravurile: lor ca
»şi limba diferă de acelea ale Indienilor. Se crede că aceşti aborigeni sunt de

»origine scitică şi dacă există, cum cred unii, o afinitate între

limbajul

»acela al semiţilor, acesta se datorește

limba originală

poate raportului lor cu

lor şi

sînaintea despărțirii ramurilor Ariene şi Semitice, cum e şi cazul cu limba
segipteană, Ei nu au caste, dar se bănueşte că această instituţie nu există nici
* la ÎIndieni la epoca când au cucerit India, ci au fost rezultatul acestei cuce- |
>riri. Castele sunt pentru prima oară menţionate de Megastenes care a scris
>la anul 302 înainte de Hristosc,
”
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755 î0sauod! mai t/65as? aisty- | sunt nomuzi, iar ulții nu; unii
za wuobs, 7055 atptavat î7 zhoiwy | locuese în bălțile fluviului şi

1ohanivoy 9 puzousvot'*

dz £ vo

mhotov

7x)ăuc» | mănâncă

Enaozay

peştele

crud

pe care

matts- | îl prind: pornind: pe

vase

fă-

zar, 5 Obzor uâv 63) zây ?ly26v eo- | cute din trestie; fiecare vas este
“u

La]

păoos! 200isa ehotry.5 îmsăv î | format din spaţiul unei singure
765 2005
zhody audjswsti mai | încheieturi, Indienii aceştia poarț
7034, Tă Ev0s5szv comod spâzov* | tă haine
w

de rogoz; după ce bat

şi taie rogozul din fluviu îl împletese
1! cod sotapod. Fluviul despre care
fluviul Iudus, căci despre fluviul celălalt al
nici o cunoștință; acela nu fu cunoscut de
Alexandru. (Vezi Strabon, XV).
î7bbas. In textul lui Gaisford avem
unde vezi vol. IV, pag. 73, nota 2. La Cap.

cum

(se

face)

pentru

e vorbă aci nu poate fi altul decât
Indiei, Ganges, Erodot nu aveă
Elini decât în urma expediției lui
,
”
î,hbs ca la Cap. 53 din Cartea IV,
202 din Cartea I am scris ds

pentrucă toate manuscrisele scriu astfel și cred că Erodot a întrebuințat ambele forme.
— Peștele e foarte abundent și astăzi la gura fluviului Indus şi

mulţi Indicni trăese din produsul acestui pescuit.
"5 mhotoy xahapivwy. Se înţelege bărei făcute din

trestie

şi

la Cap.

101 din Cartea V avem expresiă oixtat xuhapivat, Trestia despre care e vorbă

aci este trestia uriașă care creşte în aceste regiuni și care servă la mai
uzuri, trestia cunoscută în deobşte subt denumirea de Bambu.

1 puedpevot.

cu undiţa, sau Pauwin

Wesseline propune Gpusvăpevot, dela opuebs,
Ogutâusvo:, dar aceasta nu-și are locul

căci

multe
,

a

priude

în

general

peştele acesta nu se prinde cu undiţa ci cu plasa. Verbul vine dela Gpuâuat,
indicând procedare sau repezire. Sensul este că pescarii procedă sau ies pe bărcile acestea ca să prindă peşte.
5 xahdpov îi îv țâvo mhotoy Exustovy muttesaut. Cuvier afirmă
că uneori o trestie de bambu

are 60 de picioare înălțime, aşă că cela un

„al trestiei la celălalt e lungimea suficientă pentru o luntre mică în care
puie un om

sau doi. Pliniu în Istoria naturală

care seamănă acestuia şi probabil că s'a

are la Cap. XVI,

inspirat

chiar

din

nod

să se

$ 36, un pasaj

Erodot,

el zice:

»Arundini quidem. Indice arborea altitudo; navigiorumque etiam vicem priestant, si credimus, singula internodiac; asemenea tot acelaş autor şi tot în
Istoria lui naturală la Cap. VII, $ 36, zice:: »Arundines tantie proceritatis ut
»singula internodia alveo navigabili ternos interdum homines ferant. Multas ibi
»quina cubita constat longitudine excederec,.

$ Obzot piv dm râv lvdâv

copiovst

îcdăea

photymv.

Adjectivul

ghoym vine dela phiws san phoâş, iarbă acuatică din care se fac rogojini,
coşniţe şi alte împletituri de cari se servă ţăranii pentru a aşterne pe jos sau
a acoperi ceeace voese să apere de umezeală. Bine uscate la svare asemenea

împletituri pot face o haină bună care rezistă de ininune la umezeală. — După
Zoia

unele manuscrise au s:, altele au îi care

shEsavzzs şi atunci trebue înlocuit

punctul

simplă virgulă,

atunci

şi virgula

? ăpmswat. Unele câiţii, între cari şi aceea
medie aumswvza:. Am preferit verbul activ care

manuscriselor şi care pare mai naturală.

* poppuod

cpânov.

se

după

raportă

hoîyjv

printr'o

a lui Creutzer au vocea
figurează în majoritatea

In chip de coşniţă, adică în

modul

cum' se împle=

" teşte pentru facerea unei coşniţe de rogojină. (iăsim exprosiă aceasta

sanias (VIII, 22, $ 4). Bihr traduce

la xara-

>corbis ad instare,

în

Pau-

'Phalia III,.98, 99.

pazazhsinres, we Gopriza
venos, l
99. "Ad SE sv Plzo
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3vw- | coşniţe şi se îmbracă cu el ca
cu un pieptar.
ape | 99. (Mai sunt) alți Indieni

ptricze sado voudizs

sisi, | cari locuese la Răsărit de aceştia

“=

Ap sâsocai ouă zatoven îi | şi cari sunt nomazi şi mâncăIa5aiat.? Nomainis: 55 sotoioidz 3 | tori de“ carne crudă; ei se nuEjov “ppăstat, "Os 3 pân, zu | mese Padei. Se zice că mora-

34, Îjv sa vwij Îi 2 vân, sbv | vurile lor sunt cele următoare.
pă ăvâpa. ăvâpze oi umhoză oi | Dacă cinevi dintre ei se îm-

uincas azsivnvat, zănznt adsby | Dbolnăveşte, fie el bărbat, fie fetico ci vos să 2p%a aria! | meie, (ei iean urmiătoarele mă-

DarBsinaoba. + "0 83 ănapue îs | suri), pe bărbat îl ucid cei din
65 Goyţtuns- | sexul lui cu cari a fost el mai
ăzozzeivavaze
1 îvăvviovst.

axzzdw- | mult

în contact, zicând

Manuscrisul din Cambridge, zis sancroftian

are

că dacă
3vâdvoust

adoptat şi de Creutzir,
2 Ilaâato:, Toate părerile cari s'au emis pentru a determină care e poporul
la care Erodot face aluzie, nu sunt bazate decât pe nişte pure presupuneri,
aşă că e imposibil a ajunge la un' rezultat pozitiv sau cel puţin satisfăcător în
privinţa aceasta. Tot ce putem face este a da seamă de ele, cu toate că chiar
aceasta e de puţin folos când nc gândim că Erodot însuş nu ştie unde locuiă
acest popor, ci repetă numai un ecou de svon care a ajuns până la urechile
lui totdeauna gata să asculte cevă sensațional sau misterios. Iată dar diferitele

păreri cari au fost 'emise în această privinţă: Larcher şi Rennel cred că Padeii

şi Gangarii sunt două denumiri ale unuia şi aceluiaș popor, numele derivând
dela răul Ganges care în limba industană se numește Gangas şi în' cea sanscrită Pada. Vincent pretinde că sunt o rassă din munţii despre Tartaria; de
altă parte Heeren e de idee că locuiau în. regiunea numită astăzi Guzerat,
la Răsărit de gurile Huviului Indus unde se află un râu numit Padar; alţii iar
zic că ar fi vorba de coasta Pariahilor al căror nume ar fi derivând dela cuvântul Pad, care în limba sanscrită îusemnează picior, fiindcă: această castă
despreţauită ar fi ieşit din piciorul lui Brahma. Singurul autor clasie care îi menţionează este Tibul în versurile următoare:!
”
>Impie nec s:vis celebrans convivia mensis
> Ultima vicinus Phoebo tenet arva Padawuse

IV, 1. v 144,

Blakesley crede că canibalismul atribuit acestui popor provine
doctrina metempsicozei decât dintr'o stare de sălbăticie.

3 Nopatotat

35

cototatăe.

Am

scris

soto:sid=

cum

mai

am

mult

din

făcut şi la

Cap. 26 din Cartea-IV. Unele ediţii şi manuscrise au 20:pî3âz. Sunt şi ediţii cu
Nepo:s în loc de Nopatots:, dar cuvântul nu se poate aplică la un popor bar-

|
bar cum e acesta.
* owia: îtnghetosabat Va fi stricată pentru uzul lor; în alte cuvinte
că ei nur puteă s'o mănânce. Bihr interpretează fraza întreagă, »dicentes,.
sillum tabescentun morbo
»standi cupidis corruptam

suam ipsium carnem corrumpere iudeque ipsis gu-.
prabere
— Textul
c. aldin și câtevă manuscrise au

»estnon

morbo

îzazlisipe, iar restul între: cari manuscrisele -cele două din Florenţa au î:a9zips3iat adoptat de toate cele mai bune ediţii moderue.
30: 5 od coytywsxâpavot. Biihr traduce >non concedentes hoce id
agnoscentes

quod

se laborare negate. (Vezi Cartea

I, Cap. 216;
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ptmiat, "Ily 23" povij, ză, osad- | l-ar prăpădi boala, carnea
mos ai îzt/pzouzvat!

(lui)

usca *v- | pentru ei ar fi pierdută. EL

tă-

vize zadză zoo 'dvâpăat motedst. | gădueşte (şi susține) că nu e
Ty săa îi 2 “ăpae &ztzmswv9 | nici un bolnav, ei însă nead-

.

9*

miţând (aceasta) îl omoară şi îl
05onuzec
pazzowtavzat, Ps 5
z0brob dâpov? 05 zo))oi 7 ss ad-d | mănâncă prăznuind. Dacă este
20 ăznvat ph păp 2058 by | o femeie care se îmbolnăvește,
26 vobsov zizenea măyra azztiaoat. | tot astfel femeile cari îi sunt

mai amice procedează (cu dânsa)
la fel cum (procedează) bărbaţii.
Pe acela din ei care ajunge la
bătrâneţe, (ei) îl sacrifică şi îl
minâncă prăznuind. Puţini însă
ajung să se pună această che-

|

stiune în discuţie; căci înainte
de aceasta ucid (pe om) când
cade bolnav.
yd
Bz
!
100. La alţii dintre Indieni
100. “Envy 58 soc
ei
ZNNOS TpORue
Ta Are vest 6553, | există (cu totul) alt sistem:

ora

.

e

.

i

Cartea IV, Cap. 26: Cartea V, Cap, 86 și 914 și Cartea VI, Cap. 6L şi 140).—
Martius (Uber den Rechisurstand d. Ureimcolmer Brazil, pag. 73), vorbeşte de un
obiceiu similar ca răspândit între locuitorii originari din Brazilia. Asemenea

călătorul Marco Polo (Călătorii, pag. 610), în ediţia Tischendorf

spune că »10-

- scuitorii din Dragoian (insula Sumatra), au acest obiceiu când vreun mem»bru din familia lor se îmbolnăvește. Rudele bolnavului chiamă pe ferme-

»cător ca să examineze simptomele

şi să

declare

dacă

el se va vindecă san

nus. Dacă fermecătorul declară că nu, ei atunci chiamă nişte persoane spe>ciale pentru aceasta şi-cari operează cu dexteritate, ca să astupe gura pacienstului până îl sufocă. Aceasta odată fâcut ei taie cadavrul în bucăţi sprea fi gătit.

»de mâncare şi odată gătit .se aduni rudele și benchetuese :pe el

»fără a lăsă
nostru. :

măduva

din

1 Eatypepevot.

laţiile între

bărbaţi

oasec,

E

interesant
.

să compari

acest

mâncându'l

pasaj

cu textul

Este aci de observat că mai sus când e vorba

autorul

nostru

se servă

de

plică daraveri de afaceri, aci când e vorbă de

expresia

femei

ot âuthtovres,

relaţiile

fiind

de amiciţie sau de servicii mutuale avem participiul în:Apstpuzvot,

de recare

ime

mai mult

care

indică

îndatoriri de o parte şi de alta. Prepoziţia îsi denotă reciprocitate de multe
ori când ea intră în compunerea unui verb şi aci avem un caz care indică

relaţiuni de servicii reciproce. Am crezut dar bine de a traduce prin cuvântul amice.
E
a
„_2"E î3 zobrov hâţov. Bâhr traduce latineşte: »in ejus rationeme şi
interpretează »ad eam scilicet senectuteme, Nu mă satisiace însă această explicaţie care ar fi bună dacă am aveă hâţovîn loc de ds. Explicaţia lui Blakesley e mult mai bună. El zice »puţini ajung să vie chestie despre aceasta,
adică ajung să se discute dacă sunt destul de bătrâni ca să fie sacrificați sau nu,
3 ap “ţăp 05. Manuscrisul sancroftian din Viena şi cel din Cambridge

an zo5z0 în loc de 05 şi această variantă e adoptată și de Bekhker. — Avem
însă pă

zo5 necontestat la Cap. 122 din Cartea

tea aceasta şi la Cap. 55 și 75 din Cartea V.

[, mai sus la Cap. 62 din Car-
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Emo 07! păsa st Gzzip0d3!, să | nu ucid: nicio fiinţă:cu vieață,
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ciziae vouitonat
Evelorat zotmyza- | nu seamănă şi nu au obiceiul
7?

“tovai? 6i* ua a stai z0z doc |
z&rppoe să uârabas îv uidvzi, ad- |
3 cd |
ouazov Ea, sis "phs vtwbuzvov
cohhizove, * asi
zi ud * |

Zuooai za oi
îv 6 vodaav
îe Ti Epruo

să zidească case; ei mănâncă
zarzavaturi; în ţara lor există
(o plantă) care creşte dela sine
din pământ, (având sămânţa)

atctovat. "Os 3 | de mărimea (bobului) de meiu
0

o culeg,

ep

aseza

aceasta

2) | şi întro calice;.pe

absây ZE,

cu

fierb

ei

calice cu

0bâsie 057 izotuinză riăz zău | tot, şi'o mănâncă. Acela dintre
în pustietate: şi se culcă jos;
despre morţi şi despre bolnavi
nu se preocupă nimeni.

101. Misre 85 zo5zoy
2âv

ză
1 orz

pleacă

ei care se îmbolnăvește

vino

pazihata

arstvovat

obâsv

toţi Indienii aceia

101. La

ză! Ply-

zăyzoy îwavie | despre
Yuvuyov.

cari am

vorbit, 'relaţiile

Brahminii au o deosebită oroare

de a distruge vieaţa, asemenea au şi Mahratii din India. Probabil că e vorbă
de asemenea secte, în toate cazurile de Budişti, cari și ei sunt vegetarieni, nu
poate să fie chestie pentru simplul motiv că Gaumata-Budha a trăit cu 40 de
ani numai înaintea lui Erodot, aşă că credinţele lui nu avuseră timpul să se
întinză şi religia Budistă nu a prins consistență decât mult timp după moartea

lui Erodot. Budismul nu a început să se

desvolte

decât

după

începutul

erei

creştine, în Sudul Indici şi mai cu osebire în insula Ceşlan.
2 xotmeuţiovat, Vezi mai sus la Cap. 75 unde este întrebuințat iar
verbul acesta.
3 îcov xiry/pos d up ahos îy *ahvzt, mbsâpazoy 34 *is ţAs
Tivâpsvov. S'a crezut de mulți comentatori că e vorbă aci de planta orezului care este baza hranei Indienilor, dar descrierea -nu corespunde de loc cu
orezul, mai întâiu fiindcă boaba orezului e mult mai mare ca o boabă de meiu

(xEtxpos), apoi orezul nn creşte într'o calice. Alţii au

crezut

că

e

vorbă de

nalbă (hibiscus) care are diferite specii din cari unele se mănâncă în India
când floarea şi sămânță din calice sunt încă foarte crude. Aceasta însă nu se
poate zice că constitue baza hranei. Adevărul este că Erodot vorbeşte de popoare dincolo de limita cunoștințelor lui şi poate prea bine să confunde descrierile ce le-a auzit ale unor plante diferite, nalba și orezul. — Fraza aceasta e
foarte eliptică şi a trebuit să adaug cuvinte multe în traducere ca să suplinesc
lipsurile şi s'o fac dela prima vedere inteligibilă şi “clară. Cuvintele ce le-am

suplinit sunt logiceşte incontestabile, căci zăp/pos care e sămânță de meiu deoarece numai sămânță unei plante poate fi conținută într'o calice adică în partea în formă de potir care susține corola sau floarea propriu zisă.
1 ads
zi xâhout. Multe ediţii, între cari aceea a lui Long și “Macleane

urmând textul colegiului Emmanuel la Cambridge omit articolul +? pentru cuvântul că nu există în nici un manuscris în.clauza care precedă. M'am conformat, reţinându-l, cu marea majoritate a manuscriselor şi cu textele mana
scrise cele mai

bune.

5 cpovritst îi obâste od

unoliavâvros

oărz xăpvovsos.

Acea-

sta seamănă mult cu obiceiurile sectei asiatice din India zisă Iogi., Dar încă
odată nu putem precizi asupra unor chestiuni așă de confuze chiar îîn mintea
autorului.
-
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o zapazhiis Atid, 2-Il ovi, | ca a Etiopienilor. Sperma. lor,
„28 as, si: ămizvem 3 măs so | pe care o introduce în femeie;
wizas, 509 varăzzg . zăy,. ăăhowv | nu este ca a altor bărbaţi, albă,

dvbnbzoy, oz

hzorij,

îhhă

uă- | ci neagră

ca

şi

coloarea

(lor

data, 1xeăzen să „pia: sotab-.| proprie) ; tot aşă spermă . emit

rr 35 za, Aibiozes' ăztevrat 0c- | şi Etiopienii. Aceşti Indieni lo-

pi. 5 Obzot utv rây ?lvâv' Epa- | cuesc departe. de Perşi şi în
zip 7
Ilzpofoy oiziavot wa
direcţia Sudului ; şi nu dau nici
be. vâzad duo
pai Aapsiow | un fel de ascultare regelui Dariu..
Baothtos odâzuă datuodozy, .
102. "Ador 65 zâv "fă Ka102. Un alt neam de Indieni
azbpoo05 z0ht ai sii Ilazzvizi, | locuese în apropierea oraşului
or? “sii mapâscopot, zpbe : ăpCaspatira şi a Pactiicei. ai tră1! zpo3iswy, In sensul mai larg de vite în care e luat cuvântul acesta
la Cap, 183 din Cartea I, unde vezi vol. I, pag. 239, nota 1, şi Cartea II, Cap.

41. — Obiceiuri similare sunt atribuite Masageţilor la Cap. 216 din Cartea |.
? ad pâna
goptovat puotoy mura vul zupazhistov Ai-

dot.
De unde rezultă că Etiopienii nu erau negri
tenii cari sunt mai la Nord şi mai puțin "expuşi la
Erodot la Cap. 104 din Cartea II, (Vezi vol. 11, pag.
2 cv &nteyrut îs mâg vovatuug, Această
manuscrisele, constitue un detaliu inutil şi indecent,

fi fost-intercalat nerozeşte
vreun

copist de prost gust.

*ăhhă

pEhatva,

la

o

dată

xatăzegy

anterioară

să

7oâpa.

şi încă mai puţin
soare, ceeace o şi
267, nota 6).
frază, deşi există în
de aceea se bănue

Feipspune
toate
că ar

manuscriselor "existente, de
Si

Aceasta

este

E

o eroare fizio-

- “logică din cele mai neexplicabile pe cari le-a comis autorul nostru şi Aristotele
deneagă faptul în mod categoric în două pasaje din scrierile lui. (Vezi Jfist.
Animal., IM, 22, şi Gener. Animal., ]l, 2).
!

5 hogy,

e câte odată

Acest substantiv, care este identic ca sens

masculin

şi am avut ro

ford

ln Cap. 93 din

cu “f0vij de mai sus,
Cartea

tele şi Plutarch întrebuinţează forma femenină Hop.
e Obzor pivaây lvdâv îxasripu sv llepoiwy

II; Aristo-.

"
oixtovs:

xat

pis
vâsov &vtpov. Porțiunea Indiei. care ar corespunde mai bine cu
această indicație ar fi aceea cunoscută astăzi subt “numele de Scindia şi mai
ales partea de pe malul drept al fluviului Indus în partea inferioară a cursului
său. Rennel conchide din aceasta că Dariu nu a stăpânit din India decât partea bazinului fluviului Indus, şi că limita despre Răsărit a ;lui' eră pustietatea

Registan în partea despre Apus a provinciei Rhadiputan.

Despre rest nu știă

nimic decât din svonuri vage. (Vezi Renuel, Geografia lui: Erodot, pag. 309).
1 Rasnazipu ss. noht xal «3 laxrvixi pg.
Mai toţi cari au
comentat pasajul acesta au căzut de acord în a recunoaşte că prin ora-

şul Caspatira se înţelege. oraşul Cabul de astăzi. Numele mai corect este Caspapiros şi e şi acela pe care il dă Ecateu precum ne-o afirmă Stephan din Bi-

zanţiu care spune: »Kaszizugos" xăhis

Pavdagiut); Suvbâv duet. Fuazatos "A atae.

Numele Caspapuros însemnă în limba locală Cetatea

Caspiilor

şi eră

numele

vechiu al oraşului Cabul-şi nu Caşiapapuros care însemnă Cetatea Caşiilor şi
eră numele vechiu al Caşmirului. In realitate Erodot greseşte poziţia geosrafică

a acestui oraş care nu e situat pe fluviul Indus, ci pe malul unui râu tributar
al Indusului.— Intru

cât priveşte acum

regiunea Pactiică,

ea e astăzi reprezen-

“Thalia 111, 102,
zi

se vai popi!

Privat

267 do

ip

|

wazat- | ese mai
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la Nord decât (toţi) In-

yd), 0: Baz- |! dienii. ceilalți şi moravurile lor :

pios sapazhriăitjy 3paos! fiatzay,
Obza2 ai ua/iubzasoi sint ?lydv, zai ci% zi sv /poshi ar:
âuzwa sis dozot auz “țăp obe6

|
|
|
|

se aseamănă cu acelea ale Bactrienilor.. Ei. sunt cei mai. răsboiniei dintre Iudieni şi sunt
aceia cari se trimit să aducă

2ast Sri îă sie Wu.
5 Ey | aurul: ctici în “părțile acestea e
îi 0 Ti Spauig Tab za sij | situată regiunea (care e) stearpă

Pisu

ivora

ubmjtze,

uz

| din cauza. nisipului. In .pustiu-

Asa Eos iv
uiy 3hdosova, | rile şi în nisipurile acestea sunt
ozn
3 uite. 5 Esi +ăp | nişte furnici de o dimensie mai
tată prin partea nordestică a Afganistanului, Afganii despre Răsărit se. intitu=
lează şi astăzi Paktiin şi cei despre Apus Pagtin, La Cap.44 din Cartea 1V,
cetatea Caspatira şi cu ţara Pactiică suntiar asociate împreună, dar e clar că
Pactiica aceasta din textul nostru şi aceea dela Cap. 4 din Cartea IV, nu este
Păctiica menţionată mai sus la,Cap. 93; aceea dela Cap. 93 din Cartea aceasta
eră șituată în Armenia, pe când aceasta eră în Afganistan, aproape de malurile Indusului. Ei poate sunt reprezentaţi prin Afrezii moderni de pe frontiera
„Anglo-afaană de astăzi. Pentru Pactii cei din Armenia vezi mai sus nota 6,
pag. 219. La Cap. 67 din Cartea VII, Pacticii menţionaţi acolo figurează după
Caspii şi Zarangtani ca făcând parte din armata lui Xerxes și după modul cum
descrie Erodot îmbrăcămintea'lor, ar rezultă că țara lor e friguroasă și muntoasă, ceeace ar indică poate mai mult părţile de munte ale Armeniei. Dar,
cum am spus mai sus la nota 6 dela pag. 219, Erodot trebue să fi făcuto
confuzie de nume între Pactii aceştia din Afganistan şi poporul din Armenia
căruia îi dă acelaş nume.
a
1 Bopâw. Unele ediţii au Zopizw.

1 o5ot.

E foarte curios că Erodot tace

asupra

numelui

acestui

popor.

Pliniu spune că se numiau Darzi; alţii îi numese Darazi. In poema indiană
Mahabharata se. vorbeşte de un neam de oameni Darada ; dar aci avem a face
cu simple presupuneri.
.

3 of. Omis în câtevă ediţii.
* Spin tă my Wdppov,

aci decât de pustiul

Nu poate fi vorbă

Cobi. Maltebrun (Vuvelles annales de voyages, vol. II, pag. 823), spune că nunţii
din vecinătatea pustiului acestuia sunt auriferi pentrucă apele cari curg de
acolo spre Buchara au fărămituri și praf de aur, |
|
N
25

* pbpphmxz6, peţâliea Ejovrsc bv

piţova.

-Ori

cât ar păreă

de

absurdă

pi

această

îhdocova, huntiau

afirmare

a autorului

nostru,

nu trebue să o tratăm ca o pură invenţiea lui sau a aceluia care i-a repetat

veeace

el ne-a

transmis.

Trebue

să fie o bază pe care s'a ridicat această legendă,

căci Erodot nu e singurul care să ne spue acest lucru şi autori nu mai puţin
bminenţi şi sinceri ca Megasthene (Fragm., 39): Dion (Or., XXXV, pag. 436);
Pliniu (Zet. Nat, XI, 56); Elian (7fist. Aa. III, 4), s'au lăsat a fi şi ei înşe-

laţi şi să devie și ei ecoul unui asemenea basm. Nu uumai atât, dar Presbiter

Johan, scriitor din secolul al 12-lea al erei noastre, într'o epistolă a lui relativă
la minunile Indiei, conținută în manuscrisal cunoscut subt numele do Codex

Misinonsis şi citat de Bihr zice: >In quadam 'provincia nostra, sunt formica
»in magnitudine, catulorum, habentes septem pedes et alas quattuor. Istz for„mice ab oceasu solis ad ortum morantur sub terra et fodiunt purissimum au»rum

tota

noct
— quzerunt
e

victum

suum

tota

die.— In

nocte

autem

veniunt

»homines de cunctis civitatibus ad colligendum ipsum aurum et imponunt ele-

*phanti—bus,
Quando

formic:e sunt supra terram,

nullus

ibi

audet

accedere,

»propter crudelitatem et ferocitatem ipsorune. Nearch (Arriun ud, 15), afirmă

"Thalia III, 102.
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locuri.

acele

în

bo | Furnicile acestea dar, după
fac

sis | îşi9

subt

locuință5

ce

pământ
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9

că a văzut chiar pieile acestor insecte colosale. In timpuri chiar aşă de recente
ca anul 1559, autorul

De 'Thou (Zstoriu

Contimporană,

Cap. XXIV),

Şahul Persiei ar fi trimis ca dar Sultanului Suleiman al Il-lea,

spune

>formicam

că

Iu-

»dicam, canis medioeris magnitudine, animal mordax et smvuimne. — Un lucru
înainte de toate trebue înlăturat şi aceasta este că animalul care a creat întâiu

legenda aceasta ar fi fost o insectă; trebue să fi fost un cuadruped al cărui
nume local seamână cu acela dat furnicilor şi să fi produs astfel o confuzie;

alţii sunt de părere că ar fi fost un animal care ar fi oarecum asociat cu furnicile, cum ar. fi de pildă furnicarul (Manis pentedactyla al lui Lineu şi Peudin furnici, Animalul acesta e în
golinul lui Buflon), care se hrăneşte excluziv.
„adevăr cevi mai mare ca o vulpe şi işi face găuri în nisipurile din şesurile
Indiei de Nord şi se găseşte în vecinătatea -cuiburilor de furnici cari sunt în

India foarte mari; el se vâră foarte repede subt pământ când se crede ubservat

sau în pericol, scobind o gaură foarte repede cu: picioarele lui dinainte. StraDon descrie mirmacul ca un fel de şacal și nu e imposibil ca numele să fie
local. Mir în limba persică însemnează furnică şi în multe dialecte asiatice însemnează un animal sălbatic oarecare şi a fost dat uneori hienei. O explicaţie
dată de Wilson atribue originea legendei faptului că în șesurile Tibetului acelaş

cuvânt (pipilica) însemnează şi furnică şi aur, şi că numele acesta s'a dat me-

talului. preţios adunat în Tibet pentrucă se crede că furnicile scormonese nisipul şi aduc aurul la suprafaţă. (Journal of Asiatie Society, vol. XIII, pag. 137

şi 143). Ori cum o fi Erodot nu trebue acuzat aci cum îl acuză unii critici de
a născoci o absurditate. Ctesias atribue erifonilor rolul pe care îl dă Erodot
— În loc de ăhwzfruwy textul lui Blakesley.are Ghwnâxzwy.
acestor furnici.
Am

scris astfel cum

lui Blakesley

1 Etc!

are

țăp

din

am scris şi la Cap. 67

adrâv

:

Pe

&huziruv.

xal

zupă

Baarnăi

Cartea II, unde
i

însuş textul
.

-

sâvy |lepciwvw. Adică ernu

păstrate în parcurile sau în grădinile regale împreună cu alte animale sălbatice şi acolo regele îşi făcea plăcerea .de ale vâvă.—ln .loc de râv Dekker
acordă cu fzs:htt şi are ră. “Toate manuscrisele însă acordă cu ilegsiwy.
2 stat 38 vai să sidoc phot6carot obzot. Am urmat aci textul
aldin care e şi acela al lui Long şi Macleane din lucrarea lui Ilakesley, fiindcă
aci ne pierdem în diversitatea variantelor pe cari le întâlnim în diferitele manuscrise şi ediţii, Unele manuscrise pe.cari le urmează Gaisford şi Creutzer

mit pe o5ro:, altele înlocuesc pe obzot prin adzoi, altele omit pe xat, altele
în fine omit pe ră, şi de aci rezultă o mulţime de combinaţii de tot felul, cari
toate însă nu alterează sensul. Blakesley crede că textul aldin precum l-am
reprodus

aci este cel corect dar că îutreaga clauză a fost deplasată din poziţia

ei originală care ar fi fost imediat după &hwrztuwy 3: piţova. Dion Chrisostom

(0r., XXXV), pare a fi avut o ediţie a scrierilor lui Erodot în care clauza
aceasta nu eră unde ne-o prezentă astăzi manuscrisele pe cari le posedăm, căci
el zice acolo având fără îndoeală pasajul acesta în mintea lui, despre furnicile

acestea sobrot 35 eîst âhwntuuy peiţoves, mălha 23 Bpotot mois zap' Dpive, Dacă
punem clauza acolo unde crede Blakesley
aceea pe care a avut-o Dion.

că a fost dela inceput, impresiă
a

ar fi
.

Thalia III, 102, 103.
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mare asemănare (cu acestea din
urmă). Nisipul (acesta) ridicat
este aurifer. După nisipul a-"
cesta se duc Indienii în pustietate, înhămând împreună fiecare

Gas | din ei trei cămile,
stânga

în

dq viwtăzov ăzosză- | şi

în dreapta

(două animale)

as debt? oi ăp. at mâna | bărbăteşti, pe carile mână cu
tazwy obuz 2000vs5 îs caybenz4 | hățuri, iur.la mijloc partea fe-:
sist popie 2: za îvvazozepat | meiască; pe aceasta (din urmă)
o încalecă (Indianul) potrivind
20) 8 pina.
uşă ca să. se serve de una pe
despărţit-o

carea

curând

de

delu feţii ei; căci cămilele lor,
subt punctul de vedere al iuţelii nu

sunt

cailor,

inferioare

mai tari

afară de aceasta sunt

în a suportă poveri grele.

103. Tă pzv îi) sios duios | , 103. Cam ce fel de aparență
731 1) wăuimhos, Eziorautvatat

Toi!

prezentă cămila, deoarece Elinii

ij | o cunose, eu nu o voiu deserie;
[E)irjs: 0b swppizo
martasa 6 mdehs, zobzo * epăsw, | voiu vorbi (numai) de acelea ce
Kâuq)oe îv soim mtalicia: cuz- | (ei) nu (le) ştiu despre dânsa,
Mas ta mtoozpae umpobs ua | Cămila are, la picioarele dina“poi, patru oase femoriale şi pa|
1 cstpmoâpov

pw5v

îuuzâpuwlizy

Epoevu

fi dheav

nupihuety,

53

îs wâcov. Prin oztpqț6po se înţelege animalul care e condus cu hăţuri,
adică înhămat. Imi închipuiu aci două cămile bărbătești înhămate la dreapta și

la stânga omului ce conduce, iar la mijloc între aceste animale câmila femeiască

liberă pe care omul

se ţine călare ca să conducă

această echipă

extraordinară.

Bihr explică astfel acest pasaj în latineşte: >tres quisque camelos ita jungunt,
sut marem

funalem

utrimque

collocent, qui

a

latere

trahant,

feminam

vero

»mediam inter hos ponant hanc vero ipse conscendit quam ab recentissime natis
— Mai sus la Cap. 85, avem fn)sw»
>suis avulsaim ut jungat operam dedite,
îazwy cum avem aci lîsav deoarece în limba elină nu există cuvânt deosebit
pentru a? desemnă nici o iapă, nici partea femeiască a cămilei.
2 e559.

Unele

ediţii au Gebtet, ceeace nu e corect deoarece

tivul după 6, Vezi la vol. II, pag. 305,

nota

7,

unde

avem

un

e

subjunc-

subjunetiv

Gxug pe care iar unele ediţii l-au transformat greşit în indicativ.
3 Zo00ov:6. Editia lui Blakesley are jszoves, atât aci cât şi mai jos la
Cap. 105.
.
!
după

+ <axyoriza. Accentuat în unele ediţii <upbrrza.
5 zojhtvy. Omis în unele ediţii, altele au zod&, adică cu mult.

s îzvostarat. Pentru îzistavra:, subiectul fiind ot "Ehhmves subtinţeles.'
“Tot aşă avem îvvâaeat la Cap. 142 din Cartea II, unde vezi vol. II, pag. 384.
nota 2 şi tot iztazfazat la Cap. 2 din Cartea aceasta.
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G7shiwy

tru genuchi ; părţile ei genitale
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zphe

şi întoarse spre coadă,
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104. In modul acesta
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dar şi

cu atelagiul acesta se due Indienii să caute aurul, calculând

să fie la pradă atunci când arşița e mai intensă; căci furnicile.se fac nevăzute subt pământ când e arşiță. In. localitățile acelea soarele arde mai

di ubppinzee mpavtie “pivovat Da

pi. Ozaudrazoş
Oepudrazoş 0888 3 Tm d “fhtos
“7.
obzotat Toia! dvOgozotst 7 Sw- | tare dimineaţa, dar nu ca în
Aycy,* cb watăzip
soia dota! | alte locuri la amiazi, ci când
-

wesanăpire, dd) Dmspralhae -uâ- | se ridică sus (puţin) şi până
pie 5 65 îţopie îmibstos.
5 Te5- | la ora spartului târgului. La
+

1 Kăpwmhog Ev 1vta: baiclbiotat oxtheot East zecocpus pnpobe
xut obvara rtoaepa. A. H,. Sayce, care e câte -odată sever cu Erodot
când îl găsește în defect, observă -aci cu o notă de ironie că nu e de mirare
ca Elinii să fi ignorat faptul acesta pentru motivul foarte simplu că faptul nu
e adevărat. Şi în adevăr faptul e cu totul inexact, căci cămila are exact acelaș
număr de oase la picior ca şi calul, lucru pe care l-a recunoscut şi Aristotele
(Mist. Animal, II, 1). La cămilă ca şi la cal, fiecare picior e compus din patru
oase unite prin trei încheieturi, şi din aceste trei încheieturi numai adevăratul
genuchiu care e cevă mai aparent la cămilă decât la alte animale cuadrupede
din cauza înălțimii osului copsal are aparenţă de genuchiu. Eroarea lui Erodot
se explică foarte lesne prin faptul că la cămilă încheietoarea care corespunde
cu genuchiul nostru e mai vizibilă decât e la cai sau la boi unde e ascuns
- aproape subt pielea panticelor. Să nu uităm că ceeace pare a fi genuchiul, la

picioarele din napoi la cal sau la bou nu corespunde
cu încheietoarea dela picior sau glesnă; astfel fiind

cu

genuchiul

cămila

pare

nostru ci

a

aveă

doi

genuchi, pe acela îngenuche ea când se lasă jos pentru a fi încărcată, cealaltă
încheietură e numai încheietura dela picior.—Prin upgods autorul înțelege osul

femurului.

.

1 că

0t

aidoia

ÎL

cv

oatshiwy

cxsdtwy

zpâs

|

sv

obphy

sa pap.pusva. Cămila aparţine la clasa retromingenţilor şi urincază între piciourele dinapoi.
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3 dehoţicuivus

îxws Gv

Zoovrat

îv

junctivul

Zowvzat în loc de

ri

âpnaţi,

xobpărwy

tâv

Această

frază, curioasă

Zcovsa:.

Pentru

depporătuy
ca

construcţie

îdyrwv
e

tradusă

de către Biihr »temporis ratione ita inita, ut, quando iwstus maxime furit,
aurum rapiente., Un manuscris care e în biblioteca naţională din Paris are subo

construcție

âxws

aceasta vezi mai sus la Cap. 36 sîxws pi ae ănoeriaoizat Iltosatr,
majoritatea

manuscriselor are subjunctivul

ăzosznotwvrut. (Vezi

similară

cu

unde însă

nota 8, pag. 86,

Multe ediţii foarte bune, cum e aceea a lui Gaistord, omit pe âv,
Oeppâzaroş ît fast 0 îhtoc robzotat roiat ăvhiprimotat zi,
Ewfitytv zobzott cotat ăviigâsmotst, pentru oamenii aceştia cu sensul de în:
localitatea aceasta. Se înțelege că afirmaţia aceasta e tot așă de fantastică ca
şi întreaga istorie a acestor furnici gigantice, căci e imposibil oriunde ca căl“tura soarelui să fie mai intensă dimineaţa decât în mijlocul zilei.
— Xenofon se

servă şi el de expresiă ză Eub:yy pentru a indică ora dimineţii (Helen, |, 1, $ 4).
5 pâzpts.

* wexprs

În ediţia lui Crentzer piypr.

ob

ățopihe

dtadbstoc.

|

Ora când se sparge târgul;

|

acesta
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ov dE : zdy po
walst 2008
p5)dov îi zi peoapipin iv "EX

ora aceea (soarele) arde .mult
mai tare decât la amiazi în

haz,

Elada,

0dtws

dor

8v

Băari

)oyos

adrods tat Bptscdat zmyaadro,!
Meoobsa î* i, fuen oy23ăy zapozhmaiws
. 4aizt robs ra Xhhovs

aşă

că (locuitorii) sunt

siliţi. atunci să se ude cu apă.
Când ziua ajunge la jumătate,
căldura la Indieni este cam aceeaş ca în alte locuri. După
aceea însă, când sourele se lasă .
jos după amiazi, el devine cum

20pbzow mai zods "lvdobs. 9 A zoAhwvousms 68 rs ueoafpine,*
Vivezai ori 6 dos zarănsp 7olat

hota: 6 Ewbiv6s za rd dzb 700zov Ext Ext wâhdovS bye, 86
î Eni Gvouijo: îoy ai ză pâpsa,
1 nava 6
bet,

e în alte locuri (soarele) cel de
dimineaţă ; de atunci încolo (temperatura

se

răceşte

mai

până ce la sfârşitul
se lasă frig de tot.

mult

(soarelui)

îusemnează ora 11 înaiute de amiazi când s'au terminat toate” daraverile în
piaţă. (Vezi vol, II, pag. 465, nota 2. Vezi asemenea vol. IV, pag. 266, nota 3).

1 dot

îvy bâart

h6ţog

abrobs

îost

Bpiysoliat' emvinabra, Ver:

bul Agâyesfizt vrea să zică a fi udat sau a se udă cu apă. Aci e chestie de udătură cu apă, fie prin scăldare, fie prin stropeulă, aşă că foarte greşit se interpretează de unii că Erodot a înţeles aci că pielea se udă de sudoare. Deşi

această interpretare e patronată de o autoritate

aceea a marelui editor și comentator
Ini Larcher >pendant ce temps lă ils
sils sont obligâs de se jeter de l'eau
traducere să' specificăm modul udării

nu

mai

puţin

serioasă decât

Schweighiiuser, totuş prefer interpretarea
se tiennent dans l'eaus, sau a lui Miot
pour se rafraichire. Nu 'cred necesar în
ci numai faptul, cum şi face Erodot.

6. Există ediţii cu 03) în loc de ît,
3 Mscobou 85 îi hpipm oyeââv sapanimotuws

xaist

robe ze

ăhiovs
ăvhpuzovs
xat ob
'lv3o5s. Traducerea textuală a frazei
acesteia ar fi: »Când ziua se face jumătate, (soarele) arde pe Indieni cam în
acelaş mod cum (arde) pe alţi oameni.

* Anoxitvoptvas

35

zis

pecauâplms. Mai jos la Cap. 114, avem

identic aceeaș expresie pe care cu drept cuvânt o consideră ca curioasă, căci
sensul Jiteral este: când mijlocul zilei se lasă jos; pssapâzin este indicaţia unei
ore sau epoci a zilei, aşă că nu se poate zice, strict vorbind, că ora sau timpul zilei se lasă jos, s'ar puteă zice nuinai de astrul zilei care la amiazi, după
ce a atins punctul cel mai înalt la care ajunge, începe -să se lase jos până
atinge orizontul şi dispare subt el. Aci dar timpul zilei e luat priv asociaţiune
de idei pentru soare, căci timpul sau ora e indicată prin mișcarea aparentă ce
o face soarele în spaţiu; analogia se explică dela sine, Se înţelege că am tradus
liber pentru a da un sens clar și logic frazei.
— Două manuscrise au &noxhtvawâvms

îu

loc

de

ănoxhtvopivns.

tot aşă mai Jos la Cap.

M'am

ţinut

de

textul

lui

Creutzer

care

scrie

114 şi 181 din Cartea IV. unde iarăş avem verbul acesta.

5 îm! pădihovy, Mai mult, nu Ezt pâhdov (şi mai mult), care figurează în
unele. ediţii. Tot aşă avem îs! pă)hov la Cap. 91 din Cartea I şi la Cap. 181
din Cartea IV.

ic

6

îl

.

docuijot

îbv

.

xal

să văpra

„i

Wâyet, Ca să ne explicăm

mai bine de'unde provin aceste afirmări fantastice şi ialşe ale lui Erodot, trebue să ţinem seamă de mai multe concepţiuni false în materie de cosmografie

cari erau înrădăcinate în mintea Elinilor în timpul lui și cari au rămas curente

până în evul de mijloc când Copernic cel dintâiu a trasat calea pentru descoperirea adevărului. Ca toţi Elinii, Erodot credeă, deoarece nu cunoştea nici

forma pământului nici mişcarea Iui de rotaţiune, că ora eră comună pentru tot

Erodot IL. — 55496,

|

16
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105. 'Ezzăy 85 E)wo! îs rby ppov
oi:'lyâoi Eyovres Oda, Emi
oxTeg tadra Tijs Văupov Ti. 7a/i-

orq thabvovat dai, Adriza Yăp ot
p.Dpuazs 09ui, s i hEverat ză
Tlepotov,2 padovzes Gbwovar” eiyat

105. După ce sosesc Indienii
în localitatea (unde se găseşte
aurul), având saci (cu ei), um-

plând acestia cu nisip, fug înapoi cât se poate de repede.

o57o Gore, et ui) zpohauBâvzy Tobs

Căci. furnicile imediat, aşă spun
Perşii, încunoştinţate după miros, se: ieau după dânşi; căci

"Iy&obs zâs 63052 îv w z0bs ubpun-

subt punctul de vedere: al :iu-

dă rayorira ob3ay

Erpw Guotoy,

universul, căci nu posedau anticii nici ceasoarnice cronologice nici mijloace
repezi de comunicaţie, nici firul telegrafic care: să . poată 'divulgă faptul câ pe

și

când eră dimineaţa în Grecia, eră aproape ameară.În India

încă noapte la

Coloanele ini Ercule. Un alt fapt important care explică şi mai bine cele rela:
tate în capitolul acesta de Erodot și tratate ași de sever de unii comentatori
mai sceptici decât mine asupra bunei credinţe a autorului nostru este faptul

că Erodot consideră pământul ca o suprafaţă plană şi cerul ca o boltă concavă
despre pământ, judecă în faptă după aparenţa ce ne produce bolta cerească
când ne aflam

pe mare

sau

pe o întindere de pâmânt

dem orizontul liber, iluzie optică naturală produsă

prin

care ne permite

faptul: că

să

ve-

o sferă al

cărei centru suntem noi formează! limita noastră vizuală; așă fiind dar pentru
Erodot carele vedeă că soarele se ridică la răsărit pe bolta aceasta și trece
apoi sus peste capul lui ca' să se scoboare iar la' pământ în spre apus i se
păreă că dimineața spre răsărit soarele e aproape de tot de pământ, că îl atinge
chiar şi că prin urmare pentru oamenii cari locuiau la răsărit, cum erau Indienii,

dimineaţa

trebuiă

să fie o căldură

teribilă,

că

la amează

soarele

se de-

părtă de Indieni fiindcă eră mai departe de orizontul lor şi că seara pentru
acelaş motiv eră de tot frig viat dvapţat dv va ză wăpza Vbyste. Aşă dar se
explică bine cum credeă Erodot că dimineaţa ardeă soarele în India mai tare
decât arde în- Grecia la ameazi şi seara eră acolo frig de tot. De sigur că pen:
tru motivul invers el credeă că pentru omenirea situată la apusul lumii cunoscute de el trebuiă să fie frig dimineaţa, potrivit la amiazi şi căldură mare
seara când soarele eră pentru FElini pe orizontul apusean, CA acest din urmă

fenomen eră credinţa la Greci şi la Romani o arată scriitorul Posidonius (apud

Strabonem, LII, 1), care spune că soarele când apunei pe Oceanul Apusean
(Atlantic) făceă un sgomot ca cum ar fi un fier roşu care întră în apă. Avem

aceeaş credință exprimată de Juvenal (LV, v. 280).
PI

„.„ sed longe

Calpe

relicta

»Audiet IHerculeo stridentem gurgite solem.e
La acesta trebue adăugat un fapt real care fără îndoeală a venit și a confirmat
opinia câ seara eră frig în India şi anume faptul că căldura cea mare în tim-

pul zilei vara produce la sfinţitul soarelui o aşă evaporaţie

încât

des de a scădea temperatura

care

pe sol aproape la 0, fenomen

de vară în India, după o zi de căldură tropicală să fie foarte
ales pentru

Europei

3 Ovhdura,

neobicinuiţi

cu aşă schimbări

Cuvântul întrebuințat

mai

sus

brusce

la Cap.

efectul

este,

face ca serile

periculoasă mai

de temperatură.

46,

este un sac de

piele în general şi uneori de lână ca desagii ţăranilor noştri.

-

1 dq 33) higerat dnă Îlepotwv. Vezi vol. Î, pag, 174, nota 4, asupra pasajului > tv llzpstuwv pereezapot hăţovate.
5 ei păinpohupfăvety zobs 'lvâobs mic 6005. In ediţia lui Long
şi Aacleabe, ordinea acestor cuvinte este schimbată şi cetim si pn spohapAa-

vaty sâs dâod robs 'vâobs.
perent.

— Bâhr traduce latinește: ut nisi
|

Indi

viam

praci-

.
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as ; ab) Evyeotim, obâîva: ây apîwv | ţelii: (ele) ; nu au: seamăn, aşă
azoswblecta. -Tods ipây .voy Spoz- | că' dacă: Indienii:
nu ar: luă-o

vac: Tây 4aufdov (sivat:“ăp3055- | (bine) înainte pe drum .pe-când
vas! Qzîy2. zâvy 0pswy):uai zagaNbso0as,- ExzhzouEvovs :05% 0uob
iruzosăgoos: 3: săs î2 Onhtas; âapur Gzomâvas: Tv Ehizov 'zîuww,
n

iți

|
|
|
|

furnicile.se adună, : nici: unul
din ei nu ar scăpicu.vieaţă.:
Acum, cămilele de sexul bărbătese, — cari la fugă sunt infe-

ao

! îcsovaş. In textul lui Sayce precum şi în acela al lui Longe şi Maaleane găsim 'f0zovus. (Vezi mai sus nota 6 dela pag. 222.
d sîiv. În unele ediţii vechi dăm de forma necontractată ionică be,
pationată de Bredoviu,
4 xal apa). szobas, insnopivoos oby 0pod ăpw port povc. Din
cauza diferitelor interpretări cari s'au” dat verbelor zacadbestiat şi îzshropvovs

s'au pus diferite moduri de'a traduce aceste cuvinte.E dubios dacă zapuhbeshat
se aplică la forţele de rezistență ale animalului

sau' la

legăturile

de fringhie

cu 'cari erau conduse cămilele acestea, cari: serviau_ de: hăţuri: şi'al căror uz e
implicat în- sensul cuvântului cstptg 70pov dela Cap. 102. de mai. sus. “În primul
caz am traduce »puterile lor Îi se îmmoace, în cel de al doilea caz »se liberează
de legăturile lore. De altă parte ireharopEvoos a fost-înţeles iar în diferite sensuri, unii cred că însemnează a.fi târiţi, adică, deși. osteniţi. aceşti cămiloi, erau
obligaţi sau târiţi să meargă „inainte fiidcă erau ținuți de hăţuri; acesta ar fi
sensul strict al "verbului izshusslia: aşi cum'îl găsim întrebuințat de Erodot la
Cap. 113 mai jos și la Cap. 13 din Cartea V. La Cap. 203 din Cartea 1Y avem
iar înzhxoptvovs aplicat. unor oameni; târiţi sau conduşi fiindcă erau prea slabi
să

meargă

singuri; aci

eu-cred

că

e nu

numai

aceasta,

dar

îucă

şi. separarea,

Je. restul echipei, adică părăsirea pe drum după ce animalul . obosit: nu. poate.
să mai ţie cu ceilalţi. (Vezi vol. IV, pag. 304, nota 2). Nu găsesc bună explicaţia latină n unui comentator din” Iona >mares camelos, cum. .omnino | feminis
»sint impares currendo indeque deficiant lessine fiant sequi non posse eundem
sac feminam cursum, sed utrumque trahie. Dacă prin zutrumque trahic . se înţelege că animalul e târit unul de o parte, altul de. altă , parte, prefer interpretarea franceză a lui Miot zils sont obligâs de 'lăcher les deux 'chameaux,
"non

pas

â la

fois, mais

lun

apres

Tautre<,

Eu

cred

că

înzhuopivovs

bue luat ca un verb pasiv ci ca un verb personal şi că prin urmare
traducem

>se târăsce, Strict

vorbind

o așă

traducere

nu

trebue

tre-

să

se depărtează de gramatică,

dar mi se pare că aceusta a fost idea autorului, — Conjuncţiunea xat care aci
e inutilă lipseşte în două manuscrise, am mănţinut-o
însă fiiudcă există în toate
ediţiile, moderne cele rai autorizate, Nu'ar fi de mirare. ca textul. să fi fost
alterat în clauza aceasta și ca textul original să fi găsit mapa) zofiat ui îxthxsaliat 054 âuod ij W-nitg, adică tărăgăniau îndărăt” neputând țineă acelaş pas
ca cămiloaica. Am tradus ox îpoă &pșoztpovs prin »intâiu unul, apoi celălalte,
care se potriveşte mai bine cu modul cum am interpretat pasajul, sensul literal
ar fi »nu de o.potrivă unul cu altule, sau, .>nu în mod: egal amândoic. La
prima .vedere nu pare, a există.nici un raport între acest detaliu despre iuţeala.
şi rezistenţa la fugă a cămiloilor, comparat cu „puterea: de. rezistenţă .a cămiloaicei şi între găsirea aurului în nisip cărat de “aceste, furnici, căci detaliul
despre iuţeală şi despre sleirea puterilor cămilyilor nu. pare .a conduce. la nimic, E o lacună care trebue, siplinită pentru, a legă relaţia: cu acest detaliu şi
unora „li se pare că autorul .a voit. să spună că Indienii, ca să câştige timp
după ce furnicile acestea gigantice au pornit pe. urma lor, lasă cămilele .hărbăteşti obosite să rămână unul câte unul în urmă pentru ca „furnicile. să-i mă-,
nânce, pe când ei îşi urmează drumul înainte pe câimniloaicele niai agere îmbol-.

dite de dorul puilor lor, Cred însă că Erodot voeşte numai să spue că Indienii

cunoscând

slăbiciunea cămiloilor cari puteau să-i lase în drum luau precauţiunea

de, a luă cămiloaice cu pui de cămilă lăsaţi acasă pentru ca în drumul lor pentru
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5 mio 705 -/pwood 05rw

rioare acelora de sex femeiesc,—

ot 'Iy-

pierd

doi zcâvrat, 5 [lăpoa pasi" ă)Nos 6:

“Op

ozaybrepc

tori. îvy

Gpoocâusvos, 2

(puterile

lor). şi rămân

înapoi, întâiu unul, apoi celălalt; cămiloaicele însă, aducându-şi aminte de feţii pe cari

ri

aa

i-au lăsat (acasă), nuo lasă de
loc mai moale. In modul acesta,

după spusele Perşilor, îşi procură Indienii cea mai mare parte
din aurul (lor); mai e şi ocantitate mai mică care se scoate

prin săpături în localitate.
106.

-Aî

oizovusvns
„arăzep

&

ră

topaztai

us

106. Regiunile extreme ale
universului posedă cele; mai

Tîe

mădhtora 3 Eha:/oy

1 “Ehhăs

zăs Gpac

"bune produse întocmai cum po-

70)

sedă Grecia cu mult cea mai
d6v si vădhtora venpautvas Eos.
a
Todro iv vâp, apbs Tv 5 î-:
bine temperată climă. În adevăr,
GăT$
feţi să

7

oizzouâywy Îi Plyăuzti i tort

fugă repede

înapoi acasă. Nu

|

P

recum

am

spus

puţin mai sus

»

cred că trebue suplinit altcevă. Dacă e aşă,

aceasta seamănă cu precauţiunile ce.spune călătorul Marco Polo că le ieau Tur:
comanii când pornesc ca să prade pe vecinii lor. (Vezi Călătoriile lui Marco

Polo, pagina 745),
IE
Se
1Evâtăovat palanăv obdâty. La Cap. 5l mai sus avem identic aceeaş
expresie care seamănă mult cu expresiă noastră sa o lăsă mai moalec de care
mă şi servesc aci în traducerea acestui pasaj.
!

2 ălhos dt aravtirepis dont Ev ri pop dbpoooâpevoc. Rawlinson observă aci că în. munții Altai se văd urme de exploatări vechi de mine
de aur; Tibetul și Bokhara asemenea posedă vine de aur și, în general, întreagă
regiunea aceasta a Asiei centrale e auriferă.
3 să xănitora. Tot ce e mai bun adică produsele
ar fi metale preţioase, producte, animale şi vegetale.

txarănep

î

'Ehhăc

zăs

pas

mohhâv

st

:
cele mai bune,

xdhitora

:
cum

xsxpa-

pW&vas Ehaye. pas e luatîn acelaş sens ca la Cap. 142 şi 1419 din Cartea I, (vezi vol. I, pag, 253, nota 3); asemenea la Cap. 77 din Cartea II, adică

in sens de climă rezultând din anotimpuri. Erodot aci spune că Grecia'se
bucură de clima cea mâi frumoasa din lume şi la Cap,'142 din Cartea ], spune
că Ionia se bucură de acest privilegiu; nu văd aci o contrazicere cum face Blakesley, căci cred că “E)hâc e luat într'un sens mai larg şi cuprinde nu numai
Grecia propriu zis dar şi Asia mică şi tot cuprinsul localităţilor unde se vorbiă
limba elină. Aristotele (Politic., VII, 6), repetă şi el afirmarea lui Erodot și

merge mai departe ca el, susținând că Grecia e aşă privilegiată pentrucă ocupă

geograficeşte

centrul universului:

>z8 zây “EhM)ywoy fEvog, bonsp

pozat

vată

obs tânovs, obrws ăpueputv pertyet, val văp Eviiopov axat dtavomtuâv Basie, El
uită că fiecare popor e centrul lumii pe care o cunoaște.
— ln loc de xeupavas, Dietsch scrie xspupivas, care însă nu se justifică prin nici un text manuscris, Acest participiu

pasiv e dela verbul xspăw, amestec, sau temperez

idea că amestecând apă cu vin îl temperezi sau îi reduci puterea, deci

din

aplicat:

la climă însemnează o climă dulce sau temperată,
48. Unele ediţii, între cari aceea a lui Tauchnitz din Lipsca şi a lui
Long și Macleane au fu care e o formă atică de care nu se servă autorul nostru.
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dozep 6hiyoy mpozepov! ctpijna” îv

India este ultima ţară

22570 tobro? uiy ră Eno:a setpă-

în direcţia răsăritului; acolo vie-

mai ră msratvă 9 zo0hdG

ţuitoarele 'cuadrupede. şi sbură-

ui

îj &v moto:

hota

“/wplotai

toare sunt

zau, zdpet: zâv fanwy zobro 6:
Eoacăwat vad ră Mnâwâv, Nr
czioy 65 padevuzvoy (zau
t zodro

o

o

03 /poobs

ăzhztos&

abr66.

aceştia .sunt întrecuţi de. (caii)
cei din Media, cunoscuţi subt

azi,

numele: de cai niseeni; mai produce (India) şi o cantitate mare

de aur, parte din ea săpată (din
pământ), parte cărată de fluvii,
parte.răpită în chipul pe care

32]
a

dăvâpea ză ăypta abre: mtpst
mapa eipta, Azov
r=. mpori-

l-am

povra pai. pari) tv dd 1 div 9
ZA
Aa
a
,
vai scâijrt
o:oa
"lyâoi amd
robtoy
7âv Bavâpiov pozat, 10

a

drspov,

descris. Apoi acolo copa-

cii sălbatici

au ca rod lână, mai

frumoasă

de

şi

calitate

supe-

rioară aceleia de oaie ; şi Indienii întrebuinţează (lâna) aceasta
vegetală

7

1 0)ițov

mai . mari ca

în alte locuri, exceptându-se caii;

u&y poooduevos, 6 6 3: aazaoîbpevos bad mozaţây,7 6 6E, ocp 20%
apantânaves. Tă

2 meretvă,

mult.

locuită

Vezi

mai

făiţiile menţionate

sus

Cap.

pentru 'vestminte.

98.

Ă

la nota 5, pag. 244 mai sus scriu

zermvă,

Afirmarea din text e cu totul inexactă, putem zice chiar că vitele cornute sunt
mai mici în India decât în Europa; cât pentru pasări nu e încă o diferență

între pasările. de acelaş fel.
3 Toro. In unele ediţii zodzw.

„+ Necatuv

ît

zaheoptvov

că

înzwvw,

Unele manuscrise

.

au

Nnaaiw»

care e şi ortografia întrebuințată de Strabon (XI, 7). Regiunea aceasta este men.

ţionată în inscripţia dela Behistun (Coloana Î,

13,

$

11), subt

forma Nisaia

şi eră situată în vecinătatea imediată a satului Behistun sau Beşitun şi posedă
subt poalele munţilor întinderi frumoase pentru păşunatul şi creşterea cailor,

Erodot la Cap. 40 din Cartea VII, -vorbeşte iar de câmpia Niseană şi
rimea rassei de cai care se creşteă acolo. După

de

inscripţia dela Behistun

mă-

Smer:

dis Magul sau Gomates fu ucis în provincia Nisea, lângă vechea capitală a Me-

diei, Egbatana, asă că localitatea aceasta aveă celebritatea ei istorică, Astăzi
regiunea aceasta face parte din provincia persană numită Luristan.
|
3 ănhezog, Acest adjectiv, care indică o mare cantitate şi care se aplică
la aur, în Cap. 14, 50 şi 215 din Cartea 1, e exagerat, căci India nu produceă

aur în mare cantitate, Nu e de comparat cu
sau Australia.

„* d pâv

dpoacâpsvoc.

ceeace

produce

o

California, Peru

Aurul exploatat din mine despre care s'a vorbit

mai sus, vezi nota 2 dela pap. 244.
â îi xarapopsbphevos md zorapiv.
stui metal prețios cărat de ape prin pustiul Cobi.

|
Fragmentele

3 îo“umva. Unele ediţii au tonuava.
? xapziv sipta, uahhovij re npopipovru

EI
sal

mici ale aceo.

pir

râv

ni

av diwv. Aci nu încape nici o îndoeală. că e vorbă de bumbac. Expresiă
elină seamănă mult cu numele prin care Germanii desemnează bumbacul, Baum-

«oile (lână din arbori). Avem şi noi un exemplu paralel în cuvântul untdelemn.
La Cap. 47 mai sus Erodot iar menţionează bumbacul pe care îl numeşte eiptov

&ră Edhoo. -

1 tafiet ot vo!

,

ări robrov.câv

E

DEI

îsvâpiwv

xpâwvrat,

iar

îmbrăcămintea

jos la Cartea VII, Cap. 65, auturul nostru vorbeşte

de

Mai
de
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21107, Ilphe :0 ad pzoauâpins
20/ătn. "Apain . Tâv otrzouăvy
optoy! ori”. 2.03 rabry] Mtâavo-

::107,.În direcţia despre : mia-

zăzi Arabia este cea. din urmă
țară locuită; ea e

singura

din

765 2; 75. E9Ti 4.00 popăwv zaG50y
bâuevos, vai: Gupirn, 5%. naoimt

toate . ţerile ..care:. produce

'tă-

mai eriduou.ov, 5: pai: i Niidayov, $

şi ledan.

adra iszăvra,: mhijy: zîă - oubpivs,
duszsrioş: 2râwyzar 7: oi A păftot.
Toy. pey e dnpavuțy.. Guh)syowo!,

de smirnă, . Arabii. şi: le .procură cu -greutate. Tămâia ei o
obțin afumând . cu stiraxul :pe

=

mâie,; smirnă,

casia, scorţişoară

Acestea, .toate, afară

DT
bumbac a Indienilor: »'lvo! ă3 e?pura utv îvosâuxrss ând Bhwv zenotmpivat.
Schlegel 'crede: că bumbacul a fost introdus din India:
în' Persia: şi apoi adoptat
pretutindeni, ca materie. textilă.— In loc de piwyrat

unele ediţii, cum e aceea

a lui Creutzer, au yptovzat, cum au mai jos la capitolul următor xztovzat în loc
de xriwvzai,
Această ortografie e: bazată numai pe autoritatea : manuscrisului
din Paris. îi,
fut te re
DIETE
IE II
IEI IO It
„1 wptwv. Nu-e corectă varianta 4wgiuwv care figurează
în unele ediţii

vechi.

Ei

,

tat

Lăcă

a

Date

.

Di

o...

a

ps

e

= 12: hu 3avwzts.i'Tămâia.
care se arde în bisericile. și înaintea icoanelor noastre este un residuu inferior al tămâii. S'a vorbit la vol. II, pag. 219, nota 5,
de această! gumă care se 'extrăgeă din coniferul Juniperus thurifera, originar
probabil
-din: Arabia, cuvânt pentru care Virgil vorbind de acest copac spune
(Georg., Il, vers 117)
'
.
i

_;

Numele

.

,

.

:

i.

»Solis est thurea virga Sabeeisc.

libân dat în Arabia

acestui product de unde

modern )+fvn, se pretindede unii câ

derivă dela

.

..-

a

derivă

și numele

numele

>

-

grecesc

muntelui Liban,

unde iar creşte “acest copăcel. Eu cred mai mult că ambele nume au o origine
comună semitică, rădăcina lebu însemnând alb. In limba Ebraică lebu 'însemnează lapte. Numele Liban ar fi. însemuând muntele alb, fiindcă e acoperit de
zăpadă, întocmai cum s'a dat numele de Mont Blanc muntelui celui mai înalt

din Europa. Guma pură a tămâii

e albă şi se poate 'ca

să se fi dat acestei

substanţe din cauză că.e albă. Coniferul thurifer. care produce tămâia
în India în destul de mare cantitate: între Sene şi Nagpur, substanţa
o ardem în bisericele noastre este o calitate ' inferioară şi mai ieftină
aduce din Siria unde e cunoscută
subt numele de Bokhir-el-bur.

creşte şi
pe care
care se
MI

3 subpvm. Despre această substanță s'a vorbit la nota 2, pag. 219, vol. II.
_4 wagiu. Vezi.vol. Il, pag. 219, nota 3...
i
a
5 xvvăpuwpov,

Acest

produs,'ca

şi casia,

provine

mai

mult

din Sudul

Indiei şi mai ales din insula Ceylan. Este scoarța copacului laurus cianamomum.
& )-nâavov. Mai departe, la Cap. 112, autorul spune că Arabii. îi mai
ziceau şi Xădavov, este exudatul aromatic

şi vâscos al plantei cistus

ladaniferua

sau creticus. Această plantă creşte mult.în insula Cipru, . în. insula Creta, în
Portugalia, în Spania, în Sudul Franţei şi în insulele Arhipelagului, aşă că
Erodot exagerează când spune că. Arabia posedă monopolul. acestor producte
aromatice, Este varietatea cea mai frumoasă. de cistus, foile sunt lamentate,
lucii pe faţa superioară şi acoperite cu un fel de bumbac. subţire pe partea de
dedesuht,. Aorile sunt mari, albe şi izolate..
Da
1 vatwyrat, Vezi: mai sus nota 9, pag. 245. — Arabii aduceau în: Egipt
substanțe aromatice pe cari și le procurau în ţara lor sau din extremul Orient;
aceste substanţe, în general, de natură cleioasă sau reșinoasă, aveau mare -căutare în Egipt fiindcă serviau pentru îmbălsămări. Așă cetim în Biblie (Genesa,

Cap. XXXVII, vers 25), că Ismaeliţii (Arabii) mergeau în Egipt arând câmilele
lor încărcate cu parfumuri, balsamuri şi smirnă... . 0.
ci
.

.

i

-

i

E

|

A
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zi oropara! Oouiâyrsc 2 Ti Es | care îl debitează Elinilor Feni“Eânvas Poiytzsc ESăyovar rab- | cienii; arzând stiraxul, ei capată

many

Ovutovris

dou2ăvovat.3

Tă | (tămâia).

Căci

copacii

aceştia

1ăp Gîvâp=o radra ză hpavozo- | cari produc tămâia sunt păziţi
câpa &piec bzâzzepo,t outrpoi5 | de (nişte) şerpi cu aripi, de

ză pâyă0zz, 6 zotziiat că siâsg, ! talie mică, şi cu feţe multe,
mvhăoocvar zhifzi modei zeţi | cari (stau) în număr mare îm32vâpov? Euaotov obro! o? msp îa”
Afpozzoy Enorpazaboyzat' 8 055si
d 3 ăddw ăzehabvovrat ăzb roy
& 2vâpăwy î) Tis oropauos 1 zum,

|
|
|
|

prejurul fiecărui copac; aceştia
sunt şi cari se năpustese - asupra Egiptului, nimic nu (îi) depărtează dela copaci decât fumul stiraxului,
108. Acyova: 62 uzi 7652 Apă- |
108. Arabii mai spun încă,
0,
Brot Os* mâna 8 11]șî zziuzharo” | că toată țara (lor) s'ar umplea
=
= wi, iveo0aLl0 | cu şerpii- aceştia dacă nu sar
s

e

427

abrods

0!6y îi vază căs &/iî- | întâmplă

|
1 <nv

_
orbpaxa,

”

"|

cuei

cevă

analog

cu

ceeace ştim că se întâmplă. cu

Aceasta:este guma storux sau stirax,:E o substanţă re-

şinoasă obținută prin inciziuni practicate în coaja unui copăcel numit alibufier;
e de o coloare roșcată şi când arde produce o fiacără vie şi un fum aromatic,
In medicină se întrebuințează ca un stimulent. America produce stiraxul lichid
cunoscut în comerţul englez subt numele de liquid amber (chihlibar lichid). —
Articolul indică, că această substanţă eră considerată de Erodot ca cunoscută de
cetitorii lui.
:
"
|
.
2 Guptâvyrss. Însemnează aci: dând foc sau aprinzând pentru a produce
fum, ca mai jos la Cap. 112, la Cap. 75 din Cartea IV, la Cap. 97 din Cartea
VI şi la Cap. 99 din Cartea VIII.
o

3 navrmv Boptâvres hapBuvovat. Fraza eliptică în care se subtînţelege Î2avwrăv după hap2âvovs: a57ny, adică otopaxm, Această frază e numai o repetiţie a celei precedente și ne oferă un exemplu de obiceiul cel

are autorul nostru de a se repetă uneori. E posibil ca asemenea repetiţii să
rezulte dintr'o corectare a autorului care u uitat să şteargă fraza înlocuită, așă

că amândouă au rămas în text.
4 Sgpreg

ba6zrepot.

? optupot.

Vezi vol. II, pag.

192, nota 6.

Vezi vol. I, pag. 10, nota 2. Acolo

am

stabilit. ca regulă că

de câte ori cuvântul care precedă acest adjectiv se termină cu o vocală,e mai
bine a adoptă forma cu s la început, adică cprapis și când ultima literă e un
s trebue scris ptusis, de aceea la Cap. 5 din Cartea I, unde acest cuvânt apare

de trei ori, prima oară am scris ptrpoi, fiindcă e precedat de adverbul ouoiws,
Iată de ce prefer aci forma sutrpoi formei ptxpo! adoptată de textul lui Blakesley. '
?
usaăbea.

”
Vezi vol. II, pag. 29, nota 7.

1 6&vâpov. Scris uneori ftvigzov.
5 obrot oî asp îs Atyvaroy

întorpurebovrat,

Adică șerpii cari

sunt menţionaţi la Cap. 74 și 75 din Cartea II. Unele ediţii, cum e aceea alui
Sayce, scriu într'un singur cuvânt oîzzp în loc de o? ep; cele mai bune texte

însă nu fac această contopire. |
? îxtpadharo. Vezi mai sus nota 1 dela pag. 206.
10 si pi) ţivesbat. Mai sus la Cap. 105 avem o construcţie
2pohapBvetye.

similară »sţ

948

=

Thalia

IEI, 10s.

vas îjztorăuenv viveodar,
Rai aus
od Oziov 1 zpovol, ozep vai
oizâc tort, 20504 oopi, 2 Goa uty ?
Ww'/iiy Ta Gathă ai 2006tua, raza
a

Pi

7

.

1

To.

a

năpâreile..

leaptă precum trebue: să. fie, a
dispus ca acele (vieţuitoare) cari .
sunt fricoase şi cari se mănâncă, .
să fie toate foarte productive,

pă advra zohbrova mezina, t
tva, pi) Saam 5 aarzo0duzva, do

53 osrha za dvmpă, Ghâţova.
Todro ut, Br: 6 hayds bad zay-

pentru ca nu cumvă, fiind toate
mâncate, să ajungă să lipsească,
iar acelea cari sunt agresive şi
vătămătoare să se reproducă
puțin. Astfel (de exemplu) pe

zăs Orpsbszat Ompiov zai 'Spybos
ui
ăvpâzov.
55 0dro
oz dd
94 zi? zu? z017 avOpozoav,

)brovăv tort, Entavtozazat8 u.05vy0y
1 el ui

ţivecbat

xas'

Şi întradevăr, - pro-

niă dumnezeeuscă,'
care e înţe-

abrobs

olâvy

st xară

sg

îylâvas Ante

ac&umv ţiveatiat. Fraza ca construcţie e foarte întortochiată şi cred câ a
fost la inceput o singură frază combinată cu cea următoare. Am reprodus aci
textul așă cum se prezentă el în majoritatea manuscriselor şi în textele cele

mai

bune.

“Textul

lui Sancroft

are

za:

zăs

în loc

de

încercări de a restabili textul, între altele aceea a
textul original a fost >et pn viveohar vam abrobs,

Tatscâpnv

iveala

sope s.c.l.
1 cod fictov.

was

05

siov

zpovoim,

mpovoig,

boaxep

val

zară

căş.

S'au

făcut

chiar

lui Sennep care crede că
olâv «i xat fat îutâvgat

Gsnsp

ua

olx6s

art.

olrs

sat,

Trebue

î0b3%

să deo-

sebim între ză lstov despre care vorbeşte autorul nostru la Cap. 32 din Cartea I şi la Cap. 40 din Cartea aceasta şi care este calificat de pliovepâv şi între
ceeace FErodot numeşte ro bsiov 4, zpovoim. ci (istoy este divinitatea în sine

pe care linii în genere nu o considerau ca totdeauna binevoitoare către om,
în sensul că eră geloasă de orice fericire prea mare a omului, fiindcă numai ea
aveă dreptul să fie perfect de fericită, perfect puternică și stăpână peste tot;

zod balov în npovoim este grijă părintească a divinității

asupra

naturii

în ge-

nere creată de ea,este providenţa divină sâu în limbajul sancţionat prin uz în
biserica noastră >pronia cereascăc. Omul, prin inteligenţa sa eră prea aproape
„de divinitate aşă cum o concepeau Elinii și putea rivaliză uneori cu ea până
a deşteptă gelozia ei și atunci ză fetoy deveniă ehiovezây; nu eră aşă cu restul
naturii care nu puteă rivaliză cu divinitatea şi care aveă nevoie de protecţia
divină. Doctrina proniei cerești a fost patronată de Platon şi apoi de şcoala
stoică.
— Unii

pretind

că

zpovol,

eră unul

din

epitetele

Minervei

Atene,

dar

am văzut la vol. Î, pag. 144, nota 2, că aceasta e o eroare pentru "Ati
vrtn (apă vao5).
E
.

5oa

pty.

Rău se adauge în unele ediţii ţăo după cuvintele acestea,

+ xezotmxe. Unii scriu nenolmxev.
5 Exthia'g. Se găsesc ediţii cu întimaeat.

* d hagis

2po-

bai

6pwxov. Observaţia
acest autor spune că
el şi pentru puii lui,
Gîjv, proverb pe care

mavris

Onpeberat

-

9mnoiov

.

val

ăputliog

xai

ăv-

aceasta o face şi Aeliaa (Mat. animal, XIII, 11), unde
iepurele nu are odihnă, dar că e totdeauna cu grijă pentru
și există un proverb chiar la Elini care ziceă daţă Biov
îl găsim într'un pasaj din Lucian (Somn $ 9) şi care în-

semnă a duce o vieaţă plină de grijă,— Unele ediţii au
în loc de haţis,

forma

ionică hazubs
N

1 odrw 54 “eThe Mai sus la Cap. 12 ne întâlnim cu locuţiunea aceasta.
? îmuroîcxerut. Avem verbul simplu xvtoxeafja: la Cap. 93 din Cartea II.
Bihr dă latineşte sensul lui Extxotoxezar astfel: >snperfetat, super priores fetus
alio fetu gravide fit bestia, seu denuo concipite, Faptul fizic în sine mi se pare
foarte dubios, cu toate că precum observă Bihr, e sprijinit qe o autoritate nu
mai puţin recunoscută decât aceea a naturalistului Lineu care spune: > Lepus

immensus parturitione per totam sestatem, superfetatione haud rarae,

O
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219

de o parte (e) ispurele, care e vânat de toate animalele, şi -de
păsări şi de om, acela e astfel!

de prolific (fiind) singurul animal care se suprafetează ; căci
în pântecele (iepuroaicei se pot
găsi totodată) un şoldan cu

blana completă, altul cu părul
(încă) rar,-altul deabiă: format
în: mitră,

jar altul în curs de a

fi conceput. Astfel dar e

(ani-

tvopas 6r-

malul) acesta; pe de altă parte
leoaica, care este (animalul) cel
zăs piitpas” absavbnevâs | mai puternic şi cel mai îndrăzmod pwâhhoy 2o:ryâaza | neţ, nu fată decât odată în vieaţa,

20h)by zâyzny 0torăraus, =

ei un singur puiu; şi aceasta
pentrucă (leoaica) când fată, odată cu fâtul (își) leapădă

(şi)

>

mitra. Şi acum iată cum se face
aceasta: când puiul care se află.
în mitră începe să se mişte,

acela, având unghii mult mai
ascuţite decât oricare alt animal, sgârie mitra ; cu cât

însă

“creşte mai mare, o sgârie mai
cumplit; şi venind momeutul
„-

îm dă ăvatpiarut. În sensul de a se concepe în care Erodot întrebuincază verbul acesta şi la Cap. 69 din Cartea VI, precum şi Ateneu, Eustatie
şi alţii. Intr'o traducere română publicată de Iorga după un manuscris din

1645, găsit în mânăstirea Coşula, găsesc curioasa traducere
Evident că traducătorul nu şi-a dat seamă de sens.

»altul se

omoarăc.

1 bpacăraroy. Reputația leului ca animal curagios şi îndrăzneţ, a scăzut
mult de când vânători ca Gârard, Gordon Cumming şi exploratori . ca Livingstone au făcut cunoştinţă mai de aproape cu această fiară. Totuş leul e foarte
îndrăzneţ când e împins de foame sau când e vorba de apărarea puilor lui.—

Avem aci neuirul î&y !oyopirasoy vai fipasâratov în locui femininului acordându-se cu hâatva, fiindcă se subtinţelege (âov sau inptov.
3 ănaf îv 20 Bimp ciuzat îv, Ac iar Erodot a căzut într'o eroare
gravă de istorie naturală. Dacă ar fi cum

spune

Erodot,

rassu leilor ar fi

părut de mult de pe pământ, Adevărul e că leoaica fată în toţi
ori are numai

un Singur puiu, în general sunt doi

sau

trei,

sau

dis-

anii şi rarechiar

patru.

Omer (Niada, XVIII), e mai bine informat decât Erodot în privința aceasta,
asemenea şi Aristotele (Iist. anim., VI, 81)..
.
* ovysufălhet râ <ârvo răs pijrpag, E de mirare cum Erodot
a putut să se facă ecoul unei așă de mari absurdităţi.
,

:
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Thalia III, '108, 109.
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:

1109, ."9g 53 pai ai Eprâvai ra
vai oi. îi: "Apafiotai. Dz6 Dmâzczpot

_diptes,

ei Epivovro

ds Î pboic

SE" ripi
'vnâby

„d

ăgtuvisrat

vârşire;în

rămas

petic

să|

şi cu şerpii sburători.
din Arabia, dacă s'ar reproduce (aceştia)

ab-

după cum e firea lor (să se reproducă), n'ar mai fi traiu posibil pentru oameni. Acum, când
se împerechează si, şi în'momentul: când şarpele - bărbătese

îşi depune sămânța, : şerpoaiea,
îl apucă de gât, şi înfigându-se
bine, nu-l mai slăbeşte până ce
(î) la:mâncat dela un capăt la
altul. Astfel moare dar partea
bărbătească ; cea femeiască însă
e pedepsită
(şi ea) în chipul

ză * teza: âreobist zijy: valpmpavy,8
„0Drw-7ijy Ezînorw zottazat.

e

109. 'Tot'aşă şi cu -năpâreile

rola: bzdpat, od ăy '1jv ftotuaS
ăvâpzotct, -Nây. 3, :Ezzây 0op=
vbiovzat xară -Qzdyea, a 2 adri
1) 0 Eponv ră twnotioz,i dateutvo5: adro5. ij . “ovi, 1 0ihza
ânterat:
zis -Getpîs, mal Buupdoa, 6
60% viat apiy 8 Dopăr."O uăv
îi) “Epony - ăzofvijoret : zpâzw . ră
eipnutwo” 1: 88 Oijhza miar coivăz
azoriva ră Epozv 70. ovi? st
wuwptovia Est 2v ri) paotpi: 3âvza
Boparăvza

a mai

din mitră nu mai
nătos..
.

adrhs,
Sa | următor:

puii,

ca

să

răsbune

Oi 55 | pe autorul lor, când sunt încă

xarațpăpwy.

Pătrunde mai adânc ssâriind-o

cu

desă-

alte cuvinte o sgârie mai profund.
— In loc de istxvâszat Dietsch şi

Dindorf au iztxvtsta:, dar, afară că Eatuvtezat e preferabil, variantă

îmixvierat

nu e sprijinită pe nici un. text manuscris.
— Textul lui Sancroft are zaruyăzuv
dela xaragvânrw în loc de xarţpiztw. Sensul este acelaş de a sgâria, căci xacațpăzru însemnează sgâriitura ca cu uu vârf de condeiu cu care se scrie şi
xataţyănmw, sgâriitura cu pieptenele cu care sc pieptenă lâna ((py&zos). Prefer

însă pe varaţgtowy, care figurează în textul lui Creutzer şi în toate manuscrisele afară de cel din Cambridge, fiindcă e o aplicare destul de des a acestui
verb în limba elinească, și care îşi

care derivă tot dela verbul “păpw
2 0d58
>

8

3

obx ăv

stpo”

unde

Vezi'vol.

îv

paralela

în' verbul” francez

derivă şi substantivul

>griffec.

], pag. 54, nota:2.

Btăstpa.

ar fi fost mai

are

cum

voriflere,

i

La Cap. 45 din Cartea I avem 0838 of eta] Ard-

bine dacă aș fi tradus

>nu mai eră de

trăit

pentru

elc în loc de nu mai voiă să trăeascăe.
N
a
* 3 dunouvwast. Unele ediţii au îxrowmet, (Vezi vol. II, pag. 210, nota 3).
Băhr traduce latinește întreg pasajul acesta astfel: >Quando in ipsa genitura
„versatur mas, dum semen a se emittit, femina ejus collum apprehendit eique
>innixa non prius remittit quam perroserit (collum)e,

5 ăzteptvov. Testul florentin are ăzteouîvov adoptat şi de Blakesley.
* îuoboa. A ţineă bine cu dinţii, cu ghiarele sau.-cu orice sar înfige.
Omer

(Odisea, 1, vers

381), zice:

»"9s Egab, oi &

ăpa

mdvzeg

bâăs îv pethest

byrege.

"1

fovăt.

Nu fovei care e forma atică şi pe care nu o întrebuinţează nici-

odată autorul

nostru.

»pulli patrem

abciscentes, dum

|

.

!

sunt, uterum

prorodunte,

3 pu-nspav. Textul sancroftian
are pnzipa care însă e prea general, mai
ales când se vorbeşte imediat de .intestinele mamei. Bihr traduce pasajul:
în ventre

adhuc

951

Thalia: III, :109, 110.
ă)hoti ăotss, Surse "dv Duozoy -0d
îniu.ovse,1:: zizzovai! “za (9%.
(ăi
40)
b
da

-

zudăzonat zohhây! zi pi
TE19009, 3:

Ai

pâvi'0j

a

vată zâsai: zi : qi : stai”: i 2
ondzrepot: z6vrect afpoor eo. 2
77) PA puţin za 0b5ap Xa vază

zoăro5 Gorzovat: a0hhei sivati.

în “pântecele: (mamei - lor), 'rod
prin: mitră, :şi: rupând cu dinții
maţele: “acesteia ;7efectuează :astfel ieşirea 'lor; Pe de altă parte,
şerpii- ceilalţi; cari nu: sunt vătămători oamenilor, ouă şi scot
o mare mulțime de pui. Năpârcile sunt răspândite peste
lumea întreagă ; iar (șerpii) cei
aripaţi „sunt “grămădiţi (toţi)! îîn

Arabia. şi nicăiri aiurea; acesta
“110. Ta, uây 8 e ctvostn 705z0y '0ăzw -urâvrat PA păiro:, ri d
zaatry 6 îs" Emsăy "aatadfawvrat

e :motivul' pentru care 'par-a fi
aşă de.mulţi. “si
ci.
“140. Tămâia aceasta dar, Ara |

bii şi-o procură -aşă (cum "am
arătat), casiu însă în chipul ur-

fonem. dai CEruao! &h)otat ' 73

mător:

md câuz.uri 7 2piswzoy, „Pip
adây 16 6ploduâ, Epovat sai
zi zaotr]. ? “UI 8 &y Dipor ms

peste tot corpul şi peste obraz
exceptându-se ochii, cu piei de

za 8: 0 Bade: zei

adzip za

după! ce

se. învălnese

bou şi de alte animale,
vin după
casia. Ea creşte într'o baltă care

1 od and ipoves Avem odâupâs îmhiipovas, aplicat: erpilor | cari "nu
sunt „Veninoşi, la Cap. 14 din Cartea II,
> zpipua. Prin cuvântul acesta se înţelege: mulţime . sau dimensie ; ca Ta
Cap. 36 din Cartea 'I, şi mai jos la Cap. 130 din Cartea aceasta, Ja. „Cap. £31
din Certea -1V, la Cap. 43 din, Cartea VI, şi în alte locuri, -:
-

* câzvuy nu se. aplică des, la progenitura animalelor fiind în. general. întrebuinţat

pentru

copiii umani, de aceea

s'a propus de către Valkenaer şi WVes-

seling a se ceti aci âşiw. O asemenea alterare a textului

nu

o 'autoriză nici

un text manuscris şi avem, afară de aceasta, o mulțime de 'exemple unde zîx“cv se' aplică la pui de animale. Astfel : Plutarch (Vicaţa "lui Periclea, $:1),
aplică termenul! acesta cățeilor și maimuţoilor. Yezi şi: Omer," Iliada; II, vers

311, 315. 817; Iliada XI, vers 118; Iliada "XIX, 'vers

400;. Odisea XVI vers

217, La'noi cuvântul puiu, care strict vorbind-ar trebui să' sc aplice numai la
pasări, se aplică prin extensiune” chiar la lei şi la: alte” animale ' cari numai a
pasăre nu seamănă. — E curios cum. Erodot face pe șerpii: vătâmători Vivipari
iar pe

cei

nevătămători

ovipari.

tc di -brânzepot îdvrss. 'Se subtinţelege dgize de mai:'sus;
„2 masă sodzo. Ca mai jos.la Cap. 137, din cauza aceasta.

* uasimv.'S'a văzut'la nota 3, pag. 219, vol.: I[,: că casia şi 'cinomonul
sunt produse ale aceluiaș copac. Pliniu descric casia la “Cap. SII; ş A, din
Iatoria Naturală.

"1 Epyovrat își rhv zasimv. La inceputul Cap, 104 de mai 'sua am
avut stăabobst în ăv ppusdv. !
ia
* EH Dă2v Alpayg pbesat, Dacă prin casia Erodot - aa înţeles ceeace

cuvântul în real semnifică adică scorţişoara aromatică a arborelui canelii (laurua

casia a lui Lineu), el se înşeală când spune că creşte în localităţi băltoase; din
contra e un copac căruia îi place uscăciunea

şi căldura. Nu trebue să ne uităm

“

-

Thalia III, :110, 111.
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nu are adâncime ; în jurul .(lacului) acestuia şi întrînsul locuesc nişte animale aripate.având 'o asemânare.

mare

cu .li-

„111. T, 88 E ztwvâuouovt Er

liecii ;- ei ţipă
tor şi când e
ştiu să lupte.
ochii în contra
culeg ei casiu.
111. Chipul

TobTwy Gwwuzotrârepov: 05))3yova:.

dună scorţişoara e şi mai extra-

"Ozob

ordinar. Unde se face ea, şi
care e localitatea. care o produce, aceasta (ei) nu : sunt în

îpizety ij

PCI
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zaciyy, 3...
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îi

păy văp : pivetari and. jeg

ut. Yi d rpeovod £ort, oby E/avat

"Opwdas

Too.

zopsty mabra

peyădae”!

îi, )

cae

La Dă

vo30s Erpăzn.€

[033

P “3
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2

eimsiy: . zh
Gri, hârp.' pizâr 5
psopevot, Sy rotai6s opiotoi
tao
„îuveg adr wbzoda! îv rotor 6 A
ră

în mod. îngrozivorbă de luptă,
Apărându-şi dar
(acestor animale),
cu

care

(ei)

a-

stare s'o spună: numai că unii,
urmând o . tradiţie: verosimilă,
spun că ea se face tocmai în
aceleaşi locuri în cari a fost
7

aşă de aproape în aceste pasajeca să conciliăm

descrierile acestea cu _realitatea faptelor, suntem în plină fantezie și în” plină legendă. :
1! zposixeha,. Scris uneori mpossixsha,. Vezi. mai „sus -nota 3, pag. 123.
1 <Erptqe,. Verbul acesta care e etimologiceşte legat cu verbul latinese
stridere și cu a strigă al nostru exprimă sunetul ascuțit al vocii pasărilor şi

se aplică şi ţipătului'strident al liliacului.
Heeren

(Vezi

vol.

crede că e vorbă de reptilul sburător (draco

IV, pag.

210, nota 6).

volans) al lui Lineu care

abundă în India Orientală şi în Africa şi deci şi în Arabia.
* Tă îm ănapubvontvovs ăn tâv deliahpâv,

|
odrw .dptnsty

cv xasimv, Construcţia indirectă a infinitivului cu acuzatival pare a indică
că Erodat spune ceeace a auzit dela Arabi şi că! se subtințelege hiţovst sau

MEtovat ?Ă păBot,
|
„= 4 xtvvâpuphov. Vom repetă aci ceeace am spus mai sus la nota 8 dela
pag. 251 şi în alte locuri, că suntem aci în pur domeniu de fantezie şi că Erodot

nu știe că casia și cinamona sunt forme diferite ale aceluiaș produs, adică arborul canelei sau scorţişoara. El nu are de.loc o idee clară despre ceeace înțe=
lege singur fie prin casia fie prin cinamonă şi confundă împreună diferitele
producte străine pe cari le numese Englezii spices "şi Francezii epices, cum
sunt scorţișoara, enipaharul, cuişoara, nueşoara şi altele.

5 oizost. Sunt ediţii cari scriu stxszt.
* îv roiat d Atdvvooc îrpăgm. Ceeace pare a fi Etiopia. (Vezi mai
sus Cap, 97). Heeren însă crede că se înţelege India, fiindcă scorțişoara sau
canela (laurus cinnamomum), crește mai ales în insula Ceşlan, dar chestiunea
nu. comportă

discuţie deoarece ne lipsesc bazele necesare pentru a puteă ajunge

la un rezultat satisfăcător.
.
|
,
2,
1 "Opvhas:âi dNEţovat peţăhag. Pasările cele mari-au jucat totdeauna un rol important în legendele şi în basmele orientale, între cari trebue

să prenumerăm şi pe acestea pe cari ni le raportează Erodot în capitolele acestea; astfel avem pasărea uriaşă, rocul, care răpeşte în Halimaoa arabică. pe

Sinvbal marinarul; vezi şi legenda raportată de Marco Polo relativă la animale
din Golconda (Cilătorii, pag. 658).
.
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„A nă văpea.

râpelor de munte, unde nu păseşte picior de om. Ca să ajungă la acestea, Arabii recurg
la 'meşteşugul următor: ei tae

în bucăţi cât se poate de mari
cărnurile' boilor, ale asinilor şi
ale altor animale cari au murit,

şi le. aduc în localităţile acelea ;

depunând aceste (bucăţi de car.
ne) lângă cuiburi, fiecare din ei

Scoarţele subțiri şi sucite cum le avem

„tişoara ce se găseşte în comerţ, şi pe care o pisăm

şi astăzi

sau o radem

ca

în scorsă facem

praf de canelă. Riihr explică cuvântul prin »convolutam tenuem .corticem.
? ră pete &si Votvixwy. pabâvrss xtyvăpwpoy xadiopev,

Fenicienii, precum ştim bine; erau agenţii principali de comerţ şi de transport
intre Europa şi Asia, aşă că eră natural ca productele ce le aduceau în Grecia
să fie cunoscute acolo subt denumirile lor semitice. Numele . fenician pentru
cinamona trebue să fi fost 'dar tot cinamon cum e şi în limba sură ebraică
(Pap). Bochart' (Phaleg., II, 3) observă că toate denumirile elineşti. pentru
plante şi produse aromatice venite din Asia sunt de origine semitică, cum e
casia (Psalmul XLV, vers 9), smirna sau mirul (Cântecul lui: Salomon, Ul, 7),
tămâia (ifavw36s) s.e.l. El mai emite părerea că legenda relativă la pasăre
şi-ar aveă originea în asemănarea cuvântului semitic kinamona cu cuvântul

kinim care însemnează cuiburi de pasăre Di
|
? [pis ay î% sobra sobe 'ApaBlove copitsabat: zăîs. La Cap.
66 din Cartea II, am avut aceeaş expresie în formă directă: »[lpăc dv sata
copiţovzat
mădec.
Ilpis dv este o.în vederea scopului urmărit, care este aci de a
a
.
e.
n.
.
luă aceste cuiburi . puse îna locuri
prăpăstioase şi .. inaccesibile,
>

sv

&noţtvoptvwv,

85 şi 136 şi Cartea V, Cap. 4.

Inţelegâudu-se

cei morti. Vezi şi Cartea II, Cap.

5 aacussetwpuivag.: Câtevă” ediţii mai moderne au xutasetouivag care
se găseşte în manuscrisul florentin. Forma admisă de noi este cea ionică şi în
textul lui Creutzer găsim xazasrousvas, care e bazat pe manuscrisul sancrof-

tian din Cambridge. Verbul ntzzchute întrebuințat de Erodot la Cap. 95 din
Cartea II. .
A
.
'
mă râv bnotoţiwv-pihaa ăvupoptstv îsi răg vsocolac. Nu
poate să nu ne izbească asemănarea care există între acest basm al lui Erodot

şi Dasmul arab din Halima cu pasărea uriaşă şi bucăţile de. carne crudă, cari
au înlesnit scăparea lui Sindbad din fundul văii inaccesibile unde căzuse,

Amândouă poveştile poartă aceeaş stampilă
izvor,
— În loc de ză zâvy Szaţoţiwy pihza,
ră bnoţoţiw», care nici nu 'e mai bun şi
manuscris din cele recunoscute.

şi e posibil că an ieșit din acelaş
unele ediţii vechi au abrâvy ră-păhea
nici nu e susținut de vreun : text
ae
ae

254

|
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Thalia :II1,:111, 119113.
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care :miroase urât, are un -par-

e Dpiorezat yptvd= | fum din cele mai plăcute;: căci

u=vov;,0lov. photds ămb, răsr-Bhms.ă | se: găseşte (lipit). de: barba ţaXzijatuavy î Se zohă ză ubpuv pilor, fiind un exudat cleios, din
zori, 'O0vmâci ze: uăhoză! rodto |:arbust. E întrebuințat; la (fabriApăâtor, Dina

„=

m

"|" Arabii (se' servă de el) maii ales

me

ui

113. Toozăra
zăp

eipiohu:

| earea) a multor “parfumuri : şi
ca să afame..

n. Odo

ăzăte

pns Tie "Apatine€

|

8: rije pr

Ozozsotov

„1 00drw. "După cuvântul

pi

1119, "Asupra plantelor aromatice . ajunge atâta:

întreaga

| ţară a „Arabiei răspândește (din

acesta unele

manuscrise

înserează "particula

pi

pentru a corespunde cu îi de mai jos, dar aceasta nu e necesar şi manuscrisele
principale şi ediţiile cele mai bune

2 <06rwvy,

o suprimă,

Nu întâvzw ci pwpâv subtinţeles. Bâhr traduce; ex “bis locis.

perveniat in alis regionesc.
“3 Addavov, Vezi. mai sus nota G.dela pag. 246.
4 atv âv câvrpăţu», Wesseling propune aci ay za! câv <păţov sau
câ zăv se rpăţuy. Nu e însă nevoie de această schimbare care nu e sprijinită pe nici un text manuscris, căci o Tpăţas sâv aițây, este o expresie admisă
pentru a indică un. ţap şi o găsim în versiunea septuagiutei din Biblie (Daniil,
Ma vers 5,3 şi 21).
.
ps
4

5 mhotis.ănd ris: dim. Materia - 'reşinoasă şi : lipicioasă pe .care.o
exudă planta aceasta cistus. Pliniu (XII, 17), spune că această materie vâscoasăse lipiă de părul. caprelor când păşteau din plantă. E curios că scriitorul francez
Thâvenot spune că în iusula- Naxos creşte o:plantă »ladume, pe. care, o mă»;
nâncă, caprele. şi că cleiul de pe această plantă .se_ încurcă în barba. lor. pe!
care o taie locuitorii ca să obțină această reşină. E ciudat ca acest autor să
transporte la Naxos tocmai ceeace Erodot spune despre Arabia și cred că e.0.
eroare, deoarece” numele »ladan< nu e elinesc dar arabic.
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tve,

tîs

'Apapi ins „Mai

sus

la, „Cap: 23 am.

Thalia 11, 113.

.

„295

î850. Abo 65 mâvza 6twy ari tor! | cauza: lor): -un parfum. :divin:

-&

0oduazos ăsta, ză osâzpăd: Ers- | Acolo există două .rasse 'de oi
pu0: zozi.? d uiy abrîoy 3 „pe
27
demne de a fi admirate, şi cari
tat răg Gbpăs 'warpăs, Tptây zq- | nu se găsesc nicăiri aiureu. Una
E wy 004 Edhdooovac, râs et mie | din ele are cozile lungi, nu mai.

mei

ot

E or

extaz,

Ehza

dv | scurte catrei coţi,

îvozpipoueviuy 9, zpbs

cari, dacă

să | ar lăsă cinevă ea.oile. să. le tâ-

Tă roy obpiwy.. Năy î Gaas ris | rască jos după ele, s'ar. ulceră
6

motuivy ' Eziotazat

Ebhowp-

din cauza, frecării

o'6 auaticas vâp
auedwec bmoâtavat abrăș sist 6dpia! £ybs Ersov zzivzos riv
odpijy Ei auatisa Erăorqv zaraGiovsas,?

Lă.6:
A:

|
|
|
|

Erzpov âvos8 râv | le leagă pe. dedesubtul cozilor,
:
aşă că fiecărei vite în parte. îi

leagă
1 Ado

83

coadelor ; cu

pământul. Aş fiind, fiecare cioban ştie tocmai cât..îi trebue
în materie de dulgherie ; căci,
fabricând nişte cărucioare mici,

tvea

dtov

sei

tort.

coada .pe. câte: o

căru-

Speciile de oi descrise aci, unele cu

coada luugă, altele cu coada lată, par a fi aceleași cari sunt comune şi astăzi
în Asia mică, în Persia, în Arabia, în Siria, în Afganistan şi în toată Africa,
Englezii le numesc Oi dela Cup, pentrucă sunt acelea pe curi le cresc colonii

englezi dela Capul de Bună Speranţă. şi în Turcia oaia cu coada lată şi groasă
e foarte căutată din cauza seului ce se scoate din ea. Un călător englez descrie astfel oaia pe care a văzutio la Smirna: >0ile din ţara! aceasta sunt ca
»oile noastre dela Cap, având o coadă întiusă ca un .şorţ, plină de “grăsime
»cum'e măduva, coada -aceasta acopere întreaga lăţime a părţilor dinapoi:a
soii,

şi

adeseori

târăşte

pe pământ

greutatea

ei

care

trece

uneori

pfanzic. (Fellocos, Asia Mică, pag. 10). Leo Africanul, carele a scris
al 15-lea, consideră că caracteristicul care deosebeşte oaia africană de
ropeană este lățimea cozii, şi spune că a văzut o coadă care cântăriă
1 că obâapâht Extpwlit îcri. Acaasta e exagerat pentrucă
în

nota

precedentă

că aceste

varietăţi

de

oi

se

găsesc

nu

nuruai

10

în Arabia

dar şi în Asia occidentală şi în toată Africa,

abztwy.

'de

în secolul
cea cu80 livre.
am văzut

Adică îîwy. Unele manuscrise au ari.

:

& năg ei ntg înzim opt înthzetv, Tradus de Biihr în latineşte: >quas,
(caudas) si quis permitteret ipsis post se trahendasc. Tot „Construcţia aceasta o
avem la Cap. 161 din Cartea VII > 6 Ady &în: mot &păetye. Asemenea la

Cap. 90 din Cartea I >îzetvat

oi

ro

liz6

robrpe. — In loc de îz5ixstv unele

manuscrise au ăzthuaty, dar înthuswy e mai corect,
!
3 ăvasptBopevâwvw, Scris uneori ăvarptBoptiwoy.
$ îc zocobro. Până la gradul necesar ca să-şi ajuugă scopul, adică pentru a puteă fabrică căruciorul pe care se așeză coada.
.

1 Evăe Exdoarov vrhvsos

sv

obpmv

îsi

apaiiâa

inăoemv, 4

-adtovieg. Şi astăzi se pot vedea în Turcia asiatică oi cu coade late târind
după ele o scândurică pe două rotiţe pe care e" aşezată coada, căci altminteri

de ar târi-o pe pământ, fiind prea grea s'ar jupui “de piele. Leon: Africanul
(IX), face şi el menţiune de acest sistem de a purtă coada aceasta voluminoasă
ce o au

oile

acestea. El zice:

>Vervecibus

adeo

crassescit cauda

»dimovere non possint; verum qui eorum curam gerunt caudam
»culis alligantes gradum

promovere

faciunte.

ut :se ipsos

exiguis: vehi-

4 qevos. Erodot greşeşte, nu eră o rassă deosebită ci o simplă

a rassei cu coada

mare.

varietate
i

ID

5G

Thalia III, 113, 113, 3.
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upopiorărog, 10

mai înalţi

=

Oa

wsiiorevs uzi mahhiotovs 9 pai pua-

cioarâ, Rassa cealaltă de oi are
coada lată, lăţimea ei fiind câte
odată de un cot.
114. In. direcţia spre unde
miazăzi se lasă spre soarele ce
apune (se află) ţara Etiopiei,
ultima din câte sunt locuite;
ea produce în: mare cantitate
aur şi elefanţi uriaşi, şi toate
soiurile de copaci sălbatici, şi
abanos, (precum) şi bărbaţii cei

“WY

Tas

05pus

zharias

mi Ei zip

Pops05o!

ahătos.,:

114. PAzozvontyns 1 63 psoauApins2. zaptizet zpbs 05vovra %htov
1 AiBonin “pm, Zoydr: Tâv
„otzsoutvov' 4 :a5rn. 63 -poody ze
pEpst zoby5 al EhEpavrac âuprhactae, 6 wati 'devâpea mâvra?
dpta, vol Edevoy,8 mai dvâpae

(ca

statură)

şi cari

trăesc mai mult.

115. Adrar py vw Ev ze ri)
"Acig toyarail! sto: za 2y ri
An,

1? Tlegi 83

roy îv cîj E8-

115. Acestea. sunt dar regiunile

extreme

(ale

lumii)

despre partea Asiei

atât

cât şi des-

1"Asoxihtvopnivmâ. Manuscrisele zise sancroftiane şi wesselingiane şi
“încă unul care nu are legătură cu acelea au ăznzhtvoptvrs, adoptat de toate

ediţiile cele mai bune. Celelalte manuscrise au ăzoxhtvapivns.
2"Asoxhtvoptvms dt pecunBpims. Pentru expresia aceasta pe care
am avut-o mai sus la Cap. 104, vezi nota 4dela pag. 211. Aci autorul voeşte

să spună

că Etiopia e la Sudvestde Arabia.

3 Atbrozim
fantopolis

|

yu pm. Etiopia e considerată ca începând

şi se pierdeă apoi

,

din

sus

în vagul necunoscutului. (Vezi mai sus

De aceea o și califică de »icyârn râ oixecpivwve.
+1 AtOcozi ybpm, îcărm râv oixsopivuv,

”
Tot

de EleCap.

19).

aşă mai sus

la Cap. 106, e calificată India ca ultima ţară locuită în direcţia răsărituluic.
* xpvsov ce wipet mohhtv. Vezi mai sus pag. 56, nota 7.
* ăpuotinviac. Adjectivul acesta, pe care îl întâlnim iar la Cap. 28 şi

112 din Cartea 1V, însemnsază de mare dimensie. El s'a aplicat la început
unor cupe mari cari aveau nevoie de două mânere pentru a puteă fi mânuite
cu înlesnire. — E curios că Erodot vorbeşte de elefanţi ca de un animal nu-

mai african, pe când elefanții reprezentaţi pe monumentele egiptene sunt asiatici aduși ca daruri sau tribut,şi în naraţinnea lui Ctesias despre campaniile,
iui Ciru şi pe obeliscul descoperit la Nimrud de Layard, vedem elefantul asiatic adus ca dar. E posibil ca Erodot
să fi confundat pe Etiopienii africani cu
cei asiatici, mai ales că şi unii şi alţii făceau parte din una şi aceeaş satrapie.
(Vezi Cap. 94 şi notele 2 şi:3 dela pag. 222).
”
îxcvra. Manuscrisul sancroftian are âzavzr.
3 EBevov. Vezi mai sus nota 2, pag, 229,

__P ăvâgas

nostru

petarovs

spune despre Etiopieni

xat

xaihiozovs.

că se zice că erau

La Cap. 20 mai sus autorul

>piytaro:

Îpunwv xâvruwve, (Vezi pag. 50, nota 2).
10 uaxpoftwrdroug. Despre particularitatea aceasta
vorbit mai sus la nota 6, pag. 44.
”
"1 tcozartai.,

Trei

manuscrise

val

whhtstot

Sa
a Etiopienilor

sa

din cari cele. două la Florenţa au soyaral.

Acest cuvânt pe care l-am avut mai sus la începutul Cap. 106 şi care iar
vine la Cap.

ây-

116, însemnează limita extremă,

re-

12 AcBbg. Luat în sensul cel mai larg de continent african. (Vezi mai sus
nota 2, pag. 226).
-

Thalia, III, 115.
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poz, 7âv zpos Eontpqy îcartâwy | pre partea: Libiei. Despre limiEp. uăy 054 Grperiwg hEyaw! | tele. extreme. ale Europei în

obze văp Epwye £yâfuouat "Mpa
vw sa

ahtzoda

zosaut,
zijy ps

| direcţia apusului nu pot'spune

mpbs 2aptăpuv | nimie în mod

precis; căci

eu

Erâdoya îs Băhaocay | nu admit (existenţa) unui fluviu
open ăvepov, ăz” Gre» | oarecare căruia barbarii i-ar zice

zd Tzzzpoy

morrăy. dogos

1 legi 25
Fuo pbv obu
direcţia Apusului,
fenicieni, singurii

zori? | Eridanul,

zâvy îv sp Ebporg râv
ărpsxiwg, hEpetv.' Despre
tot ce ştiau Elinii eră ceeace
cari îndrăzoiau' să înfrunte

coloanele lui Ercul, Elinii considerau ca legende

care

sur

vărsă

în

spic Eontpmv îcyurttwy
limitele extreme ale Europei în
auziau din gura comercianților
valurile Atlanticei dincolo de

şi fabule

cele

ce le auziau

din această sursă, aşă că aceasta explică bine cele spuse în acest pasaj şi uzul
cuvântului ărpsxiws.
:
RR
|

1 obce
Bapfăipuwv

po,

ăn”

țăp

Etus

norapây,

rev

unui exemplu

îvdtxopa:
îxărdbvra

st Thexrpov

lprlaviv
îc băhasoav

potrăv

Nos

curios de neîncredere din -partea

tva

nahtesbat

ev

apt

iasi.

apus

Bopimv

Suntem

kyt-

aci în faţa

lui Erodot a unui fapt în sine

care e pozitiv. Chihlibarul, pe care îl numiau Elinii fhezzpoy

se găsiă în tim-

purile antice, cum se găsește şi astăzi în cantitate mare pe coasta despre Sud
a Mării Baltice între honipsberg şi Mamel, De acolo comersanţi locali aduceau
acest chihlibar pentru a fi debitat în Grecia, în Egipt şi în Asia. Drumul pe
unde îl aduceau eră probabil prin Rusia Orientală la Dunăre şi apoi prin Pontul Euxin pe nave feniciane. Un alt transport se făceă prin centrul Europei
şi se îmbarcă apoi la gură râului Po care purtă şi numele 'de Eridanus. In

timpul lui Pliniu (27. W., XXXVI, 3), comercianții din Nordul Europei îl adu-

ceau în Panonia până la Carnutum pe Dunăre, între Viena şi Presburg, de
unde Venețienii îl aduceau pe malurile Adriaticei, de unde apoi. îl cumpărau

Fenicienii şi îl traficau în Grecia, în Egipt şi în Asia.

Tacit

(Germ.,

45),

ne

spune chiar că locuitorii coastei unde se găsiă această substanță o numiau
glesum, care nume de sigur trebue să fie legat etimologiceşte cu germanicul
glass (sticlă). Pliniu chiar descrie chihlibarul şi vorbeşte despre insectele -cari
se găsesc uneori în el. — Numele fluviului Eridanus pare a fi fost dat de către
locuitorii vechi ai Europei cursurilor mari şi.puternice de apă, şi derivă dela
rădăcina sru, care însemnează a curge şi dela o altă rădăcină dan, care însemnează apă. Prima rădăcină apare în rădăcina elină ţs sau fsv, în cea latină ri
din rivus, în râul nostru, în verbul german rennen, a curge, şi apare iar în
nume de iluvii mari cum e Rinul, Ronul. A doua rădăcină apare în numirile
fuviilor Danubiu, Dnistru (Danistru) Dan, (Tanais nu e decât Donais) Donetz,
poate chiar Iordan. Aşă dar Eridanus e compus din Rhe şi Dan, şi să nu uităm
Că vechiul nume al Ronului eră tocmai Rhodanus şi numele Rhinului modern
e poate rezultatul unei construcţiuni similare cu acela al Ronului. Rezultă. de
aci că numele Eridanus e mai mult un nume generic care se aplică de Fenicieni nu unui anume curs de apă special pe cât se aplică în deobşte fluviilor
celor

mari

europene,

cari serviau

de

comunicatie

între

locurile

de

unde

se

găsiă chihlibarul şi porturile unde se debită, așă că poate indică Vistula, Niemenul, Oderul, Ronul, Binul, şi altele ale căror vărsări puteau servi la transpor-

tul chihlibarului. E adevărat că se află un mic râuleţ

care

trece

prin

cartie-

rele apusene ale oraşului Danizip şi care şi astăzi poartă numele de Rhodanne,
dar e un curs aşă.mic de apă încât nu cred ca el să fi dat loc la rnmoarea
despre care face Erodot aşă puţin caz aci. Dacă e să facem o presupunere,
Vistula cred că e cursul de apă care să fi dat loc acestei credinte. Numele de
Eridanos aplicat unui fluviu oarecare :în legătură cu comerţul chihlibarului,

aruncă poate cevă lumină asupra numelui acestuia ca dat într'o vreme şi fluviului Po (Padus) din Italia.E pozitiv, și o ştim din Pliniu, că pe coasta Adria

" Erodot II. — 53496,

1

258.

ore

Thalia III, 115.

viocvs

oiâo:

Kocotrepidag

cuboae, î4 tv 6 waocirapos 1uiv
potră.! Todro uiv văp 6 "Ilpiâavăs adr vatijțopist rd 0bvyou.a,

marea situată

la

Nord,

şi

de

unde se pretinde că ar proveni
chihlibarul, nici nu cunosc exi-

stenţa (uhor) insule - Casiteride
de unde ne-ar proveni cositorul. Căci mai nainte de toate
însuş numele Eridanului nu -e
(cuvânt) barbaric ci (un nume)
elenic inventat
de

apoi, în al

vreun

poet ;

rând,

mi-a

doilea

ticei, lângă gura acestui fluviu eră un centru mare de comerţ de chihlibar,
Acest chihlibar veniă parte din Sicilia unde se găsește lângă Catania şi parte
adus din Nordul Europei, adică dela Baltică. Aşă fiind, se explică lesne: cum
numele fluviului Eridanos din Nordul Europei a fost dat prin analogie şi. flu-

viului italian.
— Pentru &s' ârev vezi vol. ], pag. 13, nota 1.— In loc de fop5mv ediţia lui Blakesley şi altele au forma atică Bopiiv. (Vezi vol, I, pag. 11,
nota

3).

E

„

,

,

,

Me

1 ob5re -vimoous olda Kaosrzspidag 2oboas îx câv d xaocai<spos 'hpiv wotră. In genere numele acesta de Casiteride se. aplică insulelor Sclins, astăzi cunoscute subt numele de Scili din Oceanul Atlantic şi la
o mică distanţă la Apus de extremitatea comitatului Cornualia. Aceasta proveniă dintr'o necunoştinţă exactă a localităţii..de unde se extrăgeă metalul
acesta care ca şi astăzi se exploată în Cornualia din Britania. Strabon (III, 25),
pune iusulele Casitoride între Spania şi Britania.şi spune că ele produceau cositorul, Totuş acest autor se contrazice, căci spune mai departe că se exportă
din Britania în Galia. Diodor din Sicilia (V, 21 şi 22), recunoaşte ca şi Polibiu
că cositorul veniă din Britania, dar e mai precis decât Polibiu şi spune.că se
extrăgeă dela Delerium, la extremitatea Cornualiei moderne, aproape de capul
Lezard, și că acolo se topiă şi se transformă în lingouri (sis âarpaţăhwy oh
obs), în formă de arşice, că aceste lingouri se transportau într'o insulă pe
care o numeşte Îctis, lângă coasta .Britaniei, în căruţe când marea se retrăgeă

cu mişcarea fluxului şi refluxului. De acolo comercianții le

pe care o-străbăteau

dela Nord

la Sud până la

gura

fine debitate în bazinul Mediteranei prin . Marsalia

sau

aduceau în Galia

Ronului,

Marsilia;

pentru â

Acest

fi în

autor

apoi vorbeşte şi despre minele de cositor din insulele Casitoride pe cari: el. le
pune lângă coasta Iberiei, adică a Spaniei.. Ictis aceasta: nu este" decât insula
Vectis, astăzi insula Wight, dar. Diodor a făcut o 'confuzie şi din descrierea lui
nu poate fi alta decât numele Sf. Mihail din Cornualia câre e insula când marea se.ridică şi care e unită cu coasta Cornualiei când: marea:se ' retrăgeă,
Pliniu (VI, 36) pune insulele Casitoride pe coasta Spaniei și' Strabon spune că
erau în număr de zece. Rezultă de aci că Grecii:şi Romanii nu “aveau o idee

clară. despre locul de unde :proveniă cositorul, :nici

despre : poziţia acestor aşă

numite Casitoride. Fenicieni: cari -traficau''cu metalul acesta: singuri ştiau. mai
exact proveniența lui și interesul lor:eră'să:nu'spună de unde. îl:aduceaa,: şi
ştim din Strabon (Cap. III), cum un -căpitan
'de .bastiment fenician simțindu-se
urmărit pe coasta Britaniei, a preferat să: se arunce pe: o' stâncă, distrugând. şi
vasul lui şi pe acela al Romanului decât: să-şi .divulge secretul, :fapt pentru

care primi o recompensă dela Fericieni: Cred. că

sulele Scili de unde: Fenicienii cumpărau

insulele -Casitoride

cositorul ce se:

scoteă

şi că apoi, prin confuzia acelor cari. auziseră numai în. mod vag
cienii le spuneau

ca să-i încurce şi mai. mult, acest nume-s'a

din

sunt in-

Cornualia

ceeace ..Feni-

aplicat

altor .in-

sule de pe lângă coastele :Spaniei,. Portugaliei,: Franţei --sau . Angliei. Ceeace
spune Diodor că cositorul se topiă în. lingouri de forma arşicilor pare a-fi exact

Thalia III, 115, 116.

„os Eos “Eldmyrrby ai od făpfapo”! bad zormrtw 2 68 cos zotyjEy zobro . 65, obâzvbs abrânrev
devontvov 003 Gbyauat ăzodzat,

|
|
|
|

:

2359

fost peste putință, cu toate 'silinţele ce mi-am dat, să mă -asigur dela cinevă care ă văzut,
că-arfi existând (0) "mare
- în

70570 uzherây,î Grws 0dhaoci zor: | partea, aceea

a

Europei.

Fap-

ză tzszewva îs Ebpozms.

"RE î- | tul e că şi cositorul şi chihli|
s/ătns 3 ww 6 ze zacoitepos îjuiv
| barul ne vin 'din regiunile cele
cotră 5 ai d IszTp0y,
mai depărtate.
116. Ilpos GE ăpazo» îs Eo- | - 116. Aurul pare a fÂ mai
pentrucă s'a găsit în Cornualia un lingou antic din acest metal care diferă cu
totul de forma acelor Romann sau normane; Acest lingou pe care îl reproduc
aci din lucrarea lui. Rawlinson şi care. se
păstrează în muzeul din 'Truro, are o formă

care s'ar puteă califică

de

dorpaţaltov şi

părerea arheologilor este că e un lingou
fenician gata pentru a fi adus în Orientul

Europei de câtre traficanţii fenicieni întoc-

. mai cum descrie Diodor.
— Numele elenic
Lingou de cositor antic găsit în . xaasizeoos nu e butanic, cum au căutat să

Anglia și presupus a fi fabricat de arate câţivă, dar e pur sanserit. (kastera)
”
pe cure Arabii l-au transformat în -hagdir,
Numele

ebraic este Bedeel (oma), dar

aceasta

vine probabil din faptul că un extras numai

însemnează

>separate

şi pro-

din acest metal se întrebuinţează

de ei, căci
plumb alb
numele de
importat în

în general e găsit amalgamat cu argint. Pliniu numeşte cositorul
(LV, 30 şi VII, 57), iar Pomponius Mela (III, 6), îi dă pur şi simplu
plumb. Au se poate preciză epoca la care cositorul a. început să fie
Orientul Europei şi în Asia din Britania, dar e probabil că acest

creștine.
10

|
PupBapov.

comerţ, se făceă prin timpuri preistorice când alte mine nu se cunoşteau; minele de cositor din Germania nu s'au descoperit decât la anul 1240 al erei
Unele manuscrise

,
care ar fi poate

au pă ct Baâmptadv

mai logic după “E)nvtxăv, dar m'am conformat cu textul aşă cum ni-l prezentă

ediţiile cele mai bune. Vezi şi vol. I, pag. 94, nota 5.
2 zotmrtw. Se poate luă şi în sens de autor.

-3 od, Acest negativ e în adevăr de prisos după od3zvis

primă lesne, cum e şi snprimat în
Paris; ediţia lui Creutzer asemenea
între parenteze. Văd însă că marea
şi toate ediţiile mai bune afară de
servit de două negative, cum e de

2ovăunv_ molăsfate. din Cartea II, Cap. 29. Pe
Cartea IY,.avem

o frază aproape

şi s'ar putea su-

manuscrisul sancroftian şi în cele două din
îl omite şi Dietsch îl închide ca suspect
majoritate a manuscriselor îl are precum
Creutzer. Avem exemple unde Erodot s'a
exemplu pasajul văhhov 3: obăevis odâtv

de

altă parte

identică cu aceasta în: care

repetă: »odâzvie țăp îl abrântew eidivar

upivov

3bvapat

la Cap. 16 din

negativul

mulitabirate,

nu se

ceeace

militează puţin în favoarea omiterii lui od din fraza aceasta. Băhr traduce astfel: >tum vero a nemine qui ipse suis oculis he vidit, accipere (scilicet audire
>possum, quamvis studiose inquirens, mare esse ultra Europam (septentrionem
versus extensum).
Pa
A

„4 mvbro pthsrâv. Examinând chestiunea, cu deamănuntul, adică deşi a
examinat chestiunea cu deamănuntul ca la Cap..105 din Cartea VI.
"BE zoydemc & bv d me xuaoizapoc mphiv poză. Cu aceste cuvinte conclude Erodot partea naraţiunii sale care începe la Cap. 106 cu cuvintele >af & carta! xwâ mis oixovpâwng ră xdhhtsza Ehayove, cari se repetă
aproape în capitolul care urmează.
1
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abundent în părţile despre-Nord
ale Europei; 'cum se obţine (a-

poze 20) zi mhzioros -/pvobs
paiveza! îl Gus pây vptvânevoc, 054. E4w 0535
7
văws, sina
)iţezat 65
Un
Ypozây apzăţay 'Apipaozobe, dy
bai

ur

cesta) nu pot so spun în mod
precis; totuş se zice că Ari* maspii, nişte oameni cu un sin-

gur ochiu, îl răpese de _subt
„(paza) grifonilor. (Eu) nu cred
: acest lucru, că. ar fi existând
"oameni cu un singur ochiu cari

a

XX Susinv. zoia: &hotat fi, pi„azotat, At 612 0 So/amai otzaat,

în alte privinţe să fie identici

meprzntovsat iv dry
Op
la fire'cu restul omenirii. Se
aa. îvrhs ăntpyoosat, că zdd)ora | vede totuş că regiunile extreme

crtova Îiv etyat 20 ozanbrata | (ale lumii) cari închid toate ceZet
|

abrăr, 4 :
i

|

lelalte ţeri şi le cuprind, acestea sunt cari posedă produ-

E

:

sele

ce

noi

le

considerăm

ca

mai frumoase şi mai rare. ';
1 Igpbs

îti. ăpurov

ris

Ebpunmg

nohhâ

ct mhslarog

ypoaiş

paiverat îiv. Din faptul menţiunii mai jos a Arimaspilor e clar că regiu=
nea auriferă despre care vorbeşte aci Erodot, este accea dincolo de "munţii
Urali pe care geografii moderni ar pune-o în Asia, adică în munţii cari se:
pară Siberia de astăzi de 'Tartaria şi cărora le dăm numele pe munții Altai şi
cari în adevăr posedă mine abundente de aur. Aceasta se explică lesne prin
faptul că pentru Erodot Europa nu eră cireumserisă în limitele în cari o. circumscrie geografia modernă. Pentru el Europa se întindeă spre Răsărit tot așă

de departe ca şi Asia şi Siberia eră socotită de el ca făcând parte din. Europa ; el consideră Fasul, Marea Caspică și fluviul Araxes ca marcând linia de

hotar între Europa şi Asia. Aceste mine de aur din munţii Altai se vede că
au fost lăsate în părăsire de secoli, şi numai la o epocă comparativ recentă
au început din nou a fi exploatate în mod sistematic de către Ruși, şi actualmente produc anual până la o sută de milioane valoare de aur.
— Particula st
lipseşte în unele ediţii şi chiar în câtevă manuscrise; majoritatea însă a manu=
scriselor precum şi cele mai bune ediții moderne o mănţin.
,

? hEpesat

ît Dada râv ypnâv

&pndţetv

'Aptuaonobs,

&vâpas

povvoviiăhpuovs. La nota 2, pag. 19, vol IV, se va vedeă că Arimaspii
aceştia locuiau regiunile boreale și erau probabil de rassa mongolă. Fabula că

aurul eră păzit de grifoni şi că Arimaspii îl răpian

originea în poema

»Arimaspeac

a lui

Aristeas

din

de

șubt

paza

Proconesus.

lor îşi are

Aurul

acesta

veniă cu caravane în Europa din munţii Altai prin Siberia şi Rusia- şi Marea
Neagră.
— Despre grifoni sau gripi, vezi la Cap. 13 din Cartea IV, nota sus

„citată şi nota
rică

1, pag. 87, vol. IV. — Expresia

şi o întâlnim

în Iliada

V, vers

854;

nix

Iliada

vers 628; Iliada XVI, vers 353; Iliada XVII,

cu genitivul este pur ome-

VIII,

vers

504;

Iliada

AV,

vers 461 şi 581; Odisea XI, vers

37,— In loc de 5nix textul lui Blakesley are 5a' îx care figurează şi în editia

lui Tauchnitz (Lipsea 1815). — Textul manuscris al lui Sancroft scrie povogiia)pobs în loc de povvoptiăhpovs; numele Arimaspii însemnează în limba scitică

»cu un ochiuc, dela Arima (unu) şi Spu (ochiu).
2 64) e de preferat lui 88 care fipurează în unele ediții

manuscrise, :

i

a

„* abrat. Textul manuscris al lui Sancroft care e urmat

vechi

de

”
şi în unele

ediţiile

mo-

Thalia III, 117,
147.

Ea

65

msâiov

îv

Ie

201

|: 1147. In Asia se afli o

câm-

"Air, mspirsuhrjiuzyoy obpzi mây- | pie încunjurată
din toate păr„ Gmaotăes 68 ob obpse | ţile de un şir de munţi, şi în

eta mâyrs, Tobro mb zsâiov îv | munţii aceştia sunt cinci desu&y mot Nopxouiwy, ? 2 obpotat | chizături, Ea aparţinea odinioară

2dy zow Nopooniuv a adzây vai
“Ypaayioy, 3 pai Tlaghuv, za Saparisoy* za Oanavaiuvy'5 ezei
za 0E Ilspoat Eovat 7 zpătos,

fast z0d
765

mathtos.€

meprrjtovros

"Eu
obpzos

îi

|
|
|
|

Chorasmilor, fiind pe hotarele
acestor Chorasmi precum şi al
Hircânilor, al Parţilor, al Sarangilor şi al 'Tamaneilor; de

dy | când însă Perşii s'au făcut stă.

robzov | pâni, (această câmpie)

a deve-,

iz macaubs părac, obvona E5 ci | nit proprietatea, (Marelui) rege.

i

derne a lui Gaisford şi a lui Creutzer, au ară în loc de abzat. Mi se pare
mult mai natural şi mai logic a acordă acest pronume cu îsyazat decât cu
.
să wăhiara,
1 demopâţeg. Deschizături în munţi, adică trecători sau pasuri cum avem

noi trecători prin Carpaţii noştrii la vadul Câineni, la Turnu Roșu, la Pre:
deal, la Oituz şi altele, pe latineşte fances. Cuvântul acesta e întrebuințat de

Erodot la “Cap, 158 din Cartea II, unde vezi vol. II, pag. 432, nota 7; uncori
e accentuat îttovuyes, alteori 2:uoraţis,
!
i
2 Nopaapiwv, (Vezi mai:sus nota 7, pag. 221).
.
3 “Tpxaviwvy, La Cap. 62 din Cartea VII, ni se spune de Erodot că acest
popor a contribuit un contingent, un contingent armat ca Perşii în armata
lui Xerxes, Ei nu figurează în nomenclatura popoarelor tributare Perşilor care
ocupă Capitolele 90—96 de mai sus, dar e probabil că făceau parte din satrapia 16-a despre care se vorbeşte la Cap. 98, cu Parţii şi cu Chorasmii cu

cari erau vecini. (Vezi nota 6, pag. 221).
* Ilăphwv rai Sapa'ţytwv, Pe lista ce ne-o dă inscripția

lui

Dariu

dela Behistun, Partia şi cu Sarangia sunt menţionate împreună, dar în lista
lui Erodot Parţii şi cu Chorasmii fae parte din satrapia a 16-a (Cap. 98), iar Sarangii, tot în acel capitol, sunt menţionaţi la un loc cu Tamuucii ea făcând
parte din satrapia a 14-a.— Pentru Parţi vezi nota 6, pag. 221, şi pentru Sarangi nota 3, pag. 220.
NE

? Oauavaiwy. Vezi mai sus nota 4, pag. 920.
2 Zart cod Buothtws. Ar fi inutilă cercarea de a găsi o câmpie

|
care

să corespundă exact cu descrierea câmpiei despre care e vorbă în acest capitol din textul nostru. Se poate ca valea Cașmirului să fi dat loc la această
legendă. In toate cazurile ea a luat naştere undevă la miazănoapte de Indu-

kuşul modern. S'a considerat de către mulți că toată

această

istorie

e

o fic-

ţiune, dar e imposibil ca ea să nu aibă un fund de veritate şi perceperea unui
impozit pentru apă eră un uz care se practică cum se practică şi astăzi în

ţerile unde, ca în Persia, e nevoie de irigație artificială; câmpia cu cele cinci
deschizături poate fi o fabulă, dar guvernul persan poate foarte bine să fi făcut lucrări de irigație ca să aducă apele unni fluviu, cum

ar fi Herirudul,

ca

să îndestuleze cu apă văile la Nordul munţilor Hindo-Kuş, Şi astăzi triburile
sălbatice de Afgani se sfădesc pentru apa Herivudului şi de multe ori îl în-

torc din cursul lui natural şi aceasta a dat loc până mai deunăzi la conflicte
sângeroase între ei. Se înțelege că acum că stăpânirea engleză a regulat şi
debitele de apă asemenea certuri nu se mai ivesc; e dar lesne de conceput
cum Perşii au putut regulă distribuţia apelor în locuri de felul acestora şi să

tragă chiar un venit
tribuite.

însemnat
.

din

taxele

percepute

pentru

"

apele astfel disA

262
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tori "Awms.! obros zpârzpoy uiv
ăpâecze, dasdauutvos s zsvra:/05,
2
ză eipnuzyny robrwy? zăc pas,
vă Gaceăyos &y6usvos Erăoras
sudototat, "asi ra 65 bad 70 ]lăp-

'Gm sici,

msz6v0ac!

dacrățas

6

rây

fBaothabs,

avânt:
&: zob

zot6vâs,

cbpiwy

mbhac

Socpoz*
Băazos

Din şirul de munţi cari o înconjoară curge un fluviu mare
al cărui nume este Aces; (fluviul) acesta, împărțindu-se în
cinci, la început trecând peste

Tâs | pământul

Em” Exdorp | udă
ăzerezhmiutvov'|

ris

acelora

despre

cari

Evâsiuas | am vorbit, prin deschizături, le

0st65o5,2

pe

când

fiecare

însă

ră | au intrat

zsâloy 7b vrhs râv obpâwy zâha7os ivezat, 8yă5âvros niv mod mozanod, €ayros 3 0d3au E»
ot. Obzor: y ofzept Euzpoobzv5
200z0xv “păcat re Bar, obz
E&/ovrs ab
“păcat, Gvuzopij
pegădg da/ptovrat. 5 Ti uâv văp

eva

|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

în

parte.

(popoarele

De

acestea)

subit stăpânirea

rege-

lui Persiei, iată ce au păţit.
Regele, astupând deschizăturile
din munţi, a construit de fiecare deschizătură câte o poartă;
atunci apele fiind împiedicate
din scurgerea (lor), câmpia, cuprinsă între munţi se transformă .

Dat ae '6: Dz6c,7. Gomep | în mare pentrucă fluviul se re-

wa rola. hota!
33 Dipzoe

Gvpoiantat: mod | vărsă în (ea) neavând

onsipovree

pehtvmy 8 mai | nicăiri.

Atunci

ieşire pe

aceia

cari

Gioauoy,9 -/pniauovro10 câ Dăzzt, | nainte se deprinseseră

mai

să facă

“A ame. Acest fluviu a fost luat de 'unii drept Jikunul modern (Oxus),
de ati drept Atrecul (Ochus), de alţii drept Murgabul, de .alţii iar drept
Chenalul, în fine de alţii drept Helmend. In toată probabilitatea eră un fluviu
în vecinătatea muntilor Elburz, aproape de Herat, singurul punct unde cele
cinci popoare menţionate putoau fi considerate ca vecine. Bihr, de acord cu
Rennel, opinează că ar fi vorbă de Helmend care formează lacul Zarah şi unde

se văd urme de lucrări vechi de irigație.
2<ây etomutywv zo6zwv, Guthe crede că acest participiu se raportă
numai la Chorasmii, fiindcă nu ar fi cu putinţă cn un singur fluviu să se împartă în cinci şi să irioeze cinci popoare
3 Brstodov.

Găsim

scris

simplu

diferite.

zE0dov,

dar

.
ediţiile

cele

mai

Dune

au

îteşoâov întrebuințat de autorul nostru şi la Cap. 24 din Cartea II.
4 oînsp. In ediţia lui Blakesley scris într'un singur cuvânt, iar în textul
lui Creutzer ot mp în două cuvinte.

iwumpoabev. In textul lui Creutzer ăunpocfs.

6 gbueopi

1 Toy
pentru

piv

pev&hq

îtaxptwvrat.

țăp-petuâva

regiunile la Nord

de gradul

De

apt

Vezi, mai sus nota 2, pag.

d eds, Acesta

ar. fi

103.

adevărat

35 de latitudineN. La Sua de această pa-

valelă, adică dincolo de munţii cari formează limita despre Nord

a Indiei, se-

zonul ploilor nu mai e în lunile de iarnă ci în lunile de primăvară şi de vară,
adică dela Aprilie până la Octomvrie, și acesta e un argument puternic în fa-.
voarea teoriei că regiunea despre care ar fl vorba aci e una situată la Nord

de Hindu: -Kuş. — Pentru expresia da: 6 Gzig vazi vol. II, pag. 39, nota 7.

î pei ivey. Aleiul care -se cultivă mult în părţile temperate ale Asiei.
«,
? onsapov. Susamul e o plantă oleoginoasă care creşte mult în Mesopotamia şi despre care a vorbit autorul nostru şi la Cap. 193 din Cartea I.
19 /pxntoxovzo. De preferit prezentului pniorovzat, care e patronat de
Schweighiiuser şi de Portus.

Thalia III, 117.
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"Ezsăy dy wmâtv opt măpaâsotai | uz de apele (acestea), me mai
rod- 5 Batos, SOdyres îs zobs [lp- | putându-se (acum) servi de ele,
Gxs aotoi 72 za oyatuas, ozăvsss | păţiră rău de tot. Căci iarna, îi
mată răs 05pas 705 dast)tos,? | plouă cerul precum plouă şi pe

Roâet pbiuzvat. 3 *0. 33 Baohsbs | alţii; vara însă,
zoiat

Genutvotot

svrehheza

abzây

dyolyat

zăs

uăhara | semănau
mbhas zăs | apă.

după

ce

(îşi)

meiul, aveau lipsă de

Când

nu

mai

pot

căpătă

o

îs robzo mepoboac.i îmeăy 88 îvă- | apă de fel, aleargă la Perşi, ei

«i

*

0pos 1 Yi oetoy ăvnzat zivovaa | şi cu soțiile lor,: şi puindu-se

d Bâwp, adrar uâv ai zbat ăzo- | în dreptul

zntovâai,

has

porţilor

(palatului)

să

bocească.

6" îvzăh)sza! &- | regelui încep

se

voit hota: zoiat Bscuzvntot wă. | Regele atunci dă ordin să se
hisza rây dom, "05 65 Ey oiâa | dea drumul în specie acelor
405536, puntea apă apns- | porţi cari duc (apa) pe locurile
Giuzvos dvoiyat, 6 aăpst rod pd- | suplicanţilor;
când pământul
pav.6 Tadza niv Eh Est. 057w,
acestora e sătul şi imbibat cu

apă, porţile acestea

se

închid

(din nou) şi (regele) ordonă să
se dea drumul altora (spre fo-

losinţa) acelora dintre

(popoa-

rele) rămase a căror rugăminți
sunt mai insistente, După câte
1 mapaâtdârat.

»

napatidurate

ptăvres

vară

In ediţia lui Creutzer subjunctivul

acesta este accentuat

ă

răs

fibpag

mob

Baatitos.

avem îxi cv Basthtos dupiu» aztipsvov.
3 dpvâpevot. Literal urlând, cuvântul a se boci

La

Cap.

exprimă

|

120

mai

jos

mai

bine ca

oricare la noi sensul acestui verb. Avem verbul acesta la Cap. 75 din Cartea
IV, dar acolo e vorbă mai mult de strigăte de bucurie. . 1 măs î6 robdro pepobsas. În Cartea I, Cap. 180 avem >pEpovaa: xat
ara! îc adry răvy noranive, şi la Cap. 191 din această Carte râs îs răy zo=
rauby

mohidas

î0bsas.

3 xpmpara

psţăhu

xpmssâwsvos

votat.

Sistemul de a percepe

o taxă pentru apă există în vechime în Persia cum se practică şi astăzi când
taxa aceasta formează un paragraf important în veniturile statului, Fiecare provincie are un funcţionar numit JMirab, sau stăpân peste ape, care are direcţia
distribuţiei apei în circumscripția lui precum şi dreptul de a percepe taxa pentru apă dela locuitori. Chardin (vol. III, pag. 100),: spune: >Chaque province

»a un officier €tabli sur les eaux de la province, qu'oa appelle

Mirab, c'est-ă-

»dire Prince de leau, qui râgle la disribution de l'eau partout, avec grande
»exactitude, ayant toujours ses gens aux courans des ruisseaux pour les faire
»aller de canton en canton et de champ en champ selon ses ordres,.... Les.

»terres et les jardins d'Ispahan et des environs

paşent

vingt

sols lanne au

»Roi par girib, qui est leur mesure de terre ordinaire, laquelle est moindre
»qwun arpente. Vezi şi Chesney (Eufrat, vol, II, pag. 660).
— Pentru verbul

zpns56pwevos vezi Cap. 84 din Cartea V,
:
1
* adpst <05 qâpov. Avem mai sus aceeaș

expresie la finele

Cap. 97.

“ "Thalia III, 117, 118.
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"- | ştiu eu din auzite, când (regele) deschide (porţile acestea)
el pretinde

bani în
148.

Tây 23 ză uăţp

OTăvzwy Fată 'vâpăv,

Eva

Ezava-

adTâvy

e
(02
=

(n

jia 202006 /pmuarisacdaL + ră
Baatisi” ai jăp îl za 5 veuos
căzu is. rolot Exavactăat ră
Es000y
EG0GOY

siym
ELVăi

mană
RUGA

1“]vsagEpvea.
nota

8, pag,

169.

mure de

cu regele despre afaceri; acum
rândueala stabilită pentru acei
cari se răsculaseră în contra,

îxa)Eisa
uXGI

magului eră ca ei să
veă

acces

la

rege

poată afără.

Despre acest Intafernes s'a, vorbit mai sus la
.

Aşi

dată) în palat spre a convorbi

so drrpEho»,
îi ul Y vovatti 7opY
pi,
âwra pioiiuzvos 6 facthebs. 5 Oy
6 îi, ?lvraziprms Sâmaiev obvezi

sumă

de tribut.

stau lucrurile.
"118. Din cei: şapte bărbaţi
cari s'au răsculatîn contra magului, unul, (şi anume) Intafernes a păţit moartea îndată după
revoltă din cauza “indisereției
următoare. EL voi să intre (o-

lyrazâpyea | zazthafa, 2 Dapioavra
dîz, ămoDavsiv abziza eră "zi
zavăoraaty, 3 "IlOshz îc că Bas

ud
MID,

o

afară

70

a

fi

unde

-

2 uarthaBe. Pentru sensul acestui verb care implică o păţanie, vezi mai
sus nota 1, pag. 105.
.
,
3 dnolaysiy abrixa psră iv
txavăcrusty, Am văzut mai sus
la nota 8, pag. 169, că pe inscripţia dela Behistun Intafernes ocupă o situaţie
foarte înaltă între conspiratorii cari au ucis pe Smerdis magul şi au ajutat pe
Dariu Istaspe să se urce pe tron. (Vezi Coloana IV, $ 18, linia 4). Această inscripţie a fost săpată după revolta Babiloniei, aşă că moartea lui Intaferne şi
incidentul care a provocat-o şi care e relatat în acest capitol, trebue să fi avut
loc după iar nu înaintea revoltei Babilonienilor, așă că Erodot când spune că
a avut loc abztuz, adică imediat după revolta în contra falsului Smerâis, o antidatează. Inscripţia dela Behistun datează după anul 515 înainte de Hristos

şi moartea lui Smerdis magul a avut loc la anul 521 înainte de Hristos,

Dacă

pasajul din tragedia Pers a lui Eschil, vers 774 e autentic, Marafes şi Artafrenes (Intafernes) erau consideraţi ca regii ai 6-lea şi al 7-lea al Persiei între
Smerdis magul şi Dariu Istaspe, ceeace ar indică cum că Intafernes a pretins
la tron. Inscripţia dela Behistun nu face nici o aluzie la acest detaliu, dar

aceasta dă loc la bănueala că Marafes ar fi fost cel deal doilea pseudo-Smerdis
care nu a fost ucis decât la anul

* zpmpuarioaaliat,

516 înainte de era noastră.

Verb însemnând a se întreţine de afaceri şi de care-

se servă Erodot şi la Cap. 163 din Cartea VII. :
'5 roist înavzorâat s piu, Eoodov slvat zapă BagtlEa ăvav
&'țăhov, %v pm ţovatxi moi
ptoţonzvoc d Bactisig. Astfel
conveniseră între dânşii conjuraţii; vezi mai sus Cap. 84, unde Erodot între-

buinţează un verb mai puţin cred decât pioyeatat şi zice: >3v pn zoyâva
zbâwvy pscă uvarbs Basthebse, — Pentru sensul verbului piozotinr vezi Cartea |,
Cap. 5 şi Cartea II, Cap.
mai sus, bânuesc că actul
derea lui, a fost motivat
a fost lăsat să aibă acces

* odx
cleane.

wv.

46, 61 şi 89.—După cele arătate la nota 2, pag. 13 de
violent al lui Intafernes care a avut de rezultat ucide o-acţiune politică şi nu de simplul pretext că nu
la rege.
,

Scris într'un singur cuvânt căxwv în textul
!
i

lui

Long

și Ma-

Thaha III, 118, 119.

| anunţaţi, afară numai dacă sar
| întâmplă ca regele să fie. cul| cat cu (una din) femeile

a

et
=
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(lui).

Asttel dar Intafernes s'a crezut
în dreptul lui să nu-fie anunţat
de nimeni, şi, deoarece erk (unul) din. cei şapte, a, voit să intre. Păzitorul porţii însă şi cu

dwzinac | introducătorul îl opriră. zicân-

faza» zeţi | du-(i) că regele eră culeat cu o
Enos,

vai

i]
a

femeie. Dar Intafernes, crezând

|

că ei, spun minciuni, a "făcut
precum urmează: scoțând spada
lui le reteză urechile

şi

nasul

(pe cari) le atârnă de căpăstrul
calului (lui) şi legâud (pe acesta) de 'gâturile lor, .le dete
drumul.

119. 0: 25 ze Baothsi Bsvbovar?
1! zvăovpis.

119. Aceştia se arătară, rege-

Sentinela sau păzitorul dela poartă, Vezi

mai

sus

Cap. 72

şi 77,
— Acei ce voiau să intre în palat şi să vadă pe rege treceau întâiu înaintea păzitorului

porţii ; odată intrat se adresă funcţionarului

a -căruia datorie

eră să-l anunţe regelui care atunci îl primiă dacă eră dispus, In cazul de față

şi păzitorul porţii şi introducătorul au refuzat lui Intaferne să-l admită în palat.
2 &yrehtinpopog. Pentru caracterul atribuţiunilor acestui funcţionar al
casei

regale

vezi

vol.

Î, pag.:203,

nota

1,

:

p-

-

'

3 zeptwpsov, Două manuscrise au zeptinpwv.
i
* ăxtvdwea, Spada scurtă și lată a Mezilor. Vezi vol, IV, pag. 82, nota 6.
In general Erodot, vorbind chiar de această armă în specie, nu se servă de

cuvântul persan dar de cuvântul îppstpiîtov cu care Elinii erau mai

familiari;

astfel vezi mai sus în Cartea aceasta Cap. 29, 17, 75; mai jos la Cap. 128 avem
ămtvăzus precum și la Cartea IV, Cap. 62 şi 70; la Cap. 5t din Cartea VII

avem forma ăx:văxmv a acuzativului.

5 ănorăpvst
a fost o pedeapsă
revoltați în contra
ultimei jumătăţi a
au căzut în mânile

€ ăvetpag

cotwy

Eâmaz,

abrâvy ră ra ra ul răs Bivnug. Această mutilare
care în timpuri relativ recente se practică în Orient. Sepoii
Englezilor în timpul marei revolte a Indiei la începutul
secolului al XIX-lea, au mutilat astfel pe mulţi Englezi cari
lor.
|

mapi
xat

mbv

vahtvăv

size.

rob

înzov

Inţeleg că Intafernes

sep

a

robe

luat

abyivug

aceste nasuri

aceste urechi tăiate şi le-a atârnat de căpăstrul “calului său, pe: care

şi

căpăstru

l-a legat apoi împrejurul gâturilor lor, după ce se înţelege i-a legat pe ei împreună; Schiweighiiuser traduce latineşte. >aures et nares pr:ecises circa frenum
»equi adnexas cervicibus eorum circumdedit atquv ita homines dimisite. Tot
așă înţelege și Lang când traduce în limba germană: ser zog seinen
Sibel

»und hieb ihnen XNasen und Ohren ab und

»Pferdes und band sie ihnen um
comedia Acarnantii lui Aristofan

"21

hiingte

Bstxvbovat. Multe manuscrise au 2stxvbu3t

vezi şi nota

1, pag. 216, vol. Il.

sie

an

den

Ziigel seines

den Hals und dann lies er sie laufenc.
— In
avem »z0ds arzpvovs dvsipacse,
.

adoptat

şi

de

Blakesley;

2060,

Thalia III, 119.
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pi menoy06r=c sinoav. Aapatos 65,
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757 zotljrătes wat TObT7, petanep"a

ECE 0ş Eva; Exaotoy,
“7 bune? ei ovytzawui

zotnutvp, PEmsi re 05 Stîua0s os
cb 05) vsivotot ei: rabta zs-

lui şi arătară

motivul

pentru

care păţiseră (aşă). Dariu se
temă ca nu cumvă actul acesta
să fi fost săvârşit de către. cei
şase, prin comună înţelegere,
şi trimise după fiecare în parte

ca să cerceteze

dacă

aprobau

Tarspysa %ol- mabs maidac
mai robs oizrjiovs: zâvras, Ehzia

ceeace se făcuse. După ce se
convinse că faptul .nu se săvârşise cu concursul acestor
(şase),el puse mâna pe însuş

mois

Intafernes, pe fiii lui şi pe toate

ot4bs,

Ehae

£/0y3" uzră Tây ovpyevăwy

rudele lui de aproape, având
mare bănneală că el şi cu neaGavăzuy 3 “IL8% Tori 705 carzp2 p- murile lui ar fi conspirând în
vz0ş, wotionoa îni măc pas 205 | contra sa; după ce a pus mâna
daothsos, 5 hateouz dy ? vai 6âvpt- | pe aceştia, i-a legat gata de exeut? Ezwponhebzwyi oi Ezayioraat
avu
GE oreaș tânoz ij sa

HD

îs

>

1! ăppwâmoas.

Temerea “Imi Daria eră destul de bine întemeiată pentru-

că Intafernes eră, ca să zic aşă, un alter ego al lui Otanes -care -erâ 'cel mai
influent din toţi şefii Persani și o acţiune ostilă din partea lui Intafernes ar fi
pentru Dariu o indicație că Otanes ar fi asemenea ostil lui. Mai sus la Cap. 70,
că Intafernes a fost propus de Otanes ca să fie admis în secretul conspirației,
aşă că el eră mai mult omul lui Otanes şi în mai strânse legături cu el decât
erau
. Magabise sau Idarnes, propuşi de ceilalţi doi colegi originari ai lui Otanes,
care eră adevăratul iniţiator. şi şef al mişcării în contra lui Smerdis și care

indicase pe ceilalţi. cinci, Dariu intrând mai târziu ca al şaptelea conspirator,

2 ămeretpăro ţvtbums. Verbul mediu matpăohat şi compuşii lui când
iea genitivu! are senzul de a scrută sau examină. Vezi gramatica elină a lui
Niihner, Ş$ 530, -Avem exemple în Erodot la Cartea I, Cap. 47, unde avem sub-

stantivul îvanetpav urmat de genitivul
198, 134

195;

îinitdac

Cartea

zây

Ypstnpiwv,

Cartea

III, Cap.

52,

V, Cap. 85; Cartea VIII, Cap. 67 şi în alte Jocuri.

nolhăg

Eywv.

Literal

ar fi: având "mare

speranță,

dar

aci

nat e luat nu în sensul de speranţă ci de credinţă. Cuvântul acesta de î)z:

are uneori, dar rar, acest sens. Putem cită un caz în Platon (Phileb),
+ în+Bovhedsty. A se consfătui împreună pentru a săvârşi un fapt.
Astfel avem verbul acesta în acest sens la Cap. 24 din Carteal şi la Cap. 132
din

Cartea

VIII.

Obiectul

scopului

consfătuirii 'e

rău

când

se

întrebuințează

verbul acesta, astfel în pasajul citat din Cartea J, e vorbă de cousfătuirea marinarilor ca să Arunce pe Arion în mare; aci şi în pâsajul din Cartea VIII,
e vorbă de conspirații.

5> Eâms = «mw

&xt

Bavdro.

Vezi vol, 1, pag. 194, nota 5.:

î votrtovoa în ns V5pas mad Bacthtoc. "La capitolul următor
avem își zâv. Sasthâns hupiwy xariusvov, In aceste două pasaje nu trebue să

înţelegem prin %ăgas portile în strictul sens al cuvântului, ci vestibulul. Postu-

lanţii steteau la intrarea vestibulului care precedă apartamentele private ale
regelui, şi intrarea aceasta se chemă poarta cum se chiamă şi la Turci; tot
aşă şi la Cap. 140 din Cartea aceasta.
1 &v. In marea majoritate a manuscriselor lipseşte ăv,
a pe care îl rețin însă
bazat pe autorităţi ca Gaisford şi Schweighăuser, precum şi .pe textele: mo-

Thalia III, 119.

207

si rwvrd zebzo,

cuţie. Soţia însă a lui. Intafer-

zăy Aapiioy Esta: 2 oiarsipai ut
zăvae 65 Apyshov Ehsye răda*
zot : Aupzioc

nes, prezentându-se în dreptul
intrării regelui, plângei şi se
văetă întruna; şi. deoarece ea,
tot persistă, lui Dariu i se făcă
milă de dânsa; trimise atunci

..

07270” z0tzd07 65 a

îtâoi Eva râvy deâzutwovy oizrjtov

ţ
zăos* DE: u2y Ori no îtâoi

>

£vâs

Thy

Axa

vw î, o'ptotat

un sol la dânsa zicându-i: <O
doamnă, regele Dariu îţi hă„»răzeşte pe unul din cei legaţi

DEA îdyroy zdy 403 ds med 1 [lo0ouzvos
58 Aopstos rara! val
Oovuioas zdy igo, ziuvas 1jţ6pzos* "0 bun, eipnră oz daci
phs5s, miva Epavoa vvbuiny,2 dy
păvâpa re voi ră Tăava EataVA

phtz0507, Thy ăfeheehy sthev ms-

»cari fac parte din

familia, ta

>spre a fi scăpat (de moarte),
»pe acela pe care vei hotări

»dintre toţic. Ea reflectând răspunse astfel: >Deoarece regele
»îmi acordă vieaţa unuia, voiu
»luă pe fratele (meu)e. Duriu,

când auzi. de răspunsul acesta,
fu surprins, şi trimise (din nou
vorbă) zicând: »O doamnă, re»gele te întreabă care e rostul
derne „cele mai bune. ca Creutzer,
Tischendort îl omite.

1! atpiopat

Ex zâvrwv

Long

dv

şi

Macleane

(Blakesley)

şi

Sayce;

ădehpev, Foarte mulți comentatori, între

cari marele filolog Englez Donaldson, susține că lrodot în naraţiunea aceasta
exprimă simţimintele cari formează nota dominantă din tragedia Antigona a
Imi Sofocle. In această tragedie Antigona. spune că a făcut peutru fratele ei
ceeace nu ar fi făcut nici pentru bărbat nici pentru copii şi se bazează pe argumentul următor:
>a6a!5 pâv &y pot, uatiiaybvyrng, Ghhos

'ny,

»xai muls în” &hhov pwzâs, et modă” Tunharoy.
optpis 8 tv "Aro ai marpis wexeuljâroty

-

vodu Ea ădshzis darts dv Bhdarot notice,

(Ant. v. 909—913)
şi acest pasaj e precedat de versul:

>Tivos vâpou dh sau

apbs jăzty Mio;

care corespunde întocmai cu >siva Eovza “pyupmve din fraza următoare. Nu
poate fi îndocală că există o corelaţie între pasajul acesta al lui Erodot şi
aceste rânduri

din Antigona lui Sofocle, dar deoarece autorul: nostru

şi

acest

mare poet atenian erau .contiporani, e greu de determinat carele din doi a inspirat pe celălalt. Dacă însă e adevărată tradiția
că Erodot a recitat la Atena
o parte din, scrierile sale înainte ca Sofocle să fi scris Antigona, atunci aş înclină mai mult spre opinia că poetul s'a inspirat dela istorian dar nu istorianul
dela poet,
-

2 <tya

Eyovou

ţrbumv.

Vezi nota precedentă,

268,

Thalia III, 119, 120.

»pisival mo, îc za

AotpibTa-

»pentru care lăsând la o parte
»pe bărbatul şi pe fii (tăi) ai
»luat pe fratele (tău) ca să-i

prie zot mâv zalâwy mai 2o00y2
puzpaptouâyoe! rod ăvăpie Sari
“IL % îustiero rotcăs* »O faaisă,

>salvezi vieața, (pe când) acela

vii uăv uotă 8y &ăhoc votre,
pai Baluwvt: 3050, pai răzva

>e mai străin de tine decât co»piii (tăi) şi mai puţin drag
»decât bărbatul (t5u) ?c Ea răs-

pia; si zadra ăzozâhot

za

»aphe 23 za unrpbe cda En ueb
»ioovzwy, ădzhezăe îy Xdhos 0îsi epâzo păvotro, Tabrij ri
»rou /pzoutyn Ehstab mada.

punse precum urmează: 20 rege,

E5 re 8i Edote ze Aapzi etzziv
Î ovi, za oi dale robzây ra

»de pe aceştia; tatăl şi mama
»mea însă ne mai fiind în vieaţă,

zh

>nu mai

mapaizisto

pal, ră

»aş putea să capăt un alt băr-

>bat dacă

matăoy

o

“eip
a

zeitatea şi (să

e chip să am alt frate.

»Pe considerantele acestea ba»zată am vorbit eu astfele. Şi

2d> apz0âbrazov, 1]002ie adrij zads
î3 dhhobs ămăzrawye măyrac,

vrea

»mai am) alţi copii dacă aş pier-

Tov

y 2ij ară ele abriza rpozp 78,

fiindcă a fost încântat cu ea,
Dariu, judecând că femeia aveă dreptate, îi liberă pe acela
pe care îl ceruse precum şi pe

ipquzyo ăzchwhze.

cel mai în vârstă dintre fiii (ei);
pe toți ceilalţi îi ucise. Astfel
"dar pieri unul din cei şapte imediat, în modul arătat.

120. Rază 62 cv udhiora rijy

120. Cam

pe timpul

boalei

1 ăhhorptoraros, Toate manuscrisele fâră o singură excepție au aci
superlativul. S'ar părea că comparativul ar fi mult mai natural şi corect și de
aceea ediţii foarte bune, cum e aceea a lui Blakesley, s'au crezut în drept sâ

corecteze pe Erodot şi în loc de

&hhorprbzazos

scriu

ăhhorptitepos.

Trebue

însă să nu uităm că Elinii de. multe ori întrebuinţau superlatival în locul comparativului, mai ales când comparaţia se face între două concepţiuni cum e
cazul aci, fratele de o parte şi fiii de alta, din care una întrecând pe cealaltă în
calitatea exprimată de adjectiv devine superlativ înzestrată cu acea calitate
faţă de celălalt termen de comparaţie. Astfel dar, nu -e justificată corectarea
superlativului în comparativ aci. In traducere, se înţelege, suntem nevoiţi

să întrebuinţăm comparativul.
2

2îcsovy.

Eat

%
E
In textul
lui i Blakesley

3 nor. Manuscrisul

florentin

are

p. avem

zor.

A
1osov.

.

+ satp.uwv, E aproape sinonim cu beic. La Cap. 86 şi 87 din Cartea I şi
la Cap. 43 din Cartea II, se vede cum.autorul nostru întrebuinţează fără distincţie aceste două cuvinte; singura nuanţă între ele este că poate 3zipuvy are
un sens mai larg decât Hz, (Vezi vol. 1], pag. 122, nota 2).
|
5
Zheta. Unele manuscrise și ediţii au persoana a treia fiece, ceeace nu
e corect după ce roatul acestui discurs e în persoana întâia, afară numai dacă
considerăm această din urmă frază ca separată şi o scoatem din discursul
propriu zis şi o considerăm ca-o apreciere a autorului,
”

Thalia III, 120.

Kaw2bozw y05goy

Eyâvezo

rata,

lui Cambise. s'au întâmplat următoarele (evenimente). Un Persian, (anume). Oroetes, fusese

Yad Ropov zaraczabsic iv Xapdi Bzappos? 'Opcirne,5 hp
Izpons. O5ros
îxe0buo: apijywazGs 054 Golov' obre Şăp 7 za0, obrz fu0doas uitaioy
zpâs Ilohompâzzos
7a5' Xauiov

orânduit de către _ Ciru admi-

nistrator peste
fără a fi suferit

i20) mporepov, îmedbuse
adry &zohtoa, âs uîv oi
zhzdvyes Soo, Gă moiiyăs ztyă
aiziriv 5 PEzi zâv Bagttos Oopioy |
1 Rasă

35 xov pădtoza

Sardis. Acesta

concepă un plan nelegiuit; căci,

30
GDTz

Erodot întrerupe aci iar, cum

2609
<

rhv

urma

nimic

lui), fără

(de

pe

a fi auzit o vor-

bă proastă dela Policrat samianul, fără a fi dat cu ochii vre:
odată de el, (Oroetes acesta)a
Eţtvero

<dăe.

a făcut mai sus la Cap. 39, firul regulat

RupfBbczw

vobaov

şi: ero-

nologic al istoriei lui şi merge înapoi la epoca lui Cambise,iar modul nedeterminat, ca succesiune
.de evenimente,
arată

că

ceeace

decât ceeace

va

relată

acum

a precedat;

nimic

nu

cu
face

nu

ne

care

el

parte

dintr'un

deschide

orientează

această

alt izvor

pentru

nouă

de

serie

informaţii

cronologia

acestor

" întâmplări decât numele persoanelor cari joacă un rol în desfăşurarea lor, Vezi
mai

sus nota 1, pag. 95. — In loc de îtvsro,
„7 Sapâtwv bxapyos. Se înţelege şefni
mai sus nota 1], pag, 171.
,
,,
2 '0potams. Un manuscris 'are 'Opizns;
şi Lucian (Coutempl., 14), vorbese de el ca
nicăiri

când

fu

numit

acest

fuucţionar

înalt

unele manuscrise au îțivezo,
administraţiei sau satrapul. Vezi
:
alţi autori ca Diodor din Sicilia
Opâvrns.
— Erodot -nu ne spune

de

către

Ciru;

dată ce Sardis a căzut în mâinile lui Ciru, cel a numit

știm

numai

că in-

satrap acolo.pe Tabalus,

un Persan (I, 153), apoi mai departe (1, 156, 161), s'ar păreă că în urma. râscoalei lui Pactias ar fi fost orânduit Mazares care eră comandantul”. militar.
Aci Erodot opreşte şirul 'satrapilor Lidiei pe care n cules-o. dintr'o sorginte
Elino-lidiană, In pasajul de față se vede că sorgintea lui de informaţii este
alta, probabil samiană, conform căreia Oroetes şi Mitrabates, Persani, apar ca
capi de administraţie, iar Mazares şi Arpag, cari erau Mezi, ca impiegaţi ad-.
ministrativi subalterni.
E

* odre âp si nabiv ore ăxobaas pâratov Enoc.
duce: >neque facto ullo neque verbo lisus a Polyeratec. — Pentru

" pătatoș, vezi mai
m'am

5 âtă

sus nota 2, pag.

cotmvâe

referiţ

în

nota

rtvă
8

155 şi vol. II, pag. 302, nota 6.

airimv,

de

Diodor

din

mai sus, vorbeşte

Sicilia,

de

o

în

supărare

Rihr trasensul lui

pasajul
pe

la care
care ar fi

avut-o Oroetes în contra lui Policrat şi pe care o. consideră ca fiind cauza
răsbunării lui Oroetes. El ne spune că mai mulţi cetăţeni din Sardis voind să
scape de tirania acestui satrap, părăsind oraşul lor natal s'au dus la Samos
unde Policrat i-a. primit întâiu bine dar apoi a pus să-i asasineze ca să iea averea lor. Xu văd însă cum ar fi supărat aceasta pe Oroetes în contra lui Policrat, căci Lidienii aceştia erau inamici ai lui şi nn pute să-l intereseze soarta
lor aşă de mult. Din contră, mi se pare că ar fi putut să se supere dacă Polierat i-ar fi răsfăţat şi încurajat. Cred dar că motivul invocat de Diodor. nu

poate fi cel adevărat. Pe de altă parte, explicaţia al cărei ecou se face Erodot

aci, mi
rea lui
cu atât,
bue să

se pare mai aproape de adevăr, şi nimic mai natural decât ca; mustra- '
Mitrabates să fie dorinţa lui Oroetes să distrugă pe Policrat; aceasta
mai mult cu cât conflicte de interese şi chestiuni de. amor propriu trefi mişcat amorul propriu al colegului său. și să-l fi decis să; încă'ceence

a făcut, și de-sigur că Oroetes-a-plănuit “moartea

acest puternic tiran odată pus la o
Perşilor.

parte, insula

lui Policrat

se
PE:

va

cu 'pândul.că

supune Jesne.puterii
e zi onttteată tului:

210:

Thalia III, 120,

zaziipevov!

r6v re 'Opuirmy?

zai | conceput idea de a pune mâna

ăhhov Ilipony, 7â obvoua eivat | pe el şi de a-l ucide, şi mulţi
Mirpafărea, 3 vonod ăpyovra rob | spun că pentru cuvântul ur&v. Aaozbisiwp, + robro»s Ex d6rwv | mător.
1"Emi

câv

Baatitos

dela pag. 266.

2 '0poicmv.

căci

autorul

fupiwy

a

xaimpzvov,

Unele ediţii mai recente au

nostru

s'a servit

toate manuscrisele
au

1 MerpaBdrea.

de

ambele

Şezând

ia

aceste

'Ogoirsa
forme

(odată) Oroetes

Vezi

mai

care
de

sus

nu

e

acuzativ,

nota

6
:

incorect,
însă

aci

forina 'Opoiriniv.

Numai un singur manuscris are

forma

aceasta

Atepa-

Purea, toate celelalte au Mtrpofărza; Gaisford și Creutzer au furma cu'0. Alotivul însă care m'a decis să adopt forma care e lazată numai pe autoritatea
unui singur manuscris, este cel invocat şi de Blakesley, că numele, ca şi acela
al lui Mitradat derivă dela Mitra, așă că forma corectă e Mitradates iar nu

Mitridates,

-

N

RR

t Aacuvhetw, Dascileon în Bitinia eră capitala unei satrapii importante
care la epoca lui Erodot cuprindeă Frigia întreagă. Mai târziu Frigia centrală
formă o satrapie deosebită, iar satrapia care îşi aveă capitala Diascileon, se
numiă în timpul lui Arian și al lui Xenofon satrapia Misiei, Frigiei de pe
Elespont sau uneori 'satrapia Eolis. Situaţia precisă a acestui oraş e încă un
subiect de controversă. Mulţi zic că satul turcesc modern Diaskili care e pe
coasta Mării de Marmara; nu departe de Mundania: modernă, portul Brusei ar
ocupă exact locul unde eră situată Dascileon. Se ridică însă obiecţia că oraşele importante de reşedinţă în Asia Mică nu erau situate pe . litoralul însuş
maritim, cum de pildă Sardis, Celene,. Xantus, Tarsus şi altele, ci erau puse la
o mică distanţă de mare.pentru a fi mai' în siguranţă. Dascileon trebue să fi
fost şi el la o distanţă oarecare de coastă, altminteri Scilax în scrierea lui Periplous, în care descrie orașelede pe coastă, nu ar fi omis menţiunea acestui
oraş; la aceasta se poate adăugă că din descrierile acestui oraş pe cari le gă-

sim în două pasaje din Strabou şi anume XII, $ 797 şi $ 830,
oraşul acesta eră situat, nu chiar pe malul mării, ci la

vreo

sar

părea că

35 kilometrii în

interior, la punctul unde râul Lufer Su înainte de a se vărsă în -fluviul Rin-

dacus (astăzi Susurli), trece peste o câmpie de toată frumuseţea încunjurat de
dealuri mici, superbui loc Apolonia întinzându-se peste. dealul despre Sud.
E una din poziţiile cele mai superbe cari nu se pot șterge din mintea aceluia

care a vizitat Brusa şi s'a suit pe muntele Olimp de unde se. desfăşoară 'subt

picioarele călătorului această panoramă unică în lume în felul ei pentru întinderea şi frumuseţea ei. Am vizitat aceste locuri la 1878, şi nu pot uită impresiă ce mi-au făcut, Din nefericire, când am făcut ascensiunea Olimpului cu
ajutorul unei mici escorte puse la dispoziţia mea de regretatul Ahmed Vafic
Pașa, atunci,la 1878 paşă al 'vilaetului Brusa, adică pentru a întrebuinţă cuvin=
tele din textul nostru >vyopo5 &oywv zoă îv Anoxbheiw, aerul nu eră clar și
nu am putut să văd spectacolul în toată splendoarea lui, dar scoborîndu-mă
în vale precum şi în parcursul cu trăsura dela Brusa la Xlundania, am trecut

prin câmpia aceasta la exiremitatea despre. Vest'.a căreia trebuesc căutate
resturile oraşului Dascileon, adică la juncțiunea” apei Lufer şi a fluviului. Rindacus. Xenofon

(Hellenica, IV,.1..$

15), descrie

oraşul

acesta

astfel:

>Acolo

»eră, zice el, palatul satrapului Farnabaze, și în vecinătate se aflau o mulţime

>de sate mari

bine aprovizionate

cu cele necesare vieţii. Mai sunt în aceea re-

»viune multe animale cari se vânează, unele în parcuri închise iar altel€ în
»libertate; Un râu trece pe acolo plin cu tot felul de peşte şi peste tot locul

sunt o mulțime de pasări pentru acei cărora le place vânatul de pasăric. Stefan
Bizantinul (Zezicon), -zice că Dascileon fu fundat de unul Dascilus pe care îl

face fiu-al lui Periandos.. Un':Periandos fu tatăl lui Giges, dar

dacă. e. aceeaș

persoană sau.nu aceasta nu se ştie; dacă ar fi. acelaș,
şului Dascileon ar fi fost frate cu Giges, repele Lidiei,

fundatorul ora:
aie

atunci
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iz

sian al cărui nume eră Mitrabutes, şi carele eră administrator peste satrapia dela Dascileon, aceştia, din vorbe ajunseră
la ceartă. Discutând ei asupra

Ls Ss

R

în dreptul intrării (la apartamentele) regelui cu un alt Per-
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meritelor (lor reciproce), Mitrabates ar fi zis lui

un ton de

Oroetes

mustrare:

cu

»Ce

fel

»de bărbat eşti tu când. nu ai
»(fost în stare) să capeţi pen»tru regele nostru insula Samos
»care e situată în vecinătatea,

»imediată a satrapiei tale şi care
ar puteă fi cucerită lesne de»oarece un simplu cetăţean lo»cal de acolo răsculat a putut,

>cu (o forță armată de) cinci»sprezece
„stăpân

oameni,

să se facă

peste ea: şi' domneşte

»astăzi acolo ?« Se zice că (Oroetes) se simţi foarte atins când
auzi mustrarea aceastaşi

con-

cepi idea, nu atât de a-şi răsbună 'în contra aceluia care. o
| formulase, pe cât de a distruge
“cu desăvârşire pe Policrat, ca-

rele dedesă, ocazie acestei + mu"|

strări, + -

D

cojiniotetv, “In ediţia: lai Crcitzer avein forma atică supă:
AMepafârsa. "Vezi mai sus nota 3, pag. 210.
„3 Sp b păp Ev ăvâpâvă Su, "Traducerea textuală a “locuţitinii acesteia
„ar. fi: >Ce fel, tu (te “prenumeri) în rândul bărbaţilor
?e — Toate 'texteleîÎnseri-

nate afară. de textul aldin. au &âpâij şi acesta din; urmă âre singularul” îvăpâs,
raza e. chivalentă. cu >£5, Tăd_ăvnpi. Ati trăduş prin. »Ce' fel de - bâtbat eşti

“tu e care dă într'o' idiomă
ironice, . -...

mai romârieascii “sensul

“ înavacrăs, “Despre “rola. aceasta a

deplin al acestei chestiuni

li Policrat, a: vorbi autorul

nostru: mai sus.la Cap. 39, (Vezi nota. 2 dela pag. 95).
-%.0dx oărw niv sizavra rada. ris acbatis.

7

Qoastrucţia aceasta

am avut-o la.Cap.- 47 din Cartea aceasta:- >0bu 05ca cepupi, chat: ăsoivoat »
piotat -Sorpurs50yz0, '6$.s,clue
a
.
aa

972

.
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121. O: 25 sM4coove iyaba,!
2uwat "Opoirea îs Săuoy 4poua
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făp îy 6î) To5r6 e dEsrar' 2 pai
zv Ilodvapărea z:/sîy, pazaraip2vov &v ap,
5. mapstvat CE

și

Alţii, mai puţini la nu-

o

„421.

măr, spun că Oroetes ar fi trimis un sol la Samos ca să ceară

o informație

oarecare; . ce

eră

aceasta nu se spune , atunci Po-

lierat eră din întâmplare lungit
în : apartamentul. bărbătesc. şi

oi za PAvozptovza : zăy . Tiiov 4
„dai 08, ei Ea - ap0v0imă . abrăv
maradoțtovta 8 tă "Opoizeo zpim-

cu el eră Anacreon din: Teos ;
Policrat, fie în mod intenţionat,

MATA, size: pa

fie aceasta întâmplător, a ne-

Gyr

zis Tot.

ADTN Emeysvero” 709 Te văp vie
poza zăy "Opoireo zopsi0iyza dt

socotit afacerea, lui: Oroetes;;
căci când veni trimisul lui Oroe-

ăveofhar, vai: mb lohnzpăzea zw- | tes. (şi începi)
/siv Yăp sazorpauutvoy aphe zby | Policrat,
zoip0y, 053 mt 'peracrpavivat, | veă faţa
obre Dzorpivactat,:. ; îi i
-: | nici nu
DD
a
ci
De
nici nu

să

vorbească,

carele . întâmplător aîntoarsă spre
- perete,
s'a reîntors (spre. el),
i-a dat răspuns.

„192. Atriat uây 6 abrat 8t192. Acestea dar sunt cele
edaiat dEyoyat 705 „Ozvăzo» rod | două cauze aduse înainte ca
[loovzpărzos yevsoBar'

zsi=00z:6 adriwy. "0 6

zapzort 8: | determinând

moartea lui

Poli-

e "Opoi- | erat; liber fiecare să crează din

"ns, îtânevos &v Maywynsiyj ci) bazp | aceste două (versiuni pe aceea
Mar idvâpo»
morauod: oiwnuâvm, ? | care îi convine). E un fapt însă
1 0î 68 3icooovec Atţovat.
“țovstc dela capitolul precedent.

2 0b

ţăp

ov

îM.zo5dr6e

20 “păp Gvy 0bâ3 rodzo

hiţerate,

Corespunde

hâyerat.

cu

>s

uiv ot

mh:bves

hi-

La Cap, 49 din Cartea I avem

-.

3 ev'ăvâpebvyt. Vezi vol. Î, pag. 57, nota 1.
? napitvat GE oi vai 'Avarptovra tiv

|

Titov,

Celebrul

tiran

din Samos a fost un mare protector al artelor, al ştiinţelor şi al poeziei, nu
trebue dar, să ne mire intimitatea lui Policrat cu marele poet Anacreon care
eră originar din Teos, oraș pe coasta Asiei, în fața aproape a insulei Samos.

Strabon, Aelian și Pausanias menţionează amiciţia ce a. existat între Policrat
şi Anacreon. După ce fu ncis Policrat, 'Anacreon fu protejat de Ipazeh,
fiul lui
Pisistrat, tiranul atenian.

o

,

e

a

5 xasahoţtovra, Scris xarmloytova în textul lui Blakesley,— Bihr dă
astfel sensul acestui pasaj cam iregulat în' construcţie:: satque Polyeratiun, sive
>consulto Oroet:e res aspernatus sit sive casu quodam ita acciderite s.c.]. Avem
îm mpovoims în acelaş sens de >din precupetaree, întrebuințat la Cap. 159 din
Cartea 1.

Vezi vol. ], pag. 285,

nota 2.—abrăv'

se

raportă,

se

Policrat. :
* zapeart 6: zetfiegliut. Locuţiune elină care însemnează
oricăruia să crează,
! |
i
Ii A
1 Mavymcig 23 5atp Mativâpov zosapod otxmptv..

înţelege,

la

:
e permis
oa
Magnesia

aceasta situată pe fluviul Meandru nu :trebue confundată cu oraşul tot în: Asia
mică. situat mai la Nord, la poalele muntelui Sipilus, :nu. departe: de Smirna.
Magnesia din textul nostru se află în. dreptul insulei
. Samos,: la- 20 kilometri

"Thalia III, 192,
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că Oroetes, şezând la Magnesia,

(x)aocozpariziy Exzvoitn,? năpst

lui Policrat. Căci, pe cât avem

care e situată pe fluviul Meandru, a trimis pe AMirsu, fiul lui

&

Giges, un Lidia, la Samos,
cu misiunea de a află intenţiile

Li îi

o:
=

fazumz Mbpooy 7by Liov
îpa Avâiy, îs Său deryehiry
povza, ady rod Iohbupăreos 7
vâ0oy. Ilohvipărqs ăp 263 2pây
e

ros Tâv fuste Ifuey “E)hfvov

+

Mivwwde 8 72 rod Kywooiov,t zai noi cunoştinţă, Policrat este
ei îi mie dhhos mporepos robzov | primul dintre Elini carele să
pie cs Oahâcone” zis î3 î- | fi conceput ideado a, se face
de coasta mării şi la vreo 24 kilometri spre Sud-Est de Efes. Un sat mic numit Tuck bazur ocupă locul unde eră Magnesia aceasta. Despre fluviul Meandru, astăzi Mindârek, a vorbit autorul nostru la Cap. 18 din Cartea 1. El izvorăşte din munţii Frigiei şi se varsă în Marea Egec, lângă oraşul Priene, la
poalele muntelui Mical, aproape în fața insulei Samos.

3 Mopoov

i

rdvy

Fâţsuw.

Acest nume şi Mirsilos: (fiul

lui: Mirsos) cores:

punde pe elineşte cu numele lidian Candaule. (Vezi vol. I, pag. 12, nota 3).
la Cap. 7 din Cartea I, Candaule se zice a fi fiul unui Mirsus, aşă că numele
acesta eră comun în aristocrația lidiană. Persoana numită aci e probabil aceeaş
despre a cărcia moarte se vorbeşte la Cartea V, Cap. 121.

2 lohuxpărms

î6

țăp

luhracooupartety

îs

apâros

înevomiimn.

cv

Statele

Mpa

eline

tâpev

considerau

“E)itvwv

stăpânirea

pe

mare, adică faptul de a aveă flota cea mai puternică pe. mare ca o glorie, întocmai cum Anglia este mândră de a fi puterea cea mai tare pe mare, şi astăzi
când Germania îşi dă cele mai mari silinţe s'o egalizeze şi chiar dacă se poate

să-i smulgă supremaţia maritimă prin construcţii de bastimente

mari

de

răs-

boiu, Anglia își încordează toate puterile pentru a-şi mănţineă superioritatea
construind şi mai multe, tot astfel Samos la epoca. iui Erodot eră statul care
rivaliză cu Atena ca putere navală și Ja epoca lui Policrat eră prima putere
navală în Marea. Egee. Statele cari se considerau astfel puternice pe nare erau
denumite ca fahassoxpazodys:s şi ştim din Eusebius că după Minos 17 state
au fost considerate ca hahussoxpariat, din cari Samos a fost al 13-lea. Această

bahassoxpazia au posedat-o Samienii timp de 30 de ani,

adică

dela anul 55

până la anul 520 înaintea erei noastre, aşă că în timpul când a fost ucis Policrat, adică Ia anul 523 înainte de Ilristos, Samos ară considerată ca posedând
supremaţia pe mare, Această importanță maritimă a iusulei Samos la acea
epocă e indicată şi pe monedele samiene, cari multe din: ele .au păunul, emÎlema Junonei pe o parte iar pe cealaltă prora unei nave. Vedem mai sus la

Cap. 39, că Policrat s'a făcut stăpân pe multe din insulele Mării Egee, şi atât
Tucidid (I, 13) cât şi Strabon (XIV), vorbesc de puterea maritimă a lui Polierat.
— In loc de îzzvofiq care figurează în toate manuscrisele se propune de
Dindorf îzevobn.

|,

|

,

3 Mîvywos. Creutzer preferă forma Miyw a genitivului acestui nume, pen:

trucă manuscrisul sancroftian și cu cel. wesselingian scriu astfel. Ambele forme
însă sunt corecte.
— Despre însuş Minos că ar fi fost primul din timpurile

istorice care ar fi exercitat supremație: pe mare, vezi Tucidid, I, 1; Diodor
din Sicilia, IV, 60 şi V, 54, precum şi alţi autori cari s'au inspirat dela dânșii.
*eod

Kvwosiov.

Se dă acest titlu lui Minos

la Cnosos sau Gnosos din Creta unde aveă un palat

fiindcă

de

reşedinţa

lui eră

o mărime colosală şi

de o bogăţie renumită. Acest palat eră celebrul labirint din Creta, ale căruia
vămăşițe au fost date acum la lumină de către d-l], astăzi Sir Arthur Evans..
Cunosos e situat la 4 kilometrii spre Sud de orașul Candia (Eraclion). Am făcut
la 1903 această plimbare pe jos și luna Maiu, plăcută şi plină de interes, căci
îndată ce am ieșit.din oraşul Candia am trecut subt zidurile masive ale fortifi-

caţiilor vechei
Erodot

cetăţi venețiene care a susţinut în timpul evuluide mijloc

II. -— 554%,

bi

cel

t>

TA -
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Opoznine devouzyne eve! Ilc- | stăpân peste mare, afară de
hozpâzie cr
apibtos, Ehmidae | Minos din Cnosos şi poate de
zohiăe Ep Plovins se 400 visa | vreun altul înaintea acestuia

dpisty.2 Mao

co zabză pty âwa- | carele va fi deținnt supremaţia

vozbuzvov 5 'Opcizms zîuvac ăyehiryv Eheye mââz »'Opoizne Ilo»hozpărei 65z )âjer'9 mwvbăvouat
»ămipovhebzwy 05 apiwwaat usyă»hoto!, 47. /piiuară zo! ob4 sivat
»zază Tă tpovimaza, t Lb vdy w5=
„zotioae Gplwozte piy czww6y,
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|
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|
|

maritimă; Policrat este cel dintâiu carele, în cursul -epoeci
zise a oamenilor (muritori), a,
ambiţionat să domnească peste
Ionia şi peste insule. Oroetes,
afând dar că Policrat proiectă
aşă cevă, (îi) trimise o solie zi-

»owozts 85 mai sus, "inot văp fa- | când ustfel: »Oroetes spune lui
acthzde Raufbone ăztpovhabz: 0- | »Policrat aşă: Eu aflu că tu
»varoy, 5 mai uo! robzo 8$xyys- | »proiectezi lucruri mari şi că
shsca oawmviue, Sb vdy în du!
»nu dispui .de mijloace bănești
>zouiozs adrby za ppiiuaza,6 ză: | »proporţionale cu intenţiile tale.
mai lung asediu cunoscut în istorie. După un parcurs de o oră având în faţa
mea maiestosul munte Ida, acoperit chiar în acea lună cu zăpadă, am ajuns
la Cnosos nnde d-l Evans mi-a făcut onorurile palatului Ini Minos și a curţii

pavate, interne în care te cobori pe trepte de piatră :şi care
de 20.000 picioare pătrate
de tauri.

1 căjg

58

-și

în

ăvhipwamims

care
|

se

hsţoutvns

dedeau,

are o suprafaţă

ca

în Spania astăzi, lupte

eve'ts.

Literal subt rassa de-

numită a oamenilor, adică subt dominaţia omului muritor ca opusă dominaţiei
mitice a zeilor sau jevstg pob:xîs. Erodot trage aci o linie de demarcaţie şi
"distinge între” petioada preistorică sau mitologică .învăluită în negurile unui
trecut depărtat a cărui cunoștință se bazează numai pe tradiţii orale şi perioada
istorică despre care avem date sigure istorice, Această linie de . demarcare el

e trage la începutul domniei lui. Minos în Creta;

tot

ce s'a:intâmplat înainte

aparţine epocii eroice sau mitologice, tot ce a.venit în -urmă, epocii istorice.
Tucidid nu face nicăiri această distincţie. (Vezi vol. [I, pag. 384, nota 1).

1 sintâazg

nohhăc

Ezuv

"luwvime

ze

val

vnowv

ăptstv. Literal

ar fi: »având speranțe multe de a stăpâni peste Ionia şi peste insulec. Prin
aceste insule se înţeleg de autor insulele cele mici în vecinătatea insulei :Sa-

mos. Avem expresia fantâus nohhăs Eywv'mai sus la Cap. 119,' unde .vezi nota
3, pag. 266.

e

"Opoizns llohvzparet: be hivţat. Vezi mai sus nota 2, pag. 99.
* ou elvat vară ră ppoviuura, Avem vară în sensul acesta de

potrivit ca Ja CarteaI, Cap. 121, >05'xază Miepoddenve şi la Cap. 81 din aceeaş
carte. za adsiye ; asemeneala Cap. 10 din Cartea II. Vezi vol. I, pag. 149,
nota 1 şi pag. 215, nota 2 şi vol. II, pag. 29, nota 7.

5"Epot țăp Bastisbe KapBbons întBovhaebat băyarov, Din
scrierile lui Erodot nu reiese cauza care.ar fi motivat -supărarea lui Cambise în
contra lui Oroetes, dar dizi cele ce ni le destăinuește inscripția dela Behistun,
ne e permis să supozăm că acest satrap, deşi Persan, ar fi simpatizat cu par:
tidul religios medic ai cărui şeti au fost întâiu Bartie, fratele lui Cambise, şi

apoi falsul Smerdis'magul, şi e de observat, zice Blakesley, că : Oroetes
poziţia pe care a ocupat-o Înaintea lui:
doi Mezi şi anume.

Să

văv

sigitur, ut me

îpă txxouicag

abrăv

Mazares

ocupă

şi Arpag.

xat ypiuaza.
Bihr traduce >Tu

ipsum' ex hac terra educas et pecunias

meas

exportesc.:
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| aDacă vei face tu aşă (cum îţi
»voiu
ai

pOt

Gt sta

»/pauătoy,

>

aiuvoy

„oz6zazos spy

mai

Gors za!

2,

spune), te vei

folosi şi

spe tine şi (tot odată) mă vei
sv | »scăpă şi pe mine. Regele Camat- | »bise

proiectează

moartea

sâ Ey | »şi despre aceasta

_văzoâstwe.

"|

>mat

în

mod

sunt

pozitiv.

mea

inforAcum,

>vino, scoate-mă de aci şi pe
»mine şi banii mei din cari
siea o parte, iar restul să-mi
»rămâie mie, Atunci, graţie ba»nilor, poţi să devii stăpân peste
» Grecia întreagă. Dacă nu mă
.

"

»crezi, în ceeace priveşte banii,

»trimite pe unul în care ai mai

123. Tabza

4pătns

&rooas

7007 seza vai

6

llohv7

»mare încredere şi lui îi voiu
»arătă baniic.
123. Policrat, când uuzi (cu-

&hobhazo'? | vintele) acestea,

se

bucură

şi”

ai 2059 înzipezo şăp ypruăzov | aprobă; şi fiidcă avea: nevoie
pyădoş, ăzoztuzsi. zpâza zazo- | neapărată de bani, -trimise în-

Vâpevoy Marăvâptoy Matavâpiov,* | tâiu de toate pentru ca să facă
ăvăpa râvy îosâv; 6s 0! 1 pay | cercetări, pe Meandriu, fiul lui
waziris*

îs pive

cb mo)
|

D- | Meandriu (saumian), carele eră
(tot odată) şi seeretaral său; tot

verbului Erxopiţu aci este da a scoate dintr'un

loc

pentra a scăpă; în acest

sens îl vedem întrebuințat şi mai sus la Cap. 43.
1 Ea. O exclamaţie de încurajare şi pe care am tradus-o

2 îBob)ezo.

prin

»tinoc.

Verbul acesta implică aci nu numai chibzuinţă, dar și apro-

bare în urma. chibzuelii, mai ales că aprobarea e implicată şi în verbul 115%,
care arată că propunerea lui Oroeta i-a cauzat plăcere, căci nu se aprobă cevă
care nu place.
-3 eat

xws.

Locuţiunea

aceasta

e întrebuințată în acelaş

sens

în Cap.

121

de mai sus.

+ Matavâptov

Matavâpiov. La epoca lui Erodot

nu

se obicinuiă să

se dea fiului numele tatălui, şi acesta e singurul exemplu în toate scrierile lui
Erodot. Pentru nume persane îndeplinind această condiţie avem două exemple
în Erodot, Artaferne, fiul lui Artaferne (Cartea VI, Cap. 91) şi Idarnes, fiul

lui Idarnes (Cartea VII, Cap. 83). La epoca lui Demosten, moda de a da fiului
numele

tatălui, la Elini se răspândi mai mult, și în scrierile acelui autor găsim

nu mai puţin decât cinci cazuri de felul acesta..

— Unele ediţii au : Ma:avâpov;

numele e evident dat dela fluviul Meandru, cum Sunt alte destule nume elenice
Iuate dela fluvii, munţi, văi s.c.]. — Mai jos la Cap. 142, Erodot ne vorbeşte
iarăş dnspre acest Meandriu şi ne spune că el ar fi succedat lui Policrat la
Samos.
,
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na0y 70 XATEOA0R0V ECYTA pOGdopiuay,t Exoizz rothâz dăpva-

(02

(2

ne

a
ci

acesta fu) acela carele, puţin
timp după aceste evenimente,
oferi templului Herei întreaga
mobilă care se află în apartamentul lui Policrat şi care me-

mas baz

zhnpoaas 'didoy,

rită a fi văzută. Oroetes, aflând
că eră aşteptat unul (trimis) ca

hi

să inspecteze (tezaurul lui), făcu
precum urmează: (luă) opt lăzi
şi le umplu cu pietre până aproape de gură, iar pe deasupra vestului rămas după pietre
puse (un strat de) aur, apoi

Q
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d puazac 6

legând bine lăzile (cu.fringhii),
le ţină gata. Sosind atunci
Meandriu, le văză şi raporiă
lui Polierat.
124. Policrat, cu toate sfatu-

124. "0 55, z0)dă uăv zâvy uayziwy - azațopzndytwy, 7 modă 63
zăv

pihoy

ztâvat, îpăe
!avvw

Sortndezro

65, ai
od

mbrbcă

idodone

zoo

rile insistente contrarii ale ghi-

=

citorilor şi ale amicilor, se pre-

rs

găti să se ducă (acolo) în per-

Daszpov

sobruwvy.

Găsim mai sus la Cap,

expresie similară. (Vezi nota 7 dela pag. 88).
2 x0opuov. Ceeace garniseşte sau împodobeşte,

.

şi

adică scule,

36

fiindcă

v
cu-

vântul se aplică aci unui apartament cred că e'vorbă de mobilier.
3 “Hgatovy. Despre Hereum sau faimosul templu al zeiţei Junoua la Samos

sa vorbit pe larg mai

sas la Cap. 60, (Vezi nota 5, pag.

142).

+ î6vru apocăbxtpov, Vezi vol. I, pag. 188, nota 1.
5 hdpvazas dur zimpboac hiliwy, miiv zăpra Bpuutos z0d
nepi abră ră psthsu, întnohc cv hifi ppusbv ExtBrahe. Val-

chenaer

observă că frauda aceasta a lui

Oroetes

seamănă

mult

cu

accea

care a avut recurs Anibal, ca să înșele pe locuitorii din Gortina şi de care

la

ne

dă Cornelius Nepas seamă:
»Amphoras complures complet plumbo, summas
operit auro et argentoc. (Vita Hannibal. Cap. 9, $ 3). Alte: două artificii de
«felul acesta sunt relatate de 'Tucidid (VI, 46) şi de Cicerone (de Officiis, IIL, 14),
cea, dintâi imaginată de Segesteni, cea de a doua de Pitie din Siracuza.
î xasaânous
35 ră
hâpvaxas. Inaintea invenţiei broaştelor cu
cheie singurul mod de a asigură o ladă sau un vas eră de a legă cu coarde.
Astfel proorocul Ezechiil (Cap. 27, vers 24), vorbeşte de slăzile conţinând stofe
scumpe legate cu coardec. Arta consta în a face aşă noduri încât să nu poată
să le desfacă un străin care ar aveă intenţii să fure sau să distrugă cevă, şi

astfe] de nod trebue să fi fost acela numit de Omer

(Odisea, VIII, vers 447).
1 ănațopevâvrwvy.

>6

rod

'0ivastos

2zauis

:
Ca la Cap.

149 din

Cartea

VII

şi

la Cap. 66 din

Cartea IX, inuțopebztv aci însemnează a căută să facă pe cinevă să renunţe la
săvârşirea

unei acţiuni.

3 ubrug.

Unii au propus îxstea care e subtînțeles,

una din aceste variante nu sunt bazate

alţii

aârcaz,

pe vreo autoritate manuscrisă,

dar nici

Thalia III, 194.
Uwpazpbs by Evvavio»
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“1

soană; afară de aceasta, fiica
sa avusese în somn visul următor: i Sa părut că tatăl ei
eră ridicat sus în aer, şi că îl

div, | spăla Jupiter şi îl ungeă

sawoin Epivzo? ui, ăacânuioa |
zby Ilokvzpăzza zapă sh ?Opoi- |
705 €ai |
m46wszpov 3 Enepruitezo, + |
O 25 oi “jmsthnoz, îjv câs ăzo- |
VOSTTGT,, 2059 utv '/pivov. zap- |

N

2TI

Gsyebsofat,5 “H 65 iipioazo Eat- | rău. Atunci el o
z=)ta <adza

soa-

rele. După ce avi ea visul acesta, întrebuință toate mijloacele pentru ca Policrat să nu
meargă la. Oroete ; şi chiar după
ce se îmbarcă el pe peaticonteră, (ea) vociferă prevestind de

ameninţă

că

sar reîntoarce teafăr o va
Y veviodar 6 Bodhecda: | dacă
(
lăsă mult timp fecioară. Ea răspunse că făceă urări să se rea-

1 dodsha:, În genere, cum

face

şi aci şi la capitolul

următor, Erodot

întrebuințează forma contractată a verbului acestuia şi nu forma ionică.
2 xavzotm î'ţivezo. Un elenism însemnând varii recurs la toate mijloacele posibilee, Pot aşă la Cap. 109 din Cartea IX, Erodot ne spune că Xerxes
„xavtotoş îțivazoc ca să se sustragă dela angajamentul ce îl luase faţă de Ar-

tointe. E posibil ca în locuţiunea aceasta să se subtințeleagă

Cap.

10 din Cartea VII unde Erodot

se

servă

de

aceeaş

5zopâvn,

căci lu

expresie idiomatică

găsim: >Tozs zaventor îptvevto Subha dzâpsvot 'livwv dăsat by aipove.—
In loc de îşivszo unele ediţii au îpâvzso,
3 îsi sv msvrmxâvaspov, In privința faptului că aci e vorbă deo
penticonteră și nu de o triremă, cum's'ar pâreă că erau vasele samiene după
cele spuse mai sus la Cap. 44 (vezi mai sus cele expuse în nota 6, pag. 107).
'Trebue notată aci şi prezenţa articolului zi, care pare a implică că acest bastiment fatal eră cunoscut; e. ca şi cum ar fi zisautorul »vestita penticonterăc.
Pentru un caz analog vezi mai sus la Cap. 31, nota 1], pag. 75, asupra cuvintelor 1âvy vaxâv,
|
,

îzeompiezo.

Literal: ii strigă prevestind de răue. Fata aceasta a lui

Policrat, în urma visului ce l-a avut şi a prevestirilor de rele cari amenințau
să cadă pe capul tatălui ei, s'a simţit că eră datoria ei ca inspirată de zei să
prevină în gura mare pe tatăl ei, și ca o profetă să declame releie ce le pre-

vedeă. Tot astfel şi Casandra din Troia alergă strigând pe ulițele Troiei neno-

rocirile cari trebuiau să cadă pe casa lui Priam, şi când fu adusă roabă de
Apamemnon la Jlicene, profetiză declamând uciderea lui de Cletemnestra. (Vezi
Agamemnon lui Teschil).
— Textul florentin, în loc de îzegmpițszo are îpuiţezo;

textul aldin și a! lui Sancroft au înepmuiţezo.
6 mapbzvabsaliat. Blakesley crede că amenințarea

aceasta

crat e răspunsul

de fiica lui. Elo

la atitudinea

de proorocă inspirată

faţă

a

meninţă că o va dedică zeiţei care o inspiră, poate Herei. Nu cred

lui Poliînsă

să

a-

fi

fost acesta sensul, căci ar implică o doză de bătaie de joc şi de dispreţ pentru
acţiunea divină, care nu prea concordă cu caracterul lui Policrat. Dacă ar fi

fost vorbă ca Policrat să-şi dedice fiica cultului unei zeități, ar fi a o condamnă
la o virginitate perpetuă dar nu timporară numai și Erodot nu ar fi zis »20)16 ptv yprivov zapliavabesliate ci xâva ypdvov muplievsbsziia: sau pur şi simplu
Pentru

expresia

aceasta

.vezi

mai

sus

Thalia III, 194, 195,

lizeze ceeace

ăp, zapOzyzbzo0at zhîo 4pâvov î
zo5 zarpbs t07splj00a.. |

spune

el; căci

preferă mai bine să rămâie fecioară decât să fie lipsită de ta-

til ei.
.
„25. Policrat dar, neţinând
seamă de nici un sfat, a pornit

125. Iohvzpărrs 85, zâGrs Gvu22)
Bovhine ddorijoue,2 2 Ezhse
zapă
îms5
gi duo,
a
12y0ce
ăi)
zădv :0 JOpoizea,
ăouzvos
&
)ovs za z0))obs

ză

Seaipoov,

pe mare la Oroete, luând cu
el pe mulţi dintre amicii (lui),

îv

printre cari şi pe Democide,
fiul lui Califon, un Crotoniat,

23 i mal Ampoztisa răv Kaditeoyzos,?

Îpozoyiizny Zyâpa, inzâvrat moi ij) TEN
daziovra 35 piata, Tây AT S0VTây. 'Amtrduzvos 65 Es T

ns

5

Ilohvrpărnae

carele eră medie şi care îşi
exercită profesia cu mai mare

iscusinţă decât toţi colegii lui.

dteeapa

Indată ce sosi la Magnesia,
Po-

maus, ore Euvz0d dtiws obrz
zâv Sovz05 epovruătoy Ori Yăp

licrat pieri mizerabil, într'un
mod care nu er demn nici de
dânsul, nici de aspiraţiunile lui

pi oi Svpqtooiwy? syevâusvot 7par0, 8 0053 ete zâv Xhov “Eh1 Bobisaliat țăp

(cele mari);

nuplisvedesla

miiw

căci,

cu

ypâvovy

excepţia

hd rob nurpig

z0repîctat. Se subtînțelege pâlhov după Bobhsclat 'făp. Avem o construcție
exact analogă în Ciropedia lui Xenofon (|, 4, $ 3). — Anecdota aceasta relativă la fiica lui Policrat e relatată şi de Filon care adauge că Policrat, pe când
îl ridică în cruce, repetă visul şi cuvintele profetice ale fiicei lui.
2 &toţinoas. La Cap. 121 mai sus, autorul nostru: se servă de două alte

compuse ale verbelor fu şi hoyiw: avem zarcdoțiw şi îtchâţoput,
+
„3 Ampoemndsa miv hahhipăvros. Dion Crisostom îl numeşte
modocus,,

-

|

* Kpozwvrnrmy

ăvăpa, îmrpâv

câtevă ediţii de a pune

virgulă după

ri

î6vra:

Kgoruvtfiemy

,

Punctuaţia

De-

adoptată

în

şi de a o suprimă după

&-

pu e cu totul eronată, căci &âpa se leagă cu Kpozuynemy şi e un substantiv
care în limba elină însoţeşte des numele neamului, patriei sau orașului natal;
nu s6 poate legă aşă bine cu specificarea

unei profesiuni.
— Crotona

lonie elină importantăîn Italia de sus sau Magna Grecia
Sibarisului pe care a reuşit să-l distrugă cu desăvârşire;
de medicină care a produs şi pe Alemeon.

şi

rivală

se găseşte şi la Cap. 92 din Cartea VI

celebră a

posedă o şcoală vestită
:
-

5 &cutovra,. Câtevă manuscrise au Erasxtovra; compusul acesta

bului &sriw

eră o co-

al

ver-

și îl întrebuințează Euripid

(Suppl., vers 862) şi Eschil (Prometheus vinctus, vers 1064).
„5
ţăp pi Avem la Cap 18 din Cartea [, tot aşă Grt pi în sens de
exceptare.

1 Sopmxosiwv.

nuscrise; am
bune ediţii,

Soţ

:

E

Ortografia acestui nume variază în diferite ediţii şi ma-

adoptat pe aceea pe
.
.i.

Sop-nuociwy

care

szvâpsvot

o

găsesc

în

cele

mai

<6pavvot., Erodot nu

multe și mai

face

aci aluzie

decât la celebrii tirâni ai Siracusei, fraţii Belon, Hieron şi Trasibul, cari
domnit în Siracusa în succesiunea dela anul 485 până la anul 466 înainte
Hristos. Deoarece după datele ce le avem, Erodot a murit cam pe la anul
înainte de Hristos, memoria splendoarei acestor mari stăpânitori sicilieni
încă recentă când el eră stabilit la Thurium, în Italia de Sud. Primul

au
de
429
eră
din

Talia II 195,

zx2v0spovs*

6oot SE “gay

|] tiranilor din Siracusa, nici unul

2
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790309
3 IloMoapârzi uzfahozo
inv! our
(ijvat, "Azozzeivas 65 ut ob4
asios ăzmiriotos? "Opoirre ăvzozaipwos. Tv 85 o! Exousywwy Goe:
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, &cvras

279

| din ceilalți tirani elini nu este
|
|
|
|
|

demn de
nificență
după ce
care nu
răstigni

fsivoi z= | mul

a fi comparat ca mucu Policrat. Oroete,
îl ucise întrun mod
se poate descrie, (îi)
(cadavrul). EL dete dru-

tututuror acelora

din suita,

za do5hot mâv Ezoutvwy, îy vw | lui (Policrat) cari erau Samieni,
dpazddo) Apo) motsbuevos es. | spunându-le să-i fie recunoscători lui că erau liberi; pe aceia
însă

cari

erau

străini,

sau

ser-

fraţii aceştia, Gelon, a fost întâiu tiranul Gelei, oraşul lui natal în Sicilia dela
491—485, când fu chemat să domnească la Siracusa lăsând fratelui său Hieron
tirania Gelei. El doinni în Siracusa dela anul 185—478. El mări în intervalul
acesta importanţa şi puterea Siracusei. Elinii cerură ajutorul lui în contra lui
Xerxes, dar un atac din partea Cartaginezilor în contra Siracusei îl puse în
neputinţă de a aduce Elenilor din Grecia ajutorul cerut. E! dobândi o victorie
strălucită asupra Cartaginezilor aproape de Himera, în acceaş zi, se zice, în
care avu 'loc bătălia dela Salamina (Cartea VII, Cap. 166). Gelon lăsă după el
amintirea unui domnitor valoros şi blând cu supușii săi, şi Dion îi dă epitetele

de cbepţErns xat cwrhp ai Bastsbs (XI, 26). — Despre

Hieron

care

succedă

fratelui său pe tronul Siracusei, ştim că a fost un mare protector al artelor şi
al poeziei şi a fost mult cântat de poeţi, mai ales de Pindar,.şi curtea sa fu
ilustrată prin prezenţa acestui poet precum şi a lui Eschil, Simonide, Xenofon
şi alţii. EL fu mai despotie decât predecesorul său şi stabili un sistem de spionaj
care cauză multe nemulțumiri. El muri la Catana la anul 467. Despre splendoarea curţii lui vezi Pindar (Pit., I—II]). Cel de al treilea frate, Trasibul, fu
mai puţin celebru şi nu domni decât un an.
peţuhozpenetmy. Cuvântul acesta indică acea eleganţă şi acea liberalitate distinsă pe care Elinii le considerau ca fiind cele mai esenţiale calităţi
pentru un suveran sau pentru un bărbat carele ocupă o situaţie importantă în
stat. Aristotel, în două pasaje din scrierile sale ne definește ceeace înţelege el

prin peţahozpEnsta. Astfel în Rhetorica lui (1, 8) găsim: opapahonpiaza 35
văpssh Ev Canavinaat peţilous mona, ptipovoyia 03 za ptrponpineta ze
suiutae ș şi iarăş în Etica lui (IV): sfcr roy. danuvrpâtunv dia hopa să
»zipta, oiov na neg fiz0ds ăvahnpaza

va

ax0b “apwţeiy

î

vaza saz out a)

sdza meg mây mă Gatpârtoy wa! Gu pis ti
otovcat dsiv hauncâs

xotvbi

mprnpapyetv

Mostar, âpotws

edztoziporităe
î

ai

Esmt,

Eortâv

Gustul rafinat şi cult al Elinilor însă nu califică de pzţadonpEzeta

tiv

tă ua

olnv si
ne,

ceeace

eri

ostentațiune vulgară şi risipă; aceasta eră calificată de Bvaosin (vulgaritate);
asemenea nu mai eră pzţahonpizetu risipa aceea care are mai mult caracterul
unei reclame personale, și la care au obiceiu parveniţii să recurgă ca să-și facă
o pozitie, lucru pe care îl spune lămurit Aristot tot în Etica lui: >05 “âp eis
Eavsăv dazawnpis 6 peţalonpeziis, îhh îc că zatwe,

"2 "Amoxretvag

6E

uty ob

&tiwe

&amțistoc.

Lucian (Contempl,,

$ 14) şi Dion Chrisostom (Orat., XVII), spun că Policrat a fost tras în ţeapă
(ăvasuodoztalitva:). Alţii ca Wesseling, Bihr, Larcher s.c.]., cred că el ar fi fost
jupuit de viu. Sigur că ambele aceste două suplicii sunt de o cruzime şi.de o

sălbăticie oribilă, dar totuş nu comportă reticenţa manifestată
nostru. De aceea, Wilkinson bănueşte că ar -fi vorba de un
aribil şi mai rar practicat, cum

Vieaţa lui Artazerze ($ 16).

aci de autorul
supliciu şi mai

ar fi acela de suășzvsts descris de Plutarch în

!
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Thalia III, 125, 196,

[lcivzpârre 83 dzapzuduavos dia
câhas | mâor
zpâe” shobro

vitori ai suitei, el îi consideră
ca robiţi. Policrat, suspendat
(pe cruce), îndeplini întreg visul fiicei lui; căci el eră spălat
de Joe de câte ori ploua şi uns

ij) Gv ris (wyauîv “făp Dă, mod

de soare când se

exalau

ema-

naţiunile din trupul lui. Acesta
dar fu rezultatul marilor novoace ale lui Policrat, cari îl

Lu
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he
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Za
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R
aa

o
9,

“
=>:

As? Gzws do,8 &piszo îi bad
od îio», ăwsie abrbs 27 705 GWpazoş truda Ilohvupărzos uâv 8
a! zohzi ehropiat
)e)Tnsay,

conduseseră acolo unde îi prezisese Amasis, regele Egiptului.
126. Npowp 8 05 20)

Borepovy

196. Nu trecu mult timp însă
şi urgia divină răsbună pe Policrat, căzând pe capul lui Oro-

ai "Opoisea Îlohvzpărsos riotes5 us-

71)00y. Meră yăp zby Raw.4bozu Bavazov42 7 Mavoovy ri Bacterii S
usvoy &y mijat Săpâto: 'Opolzne opă-

ete. Căci după moartea lui Cambise şi cât

magilor,

=

hei uăy 055% Ilipoas, bab Mio
azapapnusvovs zi ppt? 6 dt
|

! Ezenthss.
unde

avem

Mai

adjectivul

sus lu cupitolul
în

loc

de

verb

timp

ţină

Oroete

regimul

rămânând

Sarde, nu fu de nici un
precedent uvem
ca

aci. Sensul

la,
folos

intzehia nubra țevâsliat
este

de

a aduce

la

înde:

plinire, de a face. împlinit.
.
2 îhodro piv țăp ab zo5 Atâg.. Trebue aci să înțelegem că Jupiter eră adorat la Samos mai mult ca zeul fenomenelor atmosferice, ca. Jupiter Pluvius sau ca Jupiter Aetherius al lui Lucrețiu, deci ploaia eră una din
manifestaţiile lui.
,
3 duws

Bot.

Gxws

11 din Cartea LI avem

cu

optativul

»6rws'fj

are

sensul

de

de

câte

ori. Tot aşă la Cap,

Boesihsta vantore, de câte uri îl chemă

regiua.

+ Ilohvxpăreos ptv 5% at nohhat ebrvăiat îc cobro îzehsbcm 5av, 2 oi "Anasts Alţbrzov Baothebs npozpavrebsuro. Clauza

aceasta finală a capitolului 125 lipseşte în două manuscrise, în cel sancroftian:
din Cambridge şi în.cel wesselingian din Viena. Autorul se referă fireşte la

cele spuse de el mai sus la Cap, 43 >âx: obx sb rzhsvznastv pidhote, — Pentru
construcţia îs sobre îcshebrgsav, ij Sc.l., vezi mâi sus Cap. 61, vază z0570
ră

s.c..
.
â stotag. Zeităţile răsunătoare deci aci [lohvxpizz0ş zistz6, zeițele răshu- nătoare ale lui Policrat. Expresia aceasta poetică e repetată de Erodot la finele
Cap. 128. Vezi şi la Cartea VI, Cap, S6, versurile oracolului reproduse acolo.

* ai cv Măţuwv zv Bastimtmv. Valchenaer bănue că în loc de
xa! ar trebui cotit aci xusă, căci aceasta din urină prepoziţie se acordă mult
mai bine decât conjuncţiunea

cu sensul timporal,

pe care

voeşte

autorul

să-l

satrap

per:

indice și care este pe timpul cât dură regimul Magilor. Avem xază în acest
sens timporal la începatul Cap. 67 din Cartea 1.
wâvuv Ey rai Săpâtct 'Opoisns optat uiv obâtv llipaas,.
dad Midoy ăzapatpmpivobs cnv &ox'hv. Acest pasaj e interesant din
mai multe

puncte de vedere, și ca arătând

jolitica urmată

de un

san puternic servind subt un alt regim decât acela subt auspiciile căruia fusese
orânduit, și apoi din cauza cuvântului Miu şi nu Măâywy, care figurează mai
sus în această frază şi care arată că autorul are cunoştinţă de o altă versiune relativ la revolta în contra lui Cambise, care a adus pe Smerdis magul pe tron.
In seama care ne-v dă Erodot mai sus la Cap. 66 despre ultimele dorinţe pe
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Perşilor cărora Mezii le răpi| seră dominaţiunea ; căci el, în

cari le exprimă Cambise amicilor lui, el zice că Cambise i-ar fi rugat »u%q
megudstv av “ipapovimv ade:s îs Almdovse găsim iar acecaş notă, şi nu mă îndoesc că această notă este cea justă și că Cambise a recomandat Perșilor să
nu cedeze puterea în mâna AMezilor şi nu a vorbit de Magi. Magismul a jucat
un rol secundar în uzurparea lui Smerdis Magul, mişcarea reală a avut de scop
restabilirea supremaţiei medice, In general, Erodot în povestirea acestei episode
a uzurpării lui Smerdis magul urmează o tradiţie mapiană şi nu achemenidă,
el tratează uzurparea falsului Smerdis ca o mișcare personală şi cel mult a
unei secte religioase, pe când în realitate a fost o mişcare politică tinzând a
restabili supremaţia medică distrusă de Ciru. Numai acesta este modul just de
a privi uzurparea lui Smerdis magul, şi e în conformitate cu versiunea persană consemnată pe inscripţia dela Behistun. Se înțelege că eră o legătură
între chestiunea religioasă şi cea politică, pentrucă magismul eră religia predominantăza Mezilor, pe când religia dualistică eră cea persană primitivă și în
specie aceca u regilor achemenizi. lată de ce inscripția dela Behistun spune

că: după moartea lui Gomates (Smerdis Magus), »Dariu restaură cântecele sacre

»şi ritul lui Ormuzd încredintțându-le familiilor dela cari le răpise Gomates.
>magul. Am restabilit statul la locul unde eră în Persia, în Media şi în pro»vincii, cum eră aşă am restabilit ceeace se răpise. Prin graţia lui Ormuzi am
»făcut eu ce am făcut şi am. restabilit familia noastră la locul unde ere s.c.l.
(Inscripţia dela Behistun, $ 14).
— Intru cât se atinge de Oroete, Blakesley
trage concluziile următoare asupra atitudinii acestui satrap, cu ocazia acestei
crize în istoria dinastiei achemenizilor. Probabil, zice Blakesley, că Oroete cu.
forţele de cari despuneă ca satrap, s'a dat de partea răsvrătiţilor în contra lui
Cambise şi a contribuit la schimbarea de regim cu speranţa de a căpătă o suveranitate a lui proprie încurajat fiind de exemplul altor satrapi şi de liberalele promisiuni pe cari le fâcuse falsul Smerdis. El profită de protecţia și de
favorurile regimului rmago-medic, dar îndatăce se prăbuşi acest regim şi se
restabili dominaţiunea persană a Achemenizilor, Oroete îşi găsi răsplata ce o
inerită pentru trădarea şi cruzimile lui.
— In loc de ozăhs: care e forma ce o
găsim în toate manuscrisele, mai mulţi comentatori şi editori propun formă
ionică opthss, subt cuvânt că e mai naturală limbii în care scrie Erodot, şi
mai ales fiindcă puţin mai jos în capitolul acesta avem îzafibuzz și nu Ensfdpat; repet aci ceeace am observat dejă de mai multe ori,că nu trebue să căutâm

unitate

forma

de

dialect

în limba.lui

Erodot;

el se servă

ioniană şi de cea atică fără. distincţie

în

multe

cuvinte

de

şi poate foarte bine să fi scris aci

ionică

“o,

asha: în dialectul atic și imediat după aceasta să se fi servit mii jos de forma
âzzhopsz.

v zab7 <î
domnit în Persia dela
Smerdis. Tot aşă mai
“os Tous. voi ci Encă
3

|

capay. Se face aluzie aci la completa anarhie care a
sfârşitul domniei lui Cambise și până la moartea falsului
jos la Cap. 150 autorul nostru zice: >îv Gow ţăg 5 zs păînaytsensay, îv zcbrw aavri 2 yrâvw vai cj <ap0pii Mt.Ae

Şi în adevăr cât timp a durat domnia lui Smerdis, imperiul eră desmembrat,
satrapii se considerau ca suverani independenţi, se revoltau şi sfidau autoritatea imperială şi anarhia şi desordinea cea mai completă domniă pretutindeni.
Nu e dar de mirare că îndată ce Dariu a venit pe tron, prima lui grijă a fost
de a reintegră imperiul şi de a pune mâna pe satrapii şi pe principii rebeli,

- nouă din cari cu mâinile legate îi vedem figurând pe basorelieful de pe piatra
dela Behistun.
2 aramă

wi

Ewsatvs.

Tmesis

pentru

xczavastvi,

De

asemenea

gramaticală avem suficiente exemple în Erodot, dar ceoace e remarcabil

figură

aci «

că tot în fraza aceasta unde ea se repetă avem numai prepoziţia ză, pe când
verbul principal Exszeys dispare şi e numai snbtînţeles >xacă îs 255 Mirpali-

zzw by matăac s.c.l.

3 MispaBassa,

|

Pentru

sus nota 3 dela pag. 270.

ortografia acestui nume

.

propriu

persan, vezi mai

282 .
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Grhziav Dzapp0,!

îs ot euziâcz | timpul acestei perioade turbure,

ă 25 Tohbrpăsez &/oya,? vază | ucise pe
59 cod Mirpadăzet zây moida | Dasciliei,

Kpavăozm,5

ăvâpae

î

Mitrabate,
carele (pe

satrapul
vremuri)

Ilipoga: | îi făcuse mustrări cu privire ia

Boviuowe, ih za Etbâpioa may | Policrat, mai ucise şi po Crazota «ai tva dppapiioy5 Aapstov | naspe, fiul lui Mitrabate, bărîhbâyza zap adrâv, de cd apbe | baţi de seamă printre Persani,

Îdoviv

oi vw

Arsivet ut

ră

dcprehâuzva,? | şi trufia lui se manifestă în di-

Oziw zonitiuavoy, dv- | verse moduri;

între altele,

ve-

îpas oi bazioze8 za "669 d. | nind (odată) la el un curier (irinoztzivas 55 ut zăwoz adr | mis) de Dariu, şi fiindcă metz, 10
sajul (pe care îl adusese) nu
:
.
2.
eră (tocmai) pe placul lui, po-

! ci îx Aaazvhetov nupyov, La Cap, 120 de mai sus AMitrabates
e desemnat ca >ynp6d ăpyovzu z05 îv Aasxuhstupe, Pentru orașul şi provincia
Daseileon,

vezi mai sus nota 4, pag. 270, asupra

pasajului aci citat,

2 să &s llohowpânea Eyovsa. Verbul &w e întrebuințat tot în sensul acesta relativ la Cap. 16 mai sus: ui îs spy rubiy me val sbv ăviipwzoy
Zpovsate, şi Erodot ne procură destule exemple unde se servă de această expresie; aşă avem între altele ză îs “Ilgioăiy sz xat “Op-npov Eyovra la Cartea
II, Cap. 53. Ia fine putem cită şi pe Pausanias (|, 2, $ 4
3 ama 88. Vezi mai sus nota 2, pag, 291,
:

* MicpaBdrew.

In ediţiile lui Sayce şi Creutzer precum şi în cele

inulte munuscrise se scrie Mirpofârew. Am indicat
pag. 210, pentru ce am preferit forma Mizpagizzw.

mai

sus

la

nota

5 uucă 83 cod MiepaBassu by matănu Kpavăsamy.
nuscrise an muză î8 zâv Mirpofarzu muia Kpavăsrm Unii în loc
smnv au Npurăazmy,

care trebue

persană în vreme ce aste nu e.

să fie o eroare căci

terminația

mai

3, dela
-

Unele made Kpayi=
aspe

e curat

* ăvmapntav. Acest cuvânt e un adjectiv şi trebue suplinit ăvâpa. Aceşti
ăfțapiito. &yâpes erau curieri speciali călări pe cari îi întrebuințau regii Persiei ca să ducă ordinele lor în provincii sau orice altă comunicare aveau de
făcut şi să-i aducă răspuns cât mai repede. Intocmai ca şi împărații romani,
regii Persiei instalaseră un serviciu regulat de curieri pe marile căi militare
de comunicaţie, şi Erodot descrie sistemul acesta la Cap. 97 din Cartea VIII,
unde îl compară cu lampadoforiile elenice. Eră un fel de sistem postal primitiv. Marco Polo vorbeşte de un sistem similar ca întrebuințat de Mongoli de
către succesorii hanului tătărisc, Ghenghis Han, — Cele mai multe manuscrise
an &fțehnpăgov aci în loc de âyțapitov. Singurele” manuscrise, cel sancroftian

din biblioteca colegiului Emmanuel la Cambridge şi cel wesselingian din Viena
au &jupintov şi cei mai buni comentatori bănuese că ăpfedrnpâgo” s'a substituit cuvântului original mai puţin cunoscut dintr'o glosă explicativă notată la
margine

de vreun

latineşte

>cum

* 6

od

scholiast,

spic

îdovnv

oi

îv

ră

ei grata non essent regis mandatac.

se află în Banchetul lui Platon,
3 ăvâpus

of

Dacica.

Verbul

:

ăy'țehhopusva.

Saetsas nn

Biihr traduce pe

O frază similară cu aceasta
Szicus

cum

propune

Cobet

a se ceti atât aci cât și la Cap. 103 din Cartea VI, însemnează a postă pe furiș.
Biihr traduce »viros in insidiis clam collocanse.
|
9 aa 686. Câtevă manuscrise, de importanţă însă inferioară,
au vaz odîy.

1 adsă înnw. Cu cal cu tot. Aşi avem mai sus la Cap. 100 ude ră şi
dou Eos: unde am tradus >o fier cu calice cu tote,
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o ambuscadă să-l
drum şi (astfel) îl
înapoia; şi după
făcut să dispară cu

121, Dariu,

îndată

pândeasci
ucise când
ce l-a ucis
cal cu tot.

ce

puse

ÎS

dpi, 3mz0uzz sby 'Opoizea, si- | mâna pe putere, avă poftă să-şi
cacat, zăvrwy zs 7) Gâtwnuă- | răsbune pe Oroete pentru toate
zoy etyeuzy za udhtora Mirpabd- | nelegiuirile (ce le comisese el)

“i
v-

de

2

ci

209

o
e

a

3
a

N

RI
«i
e
&

ai56ș. PE uây Gij | şi mai ales (pentru aceea coî
27 mbzby cb | misă) în contra lui Mitrabate
Bâmza mânnsty, ze ci oideiyrovy? | şi a fiului (lui). Totuş el nu a
aprpuăzoy,

zoo Ti dpi

uzydhrv

zip

vai

vzocri | socotit (prudent) să trimită dela,

4

zbi "Opoizea | început o expediţie militară în

îc/dv

zbvOmwouzvos | contra lui, pentrucă, mai întâiu,

situaţia “lui proprie eră încă
nelămnrită, şi, apoi, eră nou ve:
1! M:egpuBazew

Vezi mai sus nota 3, pap. 210.

2 E
wâv 0 ss isi e La finele Cap. 161 din Cartea II, avem
identie această expresie î4 3 îbixs şi am tradus prin imediat. Vezi vol. II,
pag. 441, nota 5. Aci »acla începute corespunde mai bine cu exigentele textului.
3 îns of.-otîtovrwv. Manuscrisele sancroftian și wesselingian -omit pe
ci, toate celelalte precum şi textul lui Gaişford îl rețin. Sensul verbului ci5se

este a umflă sau inflamă, de unde a turbură şi aplicat situaţiunii unei persoane

ca aci se poate traduce prin situaţia turbure sau critică. — Xu e de mirare ca
Dariu, la Începutul domniei lui, să fi ezitat să iea măsuri. drastice în contra
unui satrap puternic, căci în adevăr, el nu puteă în cursul primilor șase aniai domniei lui să zică că situaţia lui eră clară şi stabilă, și Wilkinson observă
că în decursul acestor şase ani el a avut nu mai puţin decât nouă revolte de
potolit şi anume: 1) o revoltă combinată a trei provineii din cele mai impor
tante ale imperiului, adică Asia, Media şi Armenia, când un descendent (sau

un pretins descendent) al vechei

linii domnitoare în Media, unul Xatrite

din

familia lui Ciaxare a pus stăpânire pe tronul Medici. Şase Dătălii importante
au avut loc între revoltați şi generalii lui Dariu, din cari una pe Idarnes,

Dariu atunci se puse însuş în

campanie, Xatrite fu învins, robit şi ucis la ke-

batana. Aceasta iu răscoala medică despre care vorbește în treacăt Erodot în
Cartea I, la Cap. 130; 2) o revoltă în Susiana subt Atrines, fiul lui Opodar. 'mes, care fu potolită lesne; 8) o revoltă în Babilonia, în capul căreia se află
un om care pretindeă că eră fiul lui Labinet (Nabunit), ultimul rege: al Babiloniei. Această revoltă fu foarte serioasă şi Dariu se puse singur în capul oştirii lui bătând pe insurgenți în două bătălii mari, după care Babilonia se supuse pentru a nu fi asediată; 4) o revoltă de mică importanţă în Segartia;
5) o revoltă în provinciile despre răsărit, adică în Parthia, în Ircania şi în
Margiana, parte din Bactriana pe care o potuli Istaspe, tatăl lui Dariu, ajutat
de Dadarec, satrapul Bactriei; 6) o revoltă în Persia chiar subt un alt pretendent care se ziceă și el a fi Smerdis; 7) o a doua revoltă sus citată de câtre
acest nou fals Smerdis; 8) o a doua: revoltă în Pabilonia, care e probabil aceea .
care Erodot a voit sto descrie şi care a fost înăbușită de către Intaferne, unul
din generalii lui Dariu, și în fine 9) răscoala Sacilor sau a Sciţilor. Nu se ştie
exact la ce epocă în cursul acestei perioade de 6 ani au avut loc procedările
lui Dariu în contra lui Oroete. Ele probabil că au precedat revolta a doua a
Babiloniei, dar nu mai mult ca un an sau doi.

284.

(o

,

ps

Thalia III, 127.

by

pozâpzoy,l

idiot uâv apatuy 3âc- | nit la putere, şi (în fine), pen-

etz

33 vouăy s6y ss | trucă aflase că Oroete eră foarte

Ppitoy azi Abâtov za 'lunu6y?
Ilpăe zadza îi ov 5 Ampsioe căd=
sun pawijoazo. Enyuah$one Ilspofowv
obs
Bomwwzdravs,î Eheyt art
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puternic; (şi în adevăr), o mie
de Perşi formau garda lui personală, şi (mai) aveă subt stăpânirea lui satrapiile Frigiei,

zăs »"9 Ilspoat, sie v wo! zodro
»Duzwy baogrăg Satcshtazts copi
»7a ih pir = ai Gui); 5 Ev0a
„ Bine Epyov 0b55.

|
|
|
|

ale Lidiei şi ale Ionii. Aşa
fiind, Dariu a recurs Ja stratagemul următor. Convocând la
un loc pe cei mai de seamă

i

» Yuzovy Gh y
1! zây pthtot

sie &y5 po: ?0poi: | dintre Perşi,
ubv

Ilepatwv

îdopuvobpzoy.

le

vorbi

astfel:

-Aceasta ne arată fastul

şi puterea ce o etalau aceşti satrapi persani. Curtea lor eră organizată după
modelul celei imperiale cu care rivalizau, şi nu ar fi de mirare ca uneori curtea unui satrap să fi întrecut chiar curtea Regelui. Aveau deci personalul curţii
lor, haremul şi eunucii lor ea să-l păzească, sentinelele lor şi garda lor perso-

nală pe care Elenii o numiau 2op5gogot, din care cuvânt s'a format verbul 30guzopiuw, a sta de gardă.
:

ete 88 vopâvnây ce Ppbytov xal Abătov xai 'Iwvtu6v. Aceste
trei satrapii sunt acelea cari formează cele trei prime satrapii din sistemul cadustral al lui Dariu, descris mai sus la Cap. 90—94, dar nu trebue să conchidem că în timpul lui Oroete eră încă înfiinţat acest sistem. Cred că Oroecte a

succedat situaţiunii

pe care o avusese Arpag

înainte

(vezi

mai

sus

nota

3,

pag. 269), şi că Erodot se exprimă în termenii unei organizaţii ulterivare. De
tupt, după curintele acestea ar rezultă că dominaţiunea lui Oroete se întindeă
peste întreagă Asia Mică, cu excepţia Ciliciei, aşă că el eră un fel de mare
suveran, Nu e de mirare deci ca Dariu, la începutul domniei lui, să fi ezitat
să se lege de Oroete și să-l fi atacat în mod franc, şi nu mă îndoese iar că
divizia pe satrapii făcută de Dariu, cum o vedem descrisă în Cap, 90—94 incluziv, a fost efectuată de acel monarh pentru a micşoră importanţa periculoasă

pentru unitatea imperiului a unor oameni cum erau Ariande, Arpag, Oroete şi

alţii. Blakesley

compară

situaţia lui Dariu, nou venit pe tronul Persiei, faţă de

Oroete cu situaţia Impăratului roman Vitellius când s'a

suit pe

tron,

fată de

Vespasian,
|
!
3 doxtpurărovs, Singur manuscrisul Colegiului Emmanuel la Cambridge
şi perechea lui din Viena au hovisuwrâzovs, De fapt e indiferent pe care din
aceste variante le adoptăm, căci Erodot le consideră, cum și este, sinonime;

dacă am preferit pe Goxtpwrăroos e

numai

pentrucă

figurează

în textul

lui

Gaisford şi în majoritatea manuscriselor. In capitolul precedent am avut &îșas doxinovs; tot aşă la, Cap. 135 şi 143; la Cartea 1, Cap. 152 avem doxtw-

“urov şi la Cap. 158 din aceeaş Carte hp

Bâxtuos. Pe de altă parte în Cartea

aceasta la Cap. 65 avem Ilspsîwy obs doţiuuwzăzovs; adjectivul drptuos e întrebuinţat iar la Cap, 139 din Cartea IV şi la Cap. 15 şi 24 in Cartea IX.
Vedem dar că Erodot s'a servit în mod indiferent când de una, când de cea:
laltă

expresie.

,

|

1 sowi-g. In Cartea aceasta la Cap. 1 şi 85 avem cuvântul acesta luat

sens de prudenţă.

3 6pihw. Literal mulțime, dar aci prin analogie gălăgia care

”

în

o fac mulţi

oameni strânşi la un loc.
€ &v, Multe ediţii şi chiar manuscrise omit pe &y aci pe cuvânt că am
avut această particulă mai sus >siş &v pot zobrp Buâwy baoszăs Emizetostse şi
că aci sar puteă subtinţelege. Nu cred acest argument suficient, mai ales că
a intervenit o clauză între aceea. invocată de acei ce suprimă pe ăv şi aceasta.

Thalia

III, 127,

285

>zea î oovca dpăţot, 1, moAsei»vatzș de orthnaz uây mo Ilspoue
200859, vor DE pețăda Eopie|
>705z0 uăy 350 îutoy? 'ijiorwos,
>Migapărză3 me pal Th, zaida

»O Perşilor, care dintre voi va
„întreprinde pentru mine un
»lucru care cere mai mult tact

»abdzo5"

»denţă, forţa

modzo

83 za

05

ya

»decât violenţă şi sgomot? Cici
»acolo unde
„folos.

po

med mretyat, 5 Dâpty 057 vă

»Gezay

poly.

Ilpiy zi ww uttoy

e nevoie

de

pru-

nu e de nici un

Carele

dintre

voi

îmi

»va aduce viu pe Oroete sau
„îl va ucide pentru mine ? Acest

vă&ousGai ui Ilipous az, | »om nu a fost niciodată de fo»zacahaumttos î 2osi Îmây 0a- | »los Perşilor, şi a săvârşit eri*
| '»me mari; pe deo parte, elu
»ViTo,
ucis pe doi

dintre

ai

»pe Mitrabate şi pe

noştri,

fiul

»stuia; pe de altă:
»acei cari, trimişi de
»buiau să-l revoace,
»dând exemplu de
îndrăzneală. Inainte
facă rău mai mare

ace-

parte, pe
mine, trei-a ucis,
nesuferită
ca el să
Perşilor

»trebue ca noi să-l împiedică
»prin moartec.
1 Zogs. La Cap. 127 Qin Cartea IL avem forma Eâpez,
2 îdo “rpwvy, Aceste cuvinte cred că indică cum că Mitrabate-ar fi fost
de neam Achemenid,-prin urmare consângean cu Dariu. Aceasta ar axplică şi
ura lui Oroete în contra colegului său și setea lui Dariu de a răsbună moartea
acestuia. Oroete profitând de starea anarhică de subt regimul falsului Smerdis

la a căruia cauză se alipise, trădând interesele partidului Achemenid,
tural ca având vecin cu el pe un satrap achemenid cum
caute să-l ucidă. Aşă fiind, faptele mi se par foarte clare.

: Miepafăzea.

eră

Pentru ortografia acestui nume, vezi

dela pag. 270.
i xal. Omis în biblioteca mediceană din Florenţa.
* nobq vuvahtovras abriv vai meproptvovg

mai

eră

na-

Mitrabate,

să

sus 'nota

3,

dit! îpsb

Aceasta amplifică pasajul >6s cd apts 'hdovtiv ot iv ză ăyehhopevac

,
xretvet.

din capi-

tolul precedent. Noul rege Dariu, nemulţumit cu purtarea lui
Oroete care par
tiză cu regimul medic, a trimis o misiune către Oroete, şi anume un curier

purtător de firman prin care el eră revocat. Obiectul mesajului nefiind pe placul lui Oroete, el nu se supuse şi pune

de pândeşte

pe curier

la reintoarcere

şi-l ucide, Sistemul acesta a fost des întrebuințat de paşi turci şi de

suverna-

tori persani cu tendinţe subversive În contra suveranului lor, şi când un ordin
al Sultanului nu eră după gustul lui Ali Paşa, acest faimos paşă al Ianinei
puneă sbiri de ai lui să atace pe curier şi să fure firmanul.—Să notăm plu-

ralul Gvozahtovsas şi mipzoptvovs aci, în vreme ce la
vorbit numai

capitolul

precedent

s'a

de un curier. Cred că erau doi san trei, nu unul.

î aacahupartos.
îapastog. xuzahuuarins

Vezi nota 8 de la pag.

167,

este forma ionică pentru zau

asupra
ztios.

cuvântului

ît-

286,

Thalia III, 198,
.

128. Aceste întrebări le puse
deci Dariu; pentru el săriră

brici
128. Aapetus niv rada a.
poza, Ti) 05 ăvâpie Tptiioyza, Vz8676, abzâg Tumazos 205)wy z0!zwy ATA, "Epitoveue 0: Aupsios
nzshiudava, l zehzbov 2). soba 2
capture Să, Dappâvai Ea mă

(îndată) treizeci de bărbaţi, voind
fiecare să facă el lucrul acesta.
Şi fiindcă se sfădiau între dânşii, Dariu îi rețină şi le povunci să tragă la sorţi; trăgân-

zwy Bagaios
3 6 "Aprovrzu, i Aged
-pâv î3 6 Dayoioş5 otet TG1G:
fâhio. 6 rpabăuevos 20hhă pai zsfi

du-se (sorţi), acelea, dintre toţi,
căzură peste Bageu, fiul lui

70hd6y oa

Artonte.

id opt

ini

ii

,

Odată

desemnat

de

sorţi, iată cum procedă Bageu:

vw Aapsiow usză
Aa
a

făcii o mulţime de scrisuri tra- .
tând despre diverse materii,

şi puse sigiliul lui Dariu pe
ele; după aceea, luând acestei
cu el, plecă la Sarde. Sosind

9 î23iwy 2y Zana 0) zspr:
s, săidov m papuuaztosii
= ducă. to a )eyeobar” 9 patuur-

1! xarshdp3rvs. Avem verbul acesta uaralau3ăvw în sensul de a opri
la Cap. 46 din Cartea I şi la Cap. 9 din Cartea VII, E lesne de înţeles cum
ajunge să capete sensul acesta, când sensul original este de a apucă și dea
ţineă

în mână,

2 mdhhsaliat, Vocea aceasta medie
lectul ionic a scutură pentru a amestecă

a verbului zchhw însemnează în diasorții într'o urnă sau întrun coif,

deci a trage la sorţi, In limba atică sar zice ximpodaat care
a verbului. w)nasăv dela xiripos, bila sau buletinul pentru
Iliada lui Omer (III, vers 316) şi în Odisea (4, vers 206)
-zovâg yahrinpai mahove, Scriitorul Ferikide (101), pretinde
o altă formă a lui Baho din care latinii au verbul pollu.

îl desemnau se ziceă x)npp Înystv sau ză

e

vocea

medie

tras sorţi. Avem în
expresia >x7"1,povs îv
că zâ)ho nu e decât
Acela pe care sorții

haysiy. Vezi mai sus Cap. 83 pre-

cum

şi Cartea IV, Cap. 91 şi 153. Vezi asemenea Electra lui Sofocle, vers 711.
1 Baţatos. "Numele acesta în compunerea căruia intră cuvântul arian
Baga sau JMaga care însemnează divinitate, însemneazăîn limba persană »iubitor de Dumnezeu sau >Teofile cum ar zice Elinii. Cuvântul slavon Bog pentru
Dumnezeu e în legăteră cu Baga al arienilor şi probabil că pias în limba
elină are legătură « cu aceeaş origine,

+A prâvreuw. La Cap. 67 “din Cartea VII,

avem

numele

Artintes

şi la

Cap. 130 din Cartea VIII, acela de Artaintes, cari sunt cred toate diferitele
forme date de Erodot unuia şi aceluiaş nume persan.
5 Any v 53 0 DBaţatoe. Vezi mai sus nota 2, pag. 286.

* BrBhta. Orice document scris se poate numi f:8)ioy

mente

o carte. Bihr traduce

multi et in: quibus de multis rebus agebature. Xu putem

sori fi am preferat expresia din urmă,
: 1 Ejovra. Luat aci în sens de a trată
ziţia negi.

despre,

* meptatpedp.svoş. Vezi mai sus-nota 6 dela

care acopere
dintr'o

încunjurând, cum

legătură,

deci

aci

? îmthăţesta:,

ar fi a scoate

a desface.

singules litteras, seu. vinculum

Acest

Bihr

cujusque

verb

e

un

explică

zice

când

e

e necesar-

hârtii

>detrahens

sau scri-

însoţit | de prepo-

pag. :102. A
inel din

deget

scoate

ceră

sau

un sul

sieillum,

solvens

epistole.

destul de des întrebuințat de Erodot în

sensul acesta de at ceti. Vezi mai sus la Cap. 41 şi
şi 195, la Cartea II, Cap. 125 şi în alte locuri.

7

şi nu

prin libellum şi interpretează întreaga frază >libelli

43,

la

Cartea I, Cap.:1924
:

Thalia III,

128.
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aczăs 08 Baahjiavs ci măwtsg 5- | acolo şi fiind condus în prezago tovat.! 'Azozstpzouzvos? | zenţa lui Oroete, desfăci unul
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>
R
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d
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R
a

To

câte unul scrisurile şi le dete
secretarului regesc ca, să le cetească, căci. toţi guvernatorii
(de provincie) au secretari re-

Ep, sây | geşti. Când dete Bageu scrisu-:

phioy Ezt uetâvos, Gtâci di)o tv
20 vi Ezeo măâz, »"0 Ilâpoas,
zarțopabat duây
"Onoizea.« Oi
»uiij Gopbropsety

23 ămoboaves T0htwy

|
|
|
|

| rile, el observă de aproape gar| da (ea să vadă) dacă manifestă
| (vreo dispoziţie de) revoltă în

| contra lui Oroete. Văzând el auaziudy oi | tunci că garda arătă un respect mare pentru (aceste) seripte
(regale) şi încă mai mare pentru ceeace spuneau ele, mai

SN

dete unul (spre cetire) care cu-

1! voawuuaztarăs

35

prinde cuvintele următoare:
»O Perşilor, regele Dariu vă o»preşte de a servi ca gardă per>sonală a lui Oroeter. Când
auziră soldaţii gardei cuvintele

Baatimtovş

oi .mtvres

Diupyot

Ejovat.

Aceşti funcţionari numiţi de rege şi ataşaţi pe lângă persoana satrapului erau
" puşi acolo mai mult ca să controleze faptele lui şi să raporteze -la centru tat
ce se petrece în provincie şi să informeze cum erau executate de satrap ordimele ce le primiă dela rege. Sistemul acesta de control există şi astăzi la Turci,
dar mai ales la Perşii moderni unde Şahul numeşte trei oameni de încredere
ai lui pe lângă persoana fiecărui guvernator de provincie. (Vezi Chardin, vol.

"III, pag. 302).

Îmi inchipuiu că asemenea secretari de multe

ori

trebue

să fi

trăit rău cu satrapii pe lângă cari erau orânduiţi, mai ales cu aceia rău văzuţi

cum eră Oroete.
2 'Azozetpeipsvog. Rău scris ânoz::pzowevos În textul lui Sayce,
3 dopv»bpwy. (Garda personală a lui Oroete, care, precum s'a văzut la capitolul precedent, eră compusă din o mie de Persani.
1 3vâetutaro. Textul sancroftian are ot înaintea acestui verb clarificând
mult sensul lui. Ceeace voeşte să zică aci Erodot este că prin atitudinea ei
faţă cu aceste ordine sau proclamaţiuni. regale, garda personală a satrapului să
îndice lui Bageu dacă sau nu eră dispusă să se revolte în contra lui Oroete.
Verbul îvâsiataro este dela îviztavosha: şi nn dela îvdtyschat cum cred aceia
-cari traduc dar ei, adică soldaţii gardei ar primi o propunere de a se răsculă în contra lui Oroetec. Ceeace mă confirmă în idea că avem
a face cu o îndicaţie şi nu cu o primire, adică cu verbul fzinyosfiat şi nu cu verbul ăsyesfut
este prezența lui o! în *manuscrisul din Cambridge, care nu şi-ar. aveă locul cu

„dăgesficat,
5 ăxațopebat bpiv un dopoooptety. Mai sus la Cap. dl am avut
verbul &națopibstv cu un negativ >ăsmţâpzve pi, pm dizaciiat oixtotate, (Vezi
nota 2 dela pag. 121).:De fapt pu e inutil cu un verb având un sens de negativ, deoarece strict vorbind două negaţiuni se anulează una pe alta.
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Thalia III

zăe ai

pudş, | "100 65 rodzp 2 ovia

5 Bayaios zstOonzvovs 7

acestea, depuseră jos sulițele
(lor). Bageu, văzând cum se supuneau soldaţii scriptului, prinse curaj şi dete secretarului ultimul script care glăsuiă: »Re-

iti,

2fhiadza âî, Vapoljoas ză zehevzaioy
ză Biidioy GiGot 7 EyE/pasro,
>Baotăzbs Aapsios Ilipoxa! roi:
»3y
Dezat
Yrsiyetvy
Săpâa.
2ythhe

»gele Dariu, Perşilor celor din

»Opoizena. Oi 65 Bopvebpu: ds
140004 TIÎT0, OROGĂNsV0. T0bs
avătas 5 zreivavo! 2ApAbTirA Wty,
0ăzo 8, 'Opoize
îbzciraie

»Sarde,

riotee

le .dă

ordin

să ucidă

»pe Oroetec. Garda, îndată

ce

auziră (cuvintele) acestea puseră mâna pe cuţitele lor şi îl

zây [lspony Îlo-

200. Lauic)

128, 129.

uciseră pe loc. Şi astfel ajunse

ps-

zidbov

pe Oroete -persanul urgia di:
vină răsbunând pe Policrat sa-!
mianul.

129. Ridicându-se

a

a

199. "Aztzoutvoy28 al ay
outotityzeuv zây "Oprire prd

şi ducân-

du-se la Suza tezaurele [ua
Oroete, s'a întâmplat nu mult

7wy5 20 ză Lodoa, Gbvivatne "7 pp

! penuăv ot căc atypas. Depuseră sulițele lor în faţa lui, adică în
faţa lui Bageu ca să-i probeze supunerea lor la ordinele lui Dariu. Garda a
pus jos arma cu care își făceă serviciul lor pe lângă persoana satrapului şi
arma aceea eră sulița. La Cap. 3 din Cartea IV avem verbul pezstvar întrebuințat tot în sensul în care e întrebuințat aci de a depune arme spot 2ozset atyps piv wat mâtu persivate, -— Prezenţa aci a pronumelui oî care, se înţelege,
se aplică lui Bageu, face pe Steger şi pe alţii să înţeleagă prin fraza aceasta
că garda lui Oroete, auzind cuvintele dih mesajul regal adus de Bageu ar fi
înclinat vârful suliţelor lor spre Bageu, ca un semn de supunere sau ca un fel -

de salut militar, cum se pleacă într'o paradă

steagul

inaintea

unui

personaj. -

Nu cred însă ca ei aci să aibă semnificarea aceasta întinsă, cred mai mult că
soldaţii au depus armele lor jos în semn de supunere ordiuului regal de a nu
inai apără pe satrapul lor, şi că oi nu arată decât că acest gest a! soldaților
a fost făcut pentru a concordă cu dorinţa lui Bageu. In traducere e imposibil
a da sensul lui oţ fără o lungă perifrază şi am preferit a-l lăsă la o parte explicând prin notă ceeace nu pot face în chiar textul traducerii.

nobzo ţine de mstloutvovs. Unele manuscrise au robzw. acordând cu zâ
fBiw, dar toate ediţiile cele mai bune şi: manuscrisele principale au zo5zo.
gan

3 Gacvawzag.

san

spadă

notele 6 şi 7,

* 'Opoirza

Unele

manuscrise

au

&uvănzuz.

scurtă. Vezi mai sus nota 4,
sd

.

llâponv

pag.

.

llohuxgureos

Acestea

265

rob

şi

erau

vol.

un fel de

iata.

mistec

pus:

1V,

Sapiov

2%3).6ov. Vezi începutul Cap. 126 unde avem aceleași cuvinte pe
le repetă aci la sfârşitul naraţiunii morţii lui Oroete,

__9OAnexoptvwv ît vai ăvaroptaltvruv
p&rw'w Si acum în genere în Orieut şi în specie în
vernator de provincie, sau al unei persoane ocupând
plică şi confiscarea averii lui în profitul fiscului sau
târziu decât la începutul

lui Napuleon

cari Erodot

râv 'Opoirew xp
Persia Qisgraţia unui guo poziţie importantă, imal suveranului. Nu mai

secolului trecut, tatăl bunicei mele, Principele Nicolae

Sutzu, căzând în disgrație la Poartă din
ambasadorul

pag. 82,

cauza

] la Constantinopol,

relaţiilor lui

generalul

pitat şi averea lui imobiliară în Turcia confiscată

de

fica lui şi bunica mea, d-na Mavros,

câtvă

sa

bucurat

prea

intime cu

Sebastiani,

Sultan,

timp

în

deca-

din

care cauză

de

o pensie ce

”

“Thalia

III, 129. |
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să-şi

scrintească piciorul
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cum

de -pe cal. Și serinteala fu foarte

em: 6-ţăâp ot: dozpâțahos ît2-40pro: £4 râv 400pov.? Nouiluv 35
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serioasă ; căci înclieietura (dela
piciorul) lui ieşise din azticulaţie. (Dariu); convins dela început că aveă pe lângă

el

pe

aceia dintre Egipteni cari erau
consideraţi ca primii în -arta
' medicinei, avi recurs la dânşii.
- Aceştia însă suciră şi sforţară
aşă piciorul încât făcură şi mai

Bi
01

rău. Şapte zile şi

şapte

rămase Dariu în prada

de guvernul francez. Chardin

(vol. III, pag. 310) zice:

sgrâce en Perse emporte iufailliblement avec soi

le

confiscation

nopți
însom-

»>Toute dis-

des

biensc.

Tot aşă găsim în Iosif (Ant., XII, 1), că Ciru decretase ca aceia cari nu se
vor supune ordonanţei lui să fie răstigniţi
iar averea'lor confiscată în profitul

tezaurului regal >z&s o5cius ad7ă% civar Cucthirăge.
1 4p6vw cd sohh& Dosepov. La Cap. 36 mai sus avem 0d ol
parănetsu ppovw Dozzpoy unde perâzstra e pleonastic alături cu ypivw od mo)
tszezoy,

”

? îv

ăypq

îimpâv.

Vânătoarea eră distracţia la care se dedeau

mai cu

pasiune Perşii cu dare de mână şi mai ales regii, nu numai pentru plăcerea
pe câre o procură şi exercițiul sânătos pe care îl necesită, dar încă pentrucă
lăudată în preceptele sacre ale lui Zoroastru care promite în raiu locuri de
vânat cu abundență de anirnale sălbatice de tot folul.
:
”
3 ăzobpwoaxovra ză înmov. Dion Chrisostom (Orat., XIV şi LĂXVII), :
vorbind despre accidentul acesta întâmplat lui Dariu, zice că ar fi căzut de pe
cal. Am văzut mai sus (nota 3, pag. 278), că acelaş autor numeşte pe medic
Demodocos în loc de Democide, dar acestea sunt detaliuri foarte” mici cari pot :

să fi scăpat din vedere lui Dion Chrisostom.

”

”

”

* lozuporigws. Un adverb format dintr'un adjectiv comparativ având
un sens superlativ e un mod de a se exprimă destul de des întrebuințat de
Frodot. Astfel avem la Cap. 122 din Cartea I, fetosigus; mai sus la Cap. 3]
din Cartea aceasta zhedus; mai jos la Cap, 143 avem cbzelizaripus. Vezi gramatica elină a lui Mathias, I, $ 252.
:

9 d ap

ceeace

numim

oi

dcepuţalos

5 Alyunsiwy

Renumele

îtezubpmoe

îx zâv ăplipuwv.

noi o luxaţie, când osul iese dintr'o încheietură.

sobe

Egiptenilor

doxtovrag

ca medici

elvat

imTptrv:

boală

de

ochi.

Vezi mai sus

aceasta; vezi asemenea vol. II, pag. 212, nota 3, unde m'am

întins asupra. acestui subiect. După nereuşita lor cu
consultați

sv

se probează prin faptui că Amasis a trimis un

medic egiptean lui Ciru ca să-l caute pentru o
Cap. 1 din Cartea

apibrubs

E vorbă de

Dariu,

medicii 'elini fură

de preferință de Perșii cu dare de mână.

1 zu piizo. Textul lui Creutzer, conform cu manuscrisul lui Sancroft scrie
z/păâro în loc de îygpîto.
RE
,
5 orpefhobvres xa! Btopavot zby m6ân. Dion Chrisostom relatând
aceeaş întâmplare zice: >Ehuovzsg a! P:abâuevot md ăpizoye, .
”
? ăgpunvigot ctyero. În acelaş sens ca și Ejouat aci avem îvinpa:
la Cap. 190 din Cartea Î. Vezi iar Cartea IV, Cap. 131 şi Cartea VIII, Cap. 52.
Erodot Il. — 534%,

,

19

290 .

Thalia IL, 129, 130.
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niei din

cauza

durerilor

ce su-

feriă; a opta zi însă, (Dariu)
fiind rău de tot, un om carele
se vede că ar fi auzit întrun

timp la Sarde de dibăcia lui
Democide din Crotona, vesti pe
rege;. Dariu dete „ordin ca Democide să fie adus cât mai, repede pe lângă el. (Oamenii lui
Dariu), îndată ce găsiră pe Democide printre robii lui Oroete,
unde eră lăsat uitării, l-au adus
în prezenţa tuturor, târinda-şi

lanţurile şi îmbrăcat în sdrenţe.
„130. Xrabtyra 63 îs uzooy, stpoza

6

Aapstos

szioratto, “0
1 Epovsi

8

ij

răyvny?
p

130. Indată.ce (acesta) 'stătu
si | în prezența tuturor, Dariu îl

ob Dmsâzvaro, 8 | întrebă dacă cunoştea artă (me-

oi phubpws.

Acest dativ se acordă cu re Axpsiw de mai jos.

1 oto 34). Toate manuscrisele, afară de cele din Cambridge şi din Viena,
uu au aceste doua cuvinte şi Gaisford care de obiceiu urmează aceste două
manuscrise de preferinţă, se desparte de rândul acesta de ele şi urmează majoritatea mânuscriselor şi nu are pe oa 34. Exemplul lui Gaisford e urmat şi
de Creutzer. Pe de altă parte în textul lui Blakesley figurează o!a ăn, aşă că
se poate zice că sunt argumente bune şi pentru mănţinerea şi pentru respingerca acestor două cuvinte. Această mănţinere sau respingere-nu e fără a aveă
un efect asupra înțelesului frazei. Dacă admitem' particulele oa 3, atunci
aceasta însemnează că părerea personală a autorului ar fi că persoana aceasta

„care a informat pe Dariu despre existenţa lui Democide ar fi auzit poate
pre.el la Parde; dacă suprimăm aceste particule, cum face
autorul înţelege că e lucru pozitiv că informantul lui
- Dariu

des-

Creutzer, atunci
a auzit la Sarde

despre dibâcia lui Democine ca medic. Diferinţa e aceeaş ca şi aceea care la
noi există intre ar fi sau ca-fi aflat şi pozitivul aflând sau a aflat. Am accentuat această nuanţă în traducere prin locuţiunea 'se rede că.
”
? Kporovimrew Ampoxţăeos rhv ctxvmy. Vezi mai sus notele
3 şi 4, pag. 278; s'a arătat acolo că Dion Chrisostom numeşte pe medicul
a

acesta Demodocus.

* îoațyăhhet. Toate manuscrisele afară de două precum şi „textul lui
Creutzer au forma simplă âyyăhhat. Dacă am dat preferinţă formei compuse
Ecayți))et, asta nu numai pentrucă ea figurează în cele două manuscrise cari
au totdeauna prioritatea faţă cu celelalte și anume cel din biblioteca colegiului
Emmanuel la Cambridge, zis şi manuscrisul sancroftian, şi
Imperială din Viena, zis manuscrisul wesselingian, dar încă

cel din biblioteca
pentrucă din cu-

vintele lui Erodot, informantul lui Dariu nu făcea parte din cercul intim al
lui care ar fi putut'să-i vorbească şi să-i recomande direct (ăygEda:v) pe De-

mocide ; eră un străin oarecare (245) şi fiind afară trebuiă să intre la '€l ca să-i

raporteze ce voiă să-i spună (îoayyENhstv) sau să trimită o scrisoare la palat.
„5 puv se referă la Ampoxmâmns subtînțeles,
€ se wEcov. Vezi mai sus nota 8, pag. 147.
1 cnv z£yymyw. Arta de care eră nevoie, deci se înţelege înrprahy.
5 bnedExero.

Acest verb e întrebuințat tot în sensul

din Cartea IV şi la Cap. 69 din Cartea VI;

”

acesta la Cap.

167

Thalia

Ii,

291

130.

Apuniâoy ui) Suozhy Eaetvas Th | -dicinei). EI însă nu admise, tezapăzav zis “Ehhados | azsotamându-se ca nu cumyă, ducă
„pmuvos. Rasepăyn 651 ră Aa- S'ar da.pe faţă, să fie lipsit de
psiw zz/vălsv)2 Entotănzvos, 5 za
70bs ăyayivras adry îvthsvoz păTips 75 voi viva Raparăpsty

(a mai vedea) Elada vreodată.
Lui Dariu însă i sa părut în

ş sd uzocy.5 “0 636 2v,0xdza i,

toate că cunoştea (perfect) acea
artă, făcei pe _şiretul (şi ascun-

2zpaiya,

mod evident. că Democide,

căs ărpavins pây 057,
6; îrp

dei); atunci el

dete

cu

ordin. u-

celor cari aduseseră pe Demo-

zdabpos? Epety ci zăpvny. Meră
|
2,8 “Ehhmyrzota: 7] cide, să producă (acum) biciurile şi boldurile. Atunci Demobinact /pebuzvos 4ai dm pată
cide fu mai veridic cevă şi spuse
? mp0,
bavov ră

pri

=

"Ehmizovza

a

Ze

00 au

9
Ş

ty doppăvety Ezoiss ai 2 pâwo
hipo pia um. 2ivta ramsdete,

că nu cunoşteă, (medicina) în
mod perfect, dar că frecuentase
(odată) un medic şi câ (aşă) că-

pătuse o idee superficială

des-

1 i. Omis de unele manuscrise şi unele ediţii vulgate vechi au zs.
2 zâyvâtstv. A avcă recurs la şiretenie pentru a ascunde adevărul. Tot
îy
ia
”
SE
.
așă avem la Cap. 121 din Cartea IL.
3 e cor&pusvos. Trebue aci'să suplinim xaizzp: Entatpevos my rExry
incat, Sensul este că Tariu a înțeles că Democide cunoștea arta în chestiune,

dar totuş eră şiret şi se prefăceă că nu 0 cunoşteă.
+ xâvspa,

-împat)

Wilkinson

crede

..

E

că e vorbă aci de fiarele ascuţite

(rspâvat.
at-

despre cari vorbeşte Procopiu (de Bello Persico, L. 7, $ 6) cu

scoteau ochii. Acest supliciu eră foarte comun
dusis ], 9, $ 13).

la

Perşi.

5 26 <i pusaov. Vezi mai sus nota 6, pag. 147.

cari se

(Vezi Xenofon:
-

e *0 îs. Se înţelege Democide. In tot pasajul acesta sunt atâtea
“ şi atâtea verbe cu subiecte şi chiar cu atribute subtințelese, încât

Ana-

ÎN

pronume
pentru a

-evită confuzii suntem nevoiţi să repetăm numele subiectelor şi ale atributelor
cari lipsesc, Aşă de exemplu după xazipăvm trebue să suplinim & Apoxm2as,
adică xazsgivm 35 8 Amuoriâms <b Aapiio riyvătsty Emtarănsvos; după îxî-“hzosa trebue să suplinim & Aag:ios; mai,departe, după înătpeis trebue suplinit .
-d Augetoă şi după ppiibnavos, exotse 6 Amportms.
. ÎN
,
3 ohadpwg. Cuvântul acesta nu are aci sensul gradului de intensitate pe
.care îl are în capitolul precedent. Acolo însemnează

>rău de tote, pe când

“Însemnează prost în înţeles de mediocru sau imperfect.
8 întepews. Subiectul este >5 Aapsioze subtințeles;
“paz. 290.

” Îata

vezi

aci

ca
nota 8, dela

-

peră

ră'loyvpă.

Se subtințelege păppăva sau

zpppata. De-

mocide a înlocuit sistemul eroic şi violent de tratare a medicilor egipteni prin
“sistemul mai dulce elenic. Prin sistem violent de tratament se înţelegela Elini

tratamentele unde se întrebuință forţa fizică, focul sau instrumentele . de chirurgie; prin Zjztă se înțelegeau loţiuni, cataplasmuri, în fine tot ce-nu cauză
“durere. Dion Chrisostom (Orat. LXXVII) vorbind de acest episod în istoria lui
Dariu, spune chiar care a fost acest tratament blând al lui Democide pe carele,
cum am arătat la: nota 3 dela pag. 278; acel autor îl numeşte Demodocus;

el zice: vsAmpniâoxos 8 Kporuvâzns (Anpiioy) xacanhăzzwy xi xazatovâve, adică

L-a tratat cu cataplasme

şi cu comprese.

.

292
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tozodat. Awpierat
radra -6 Anpzioc
do Gebyeot.2 “0
-et-ot Gahiiotoy m

21! ut usră
me5îoy “/puoiuy
55 uuy Emeipero,
zauby Eairndac?

pre arta (aceasta). După

du-se de remedii elineşti şi în-

net, Grt uty Dytsa Exzolnoz ; Ilobsie
5 m Emi 6 Anpsios ăzoziuzet
pt apă
7âG Ewbrod ovaiaş.
mapățovrzc 63 a! ebyodyot Eeyav
mpbs Tăș yovatzac ws. foathsi 0b-.
ii

A

.

-

e

Po.

?

mu Ub
dă - aztowrs.
mia A
Tos e!pede05 tiv.
“Ymorbarovaa 5 0 abrâoy S4dora
gh Ec 705 /pbood rijv 0juny8
zâwptero
psero Annoviidza
An.0mmi5z 7 .0dzw 87 i i

Batiti- Gwop=), 5 1055 ăzoziatoy=
mac. zh Tây ttadwy oraripac 8
2

a

7

1 6,

"s

+

.

aceea.

(Dariu) se puse subt îngrijirea.
lui (Democide),şi acesta, servinlocuind tratamentul violent printrunul dulce, izbuti să facă (pe
rege) să recapete somn, şi după
puţin timp l-a făcut sănătos

(de tot), pe

el carele nu mai

trăgea nădejde să fie (vreodată)
sdravăn de picior. In urma acestora

Dariu

dărui lui Demo-

cide două perechi de lanţuri de
aur. Atunci
Dariu dacă

acesta întrebă pe
el cu dinadinsul

In locul acestei particule sunt unele manuscrise

cari au îî,

.

“3 Qebeat.
Cuvântul acesta e întrebuințat în acelaş sens mai sus la Cap. 76.
a
3 2minmâăsc. Acest adverb a reţinut sensul şi forma lui clasică în limbajul

modern grecesc cel mai popular. Îl mai întâlnim
din Cartea VII și la Cap. 14i din Cartea VIII.

„4 Thy Vbahv
"24 din Cartea Î am
exemplu.la Cap. 134
avem unul la Cartea

în Erodot la Cap.
o
„i

44

şi 108

ânztâwas. doză e luat aci în sens de (w4,. Așă la Cap.
avut woziv 8: zapatzsâuevoy. In Cartea Il am avut un
iar în Cartea aceasta la Cap. 108 şi: 119, în fine mai
VII, Cap. 39.

* “Tnosbnrouca.

Blakesley

şi

cu: majoritatea

manuscriselor

au

bzox5-

"stovoa, dar m'am conformat cu textul lui Gaisford care are pentru el manuscrisele cele mai autorizate și care face sens mai bun. Deosebirea

între '5zozbnzu

şi Snoxbrib este 'că primul verb însemnează a. vâri subt cevă cum vâră cinevă
o sapă ca să scoată pământ, cel de al doilea verh însemnează a se plecă subt,
cum ar fi a pune capul subt un jug.-E evident că
de a scoate prin vârire de dedesubt cum şi astăzi
lopăţica dintr'un sac. Întreg pasajul acesta pare a
manuscrise o sumă de variante cari unele din ele

cher explică acţiunea reprezentată prin Dmozănreooa

e vorbă de prima acţiune,
scoate un cassier monete cu
fi fost corupt, căci avem în
nu pot să nn fie erori, Lar-

q14)g

îs rod Aposod 2

6-rwmv prin >c'est'mettre la soucoupe' sous le tas de pitces d'or et la'retirer:
aussi pleine qu'il soit possiblee,
|
:
”
$ zo5 poaoă cv 6-xmv. 'Toate ediţiile cele mai. bune fără nici o:

excepţie scriu uşă, dar e curios că acest text nu se: află decât

manuscris

şi acela e cel sancroftian din Cambridge.

se impune

cu atât mai mult, că avem

au >105 Xpbaod oby În,

Toate

ceeace nu poate fi decât o eroare;
a face aci cu un text

aşă că se poate admite o oarecare licenţă în sensul

tatori cred că cuvintele origale ale pasajului

acesta

corectării.
au

într'un

singur

celelalte manuscrise:

fost

îs .care

precedă.

neapărat

corupt,

Câţivă

comen-

>"Taozbazonza

îi:

adriwy Exdorm oby .gtâg îs rhv Xoocoliixmyve. Acestea însă sunt simple presupuneri. Principalul:e că nu o îndoeală asupra lucrului pe care voește să ni-l
spună autorul.
.
„; -1 Ampotmea. Precedat de articolul z& în unele ediţii.
__$ orazipag. Staterul atenian eră o monetă de aur valorând 26 de drachme

şi cântărind 7.08 grame, Mdneta persană de aur din timpul. lui Dariu şi care
eră cunoscută subt numele de darie, o reprezentaţie despre .care. s'a dat la

vol. IV, pag. 240, nota 1, cântăriă 6.520 grame, așă că diferința nu eră mare.

*
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void. să-i îndoească necazurile
fiindcă îl făcuse sănătos ? Dariu,
încântat de vorba (aceasta), tri-.
misepe Democide la femeile

ci pia

st s/poocd Goj24/6.

lui;

ducându-l

acolo

unucii,

(aceştia) spuseră femeilor că el
eră carele scăpase vieața, rege.

lui. Atunci fiecare din ele, scoţând cu farfurioara

din

tezau-

rul de aur, dărui lui Democide
în chip aşă larg,- încât un ser-

vitor care urmă îndărăt
cărui nume

er

(şi) al

Seiton, adună

(de pe jos) staterii

cari

picau

din farfurioare şi strânse pentru.

131.
"025 7

el o cătăţime mare de aur..
131. Acest .Democide, origimar din Crotona, a intrat în re-

“0 6 Arucutâns odros,
Kpizwvos dztpuivos, Ils2 Guido? magi Govel-

P

t/ezo £e Ativay,
”

BE

se

a

3i

zabony,

)

'

tă

Kad

r . 207

laţiuni de amiciţie cu Policrat în

4

modul următor: (când eră el) la
Crotona,
eră continuu supărat de

„un tată arțăgos; neputând să-l
mai

- | duse

suporte, el îl părăsişi se

în

Egina.

Stabilindu:se

Proporția în: măsura

engleză este că staterul atenian —-132 1/2 grame -valorânul

se găseşte în Muzeul

britanic din Londra,

în aur după moneta

de astăzi lei 29, :bani 10, iar daricul (staterul persan) care
cântăreşte - 123 1/10

grame: engleze,

valorând 27 lei, 60 bani în aur. Se pretinde de mulţi că daricul persan nu eră

decât:
un stater bătut de Perşi şi de coloniile eline din Asia, supuse jugului
persan, pentrua facilită comerţul care eră mai mult în mâna Elinilor,.staterul

fiind o: unitate mai cunoscută în lumea comercială. Afară

de

staterul

atenian

şi de daricul, putem menţionă staterul:
din Cizie, care cântăriă 140 grame engleze; cei din Lampsae
= 129 de grame engleze şi cel din Focea care cântăriă
127 grame engleze sau în grame suetrice respectiv 7.42, 6.837 şi 6.131 grame,
La Cap. 28 din Cartea VII,- Erodot numeşte daricul staterul darie.
A-vpîhpua zohhiv. Vezi mai sus nota 2, pag. 251.
-

„1
Ampoxiâne vbroc, bâe îx Kpârwvog ănteppivos, lohoxparet
dpihmse. Mai sus la nota 4, pag. 272, s'a vorbit despre modul cum Po-

licrat atrâăgeă la curtea lui pe toţi bărbaţii marcanţi

din epoca lui.

* soveiyezo. Autorul nostruse servă de acelaș verb la Cap. 12 din Cartea VI: spâhhov î ij zapzobsg doohmta cuviyesfate. Atât aci cât şi în acel
pasaj, observă Blakesley, e vorbă de o supărare

nu

trecătoare,

dar

continuă

(5oys/85). Mai avem verbul auvyeshiu: întrebuințat pentru lupta corp la corp,
la Cap. 194 din Cartea 1.
|
|
|
|
|
* priv palhenă. jaheză se acordă cu marţi. La Cap. 73 din Cartea 1
avem expresia 0pyijv &xgos, un om de un temperament iute.
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Erei!

mepeddheto

Tobs

2pTOvs

imrpods, Gorzvis map E %ai Ey
obâîy râvy Goa -mepi Ti TE/yny
Zori 2pyahiia. 2 Koi ut G=vrîp
Erei raidyrod Atywvita Gnuooiy
wtod=dyrat" 5 zpizp 6 Ezzi "Abnvaio: Exardy uim
rerăpr dt
! câ apirw Ersi, Pentru
tica elină a lui Kiihner, $ 569.

2 agxevnc

îsri

zep

tpyaintu.

Ev

sat

acolo, din întâiul an, întrecă pe
primii medici, cu toate că-i lipsiau şi uneltele şi
cesare

(exercitării)

sculele

anul al doilea, Egineţii îl plătiră cu un talant din fondurile:
comune ; în anul al treilea Ate-

acest sens timporal al dativului, vezi
.
.
,

Epuwy

ne-

artei lui. In

obdâty ră

don nepl ev

Prin s:ix se înțelege uneltele necesare

exercitarea artei. sale şi prin îpţalta întreg aparatul

de

grama-

tEpvmv

unui chirarg pentru

care

are

nevoie un

medic pentru căutarea bolnavilor, în care se cuprinde şi farmacopea. sau provizia de medicină şi de substanţe necesare pregătirii lor. Trebue să nu uităm
că numai în timpuri cu totul recente chirurgia şi medicina internă sau patotegia nu erau ştiinţe și arte separate, dar se exercitau de una și aceeaş persoană care mai eră şi farmacist, preparând singur remediile şi doctoriile ce le

judecă necesare. În timpul lui Erodot fiecare tarpis trebuiă să aibă tnrpzioy
al lui, în alte cuvinte biuroul în care îşi ţinea depozitul de medicamente, precum

și instrumentele şi aparatele chirurgicale necesare. Aci dedea consultaţiile:

lui, dispensă medicamentele
lui pe cari le pregătiă singur şi făcea

și operaţii.

Democide, ca fugar din țara lui, plecând în pripă şi probabil pe subt ascuns,
nu a putut să transporte cu el la Egina instrumentele cari formau instalaţia
uaui om exercitând meseria sa, şi cu care colegii lui din acea insulă erau de
sigur bine aprovizionaţi.
:
.

,

3 devrtpw Est raddvrov Aiytvirat'âmposig ptoficyrat, Aedicii erau la Elini uneori plătiţi cu anul din fondurile publice, și atunci se:
numiau ci 8xpoctebovras îarpoi, şi datoria lor în schimb eră de a căută gratis
pe cei săraci. (Vezi Aristofan, Acharnan, vers 1029 şi Rhangabă, Antiguites:
Hellenigues, vol. II, pag. 35 şi 99). Asemenea medici erau, ca să zic aşă,
medici comunali. Intru cât priveşte leafa anuală de un talant, deşi o chestie
de o întâmplare petrecută în insula Egina, totuş sunt dispus a crede că talantul despre care e vorbă este talantul atic şi nu cel eginet, căci în general,

Erodot când voeşte să vorbească despre talantul eginet îl specifică, şi când nu

specifică atunci e chestie de talantul atic. 5 talanţi atici corespundeau ca va:
loare cu 3 talanţi egineţi. Talantul atic aveă 60 mine şi valoră în monetă de:
a noastră în cifre rotunde lei 6,140 şi talantul eginet cu 100 mine valoră lei
10,230, aşă că chiar dacă ar fi chestie numai de talantul atic, leafa lui Democide e colosală pentru timpurile acelea. Rawlinson crede că descendenţii lui
Democide dela cari poate Erodot a cules la Atena sau aiurea această istorie,

vor fi exagerat suma ca să se fălească; aceasta se aplică

şi la sumele

speci-

ficate mai jos ca răspunse lui Democide la Atena şi la Samos în anii al
al 4-lea s.c.l. până la moartea lui Policrat şi la robirea lui de Oroete.

4 apirw

05

lent cu 60 mine,

Eret

"Amvatat

Exardv

pvâwy.

3-lea,

Talantul fiind echiva-

100 mine echivalează cu un talant şi 10 mine, adică cu 10,230

lei. Rezultă foarte clar din cronologia. acestei naraţiuni că momentul când
Democide a exercitat meseria la Atena, a fost în toiul puterii lui Pisistrat;
atunci nu există âxuosia la Atena, aşă că Democide nu a fost angajat de comunitate ci personal de Pisistrat, deci nu poate să fie vorbă de plata unei
sume așă de colosale dintr'un fond public care e foarte dubios dacă a existat
„pe atunci, La epoca cea mai prosperă a Atenei, adică la începutul 'răsboiului cu Peloponezul, venitul Statului nu treceă peste 2000 de talanţi pe an,

şi atunci un ambasador primiă 2 drahme pe zi, adică 2 lei de ai noştri, şi încă
aceasta eră considerat ca exagerat, și a provocat

ză

exclamaţia lui Aristofan otpot

&paxpây. Nu pot să cred nici că Pisistrat a dat o sumă aşă de

.

mare

din

.

“Thalia III, 381.
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,

oăvipătrs Cvây tahăvroy.! | nienii (îl retribuiră) cu o sută
O5ruw iv îzizero 2e ri Sduoy. | de mine; în anul al patrulea
zb

zohzov

oh

ăvâphe 6b4 | Policrat

cu

doi

talanți.

Iată

Timoza Kpurovi,za:
. imtpe ed50- | prin urmare eum ajunse (Deviuroaw? Eyâvero văp 6» rodto, | mocide) la Samos. Şi nu puţin
s
Gre zpâzot uăv Rporowiizat imrpc. | graţie acestui bărbat, " căpătară,
hsyovzo

dvă

zi

“Ehhafa

dzbrepo 8: Rupryaiot.3

aivat, | renume

medicii

din

Crotona;

Rază zăy | căci eră un timp când

medicii

adrăy 54 /pivov ai "Apysto! | din Crotona erau socotiți ca pridinavov uovorziiy stvat “Eahiveov | mii din Elada, în al doilea rând!
zpâror, d

veniau cei din Cirene. Tot pe
ln epoca aceea Argienii erau re-

putaţi a fi primii muzicanți dintre Elini.
punga

lui. Cifra dar de 100 de mine

trebue să fie exagerată de aceia. cari

„raportat-o lui Erodot. (Vezi nota precedentă).

au

1 dvâvy rahâvruwv Adică 19,280 lei, Mă îndoesc foarte ca Policrat, cu
toată prosperitatea lui, să fi putut plăti un medic cu mai mult ca o mie de
lei pe lună. Că Policrat l-a retribuit larg e sigur, altminteri Democide nu ar îi

părăsit tot ca să se stabilească “definitiv la Samos. — Pentru instituţia medicilor de stat în Grecia antică mai vezi și Xenofon, JMemorab. IV, 2, şi Platon,
Gargias, 21—24,
|
2 mb robrov rod &vâpbe obu fatora fporuvtrat îmrpa! cddoxiumsav. Nu tocmai bine'a înțeles Giguet sensul acestui pasaj când a
tradus

v»apres lui les mâdecins

de Crotone

ne furent

pas

mâdecinement

câlă-

bres<. >Grace a luic ar fi fost mai în spiritul autorului.
— Manuscrisul florentin,
după cuvântul înzgo! sare la linia următoare şi luând cuvântul îmsgot de acolo
drept acesta continuă

înainte cu fhiovyzo

vă

zijv “Ehhdâa s.c.l., așă că lipsesc

cuvintele edsoxipneuv îţivato qăp dy zodto, 6rs npâzot plv Rporuvitra: înrpol.
Aceasta

e o eroare în care, cum

e Îvat,

debrepot

am

arătat şi cu alte ocazii, cad

lesne

şi co-

piştii şi tipografii şi că e cu atât mai explicabilă în cazul de faţă, cu cât se
repetă de două ori nu un singur cuvânt dar două consecutive Rgporwwrat
ntsot.
3 apârot ptv Nporuvthrat
îmzpol îhtgovro &vă rhv Eliade
35

Kupmvator,

Wesseling

obserră

aci

că

proeminența

pe care o dă Erodot medicilor din Crotona şi din Cirene într'o vreme anterioară lui Ipocrat asupra celor din Grecia proprie, ar fi provenind poate din
faptul că aparţineau

şcoalei italiene de medicină;

aceasta cu atât mai mult, că

şi Crotona şi Cirene erau centruri de pitagoricianism şi că medicii din acele
localităţi erau în acelaș timp filozofi pitagoricieni, şcoala de filozofie spre care
inclină mai mult autorul nostru. Se întelege că Erodot nu puteă să spue- aceasta

despre epoca lui când autoritatea medicală a lui Ipocrat din Cos eră
cută

recunos=

şi necontestată ca prima în toată Grecia.

56, In textul lui Creutzer 24.

o

* Rară roy abzbv dt 4p6vov xat "Apyetot Tjrovov povatrty
silva: (Edidvauv apârot: E curioasă această juxtapunere a artei muzicale
cu arta medicală, căci una nu are analogie cu cealaltă şi mărturisesc că nu
pot găsi asociaţia de idei care a împins pe Erodot să pue clauza aceasta finală

în capitolul acesta. Intru cât priveşte faptul în sine,
buni

flautişti erau din Argolida

şi flautul

eră

e cunoscut

principalul

că

cei mai

instrument

muzical

în antichitate ţinând locul pe care îl ocupă vioara astăzi, Argienii

în

secolul
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dez îi! 6 Ampuzims, |

132, Atunci Democide, după

2 eniat Lobontat sfrpotusvos Aa- | ce îl' făcu pe Dariu
oo wm
»
3

0, oizây

ze wârtozoy sie ai | Susa, avii casă foarte

mozpinzlos
Baosi yeyâvas,
zi ze &bs 205 6 "E)hjvas ăztăvai, aăya Tă dh) oi magi?
z o 5ro puây s0bs Atyvaziove
inepods ci fmcthta mpâzepoy two,

|
|
|
|

sănătos la

mare

şi

deveni un obicinuit la masa regelui, el se mai bucură de toate
(cele bune), afară numai că nu
se putea duce la Eliui.. Apoi,:
intervenind pe lângă rege, scăpă

uâhovas avaorohozieiaba
* ds | vieaţa medicilor Egipteni cari
"bad “Edo
tritpod 260070a, | înainte căutaseră pe rege şi cari
obcobs faca zapatemoinevos? | trebuii să fie traşi în ţepi fiindîppboazo. zo5z0 3: păysty "Ilstoy | că se lăsaseră a fi întrecuţi de
Îlohvzpzzei Eatoziuzvov5 ai ;dw- | un medie elin; tot odată scăpă

2ppboazo. "Ily E: u- | şi pe un ghicitor din Elea care
urmase

pe

Policrat

eră lăsat uitării între

şi

carele

robi. In

al 16-lea înainte de era noastră au avut artiști şi compozitori celebri; astfel
au fost Sacadă, care pe la 506 a scris muzică şi cântece pentru flaut; Ariston,
care asemenea cântă și compuncă tot cam la acea epocă; asemenea şi poeta

cantatrice

Zălesilla, care

trăiă

la 510

înainte

de

Hristos.

Pentru

locutiunea

îiuovoy elva: mpâzot avem la Cap. 93 din Cartea VIII, Tizovsay “Ehrivv ăpiar
Aipivizat. Sensul literal al locuţiunii este se
reputați a fi sc.
1 î4. Ediţia Long şi Macleane are î:,

1 uorpăzetos

Bact)si

auziau a fi, adică auziau
”

că erau

îţeţovee, A-şi aveă locul totdeauna la masa

- regelui eră, se înțelege, o onoare din cele mai mari. la Cap. 21 din Cartea V,
vedem cum tot regele Dariu conferă această distincție lui Isticu din Milet.

Tot aşi şi Artaxerxe pare a fi onorat pe medicul său Ctesias din Cnid, autorul
excerptelor: persice. (Vezi Plutare, Vicaţa lui Artazerze, $ 41).
-

3 zhmv ce 8vbe cod îș “Ehmvas ănzttvat, aâvra să ăia oi
za pîjy. Fraza e eliptică şi trebue să suplinim pe 705700 după Ev6s. Traducerea

literală ar fi vafară de. un singur (lucru) de reîntoarcere la Elini, toate le
„aveă elc.
+ &vasxo)oststabat. In donă 'manuscrise găsim forma ăvusxohozițssta:
a viitorului. Pentru supliciul tragerii în ţepi, vezi v6l. 1, pag. 227, nota
5 Bastita mapatemadusvog. Bihr traduce >deprecatus apud

1.
regem

pro illise. Avem verbul zagatsioua: întrebuințat de Erodot tot în sensul acesta

la Cap, 24 și 90 din Cartea1; la Cap. 146 din Carrea IV; la Cap. 32 din Cartea V, şi la Cap. 86 din Cartea VI.
.
? Extozâpevov, Care urmase pe Policrat, adică carele făceă parte din
suita lui Policrat când acesta s'a dus la Oroete.
— Ca la Cap. 91 din Cartea I,

unde întâlnim iar acest cuvânt, mai multe manuscrise au Extsnwpevov în loc
de îxtesiuevov, (Vezi vol. I, pag. 161, nota.2).— La epoca aceea, Elea pare a

fi avut specialitatea de a produce ghicitori, şi vedem la Cap. 36 din Cartea VIII,
că Foceenii aveau un ghicitor din Elea; tot aşă la Cap. 33 şi 87 din Cartea IX,
Erodot ne spune că de ambele părţi. la Platea se afHau ghicitori din Elea.
Acest dar pare a fi fost ereditar în unele familii, (Vezi Cartea IX, Cap. 33).

i ăzmuehmpâvov

îv

zoict

tristă situaţie în care se află însuș

ăvâparnbâotat,

Democide

când

Adică
Dariu

exact
a

trimis

în

acecaş
după

el:

>3y notat "Opoizew âvâpazddo:st îxov îti) ăxmpuemutvove. (Vezi mai sus Cap. 129).

„Thalia III, 192, 133, 134.
“szoy

apiitua

Anucrrâne

apă | scurt,

daoăi!

;

133. "E priv
7adza mădz ha
sfat. 'Azâcor2 si
vaspi, Aapzio» 63
waGz0d. Eeb tbu*

„|

8 io pază
Gwyfvatas %ayăKboov uâv 65povatui, îxi zcî
5-usră 5, tupa-
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Democide

avea

trecere

foarte mare pe lângă rege. | :139. Puțin timp după aceasta,
| sau mai întâmplat cele urmă| toare; Atosei, fiicei lui Ciru şi
| soției lui Dariu, i-a ieşit un bu|.boiu pe sân; (acela) -apoi spăr-

jăy4 Ev&uezo apiow. “Ocov uăv Ci .| gând, a progresat înainte.
.

-2p6vov
1fi Ehaoa5v
| timp
76
LUÎi 25 zpbazovaa
g

(buboiul)

eră mic,

Cât

ea

ru-

vai aicpovoutvn Erpate chBevi* | şinându-se, îl ascunse şi
Emstire
şi 23 2y vaz “îj, peceziu= | spuse nimănui; când însă

nu
se

gazo dy Amucriiza. mai oi Saă- | simţi mai rău, trimise după Dedzts,
"0 65. pace. byta mortaziy, | mocide şi i-(l) arătă. El îi spuse

>

cproț 5 pi î pây0 oi îwmwzobp4

cz
|

Srsivrv7

Senbi

20570
îi

Gstozoa

sd

65

3

| că o va face bine;

admis| |

prin

jurământ

cd3zvhe ză | să-i acorde

dar

o legă

ca ea în: schimb

lucrul pe carei

da îs aic/rnv tati. pipoyra.? ' | cere; (bine

înţeles

: | nu va cere

nimic

l-ar

fiindcă
care

el

să fie

>

„|
spre ruşine. .
DE
184. '0ş 6: pa.uto pază sabsa | : 1914. Când, după trecerea a
iou=vos Dyiia amssts, s,0a5za îi, | câtvă timp şi după ce (Demo:5a/Gzîca bad z05 Aguoztds0s î, | cide) a căutat-o şi ea s'a făcut
d

14]

05

“a

*

/
Accooa zpuctrepz
îv zi) woiz 8 | sănătoasă, Atosa; învățată: de
Aapeic X6yov zotivâs" "0 baa)ed,: |. Democide,. culeată fiind cu Da- :

pirtosov

aphţpua

Amuoxiâms

cerea textuală ar fi: In fine Democide eră
“[sz0y aptțua corespunde exact cu expresia
mare trecere.
— În unele ediţii vechi găsim
şi aceasta nu € aşă lesne ca zagă sau apă

avem 00vopa mapă pasii,
2Ar6og.

zapă

Baa).

'Tradu-

lucru mare pe lângă rege şi pinoastră >lucru mare în sens de
< Bas:ht: în loc de sapă fast,
«d Basthii, și mai jos la Cap. 137

i

Vezi mai sus nota 3, pag. 205.

? îzt cod paczod-fov ebpua. Ateneu vorbind de boala Atosei spune
mai simplu >ây passăv diymsusae. (4th. XII).— Pentru cuvântul paste vezi
vol. IV, pag. 302, nota 1.
|
1 îxpavtvy dela Expiițvopt, a sparge.

5 îfopxoi, In unele texte mânuscrise Etoprzi. |
.
6 4) păv. In loc de pt mulţi editori, între. cari şi Blakesley, au 7 ptiv
Vezi vol. ÎI, pag. 376, nota 10.
!
i &su Ec atcybvmv tori ptpovra. Ediţiile cele mai bune şi mai

vechi cum

e a lui Aldus şi mai recente cum sunt ale lui Creutzer, Blakesley, ete.

mănţin pe îs care e suprimat în unele manuscrise. Prepoziţia însă are impor-

tanţa şi însemnătatea ei, întru cât implică o tendinţă spre şi fraza însemnează
toate lucrurile acelea cari ar tinde spre desonoarea ei. Avem la Cap: 90 din

Cartea IV >să îs &wtatv vtpovsa, lucruri tinzând

vindecare; în acel pasaj

52; Cartea V, Cap. 92,
Sxoisw.

toate manuscrisele

Vezi vol. Î, pag. 17, nota 1.

spre

vindecare

au pe îs. Mai

sau aducând

vezi Cartea II, Cap.

:
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"Thaha III, 134.

»Epoy dbyauty Tocabrnv uărgsat,
.
»oire 1! £0yos mposetiuzvos obts
»Ebvauty ITipovjat. 1 Oiabg2 63 zori
»ăvâpa a vio Xa pudra ue
»yddoy Gsozdzny paivecbai mi dao*-

4

»Gstuybuevoy, îva mal Tlipon

ua

»uifmot Gri ba” avâphe pyovtat.
Ea” duuporepa 08 Tot ptpet radra

»zotay,3 vot ta cretwy Iltpoat
»Eztorămyra 4 vâpa etvat my spo»eozara, vai tn. rpidovtat z0-

»hEup, W2ă oohij Xyovrze at
»fovhabuci tot: Noy văp îv şt
>7ai dxotâtoto Eproy, îs vtoe sie

»fdzir
»uizt

abtavoutyo văp Tâ
abvabSovyrat

»YnpăGuoyrt

a.

mal ai wpives,

65 ovympăcrovst uai

.

riu, îi adresă

următoarele

cu-—

dispunând

de

vinte: >O rege,

»aşă putere stai inactiv, nici.
>nu supui vreun popor, nici nu

»(vezi: de

întinderea): puterii.

»Perşilor. E bine ca un bărbat.
»care e tânăr şi care dispune
»de avere multă, să se mani-„feste că e tare printr'o ispravă.
»oarecare, astfel încât să ştie
>şi Perşii că sunt stăpâniți de

sun

bărbat.

Sunt

doua

(mo--

»tive) cari fac că e în avantajul.
tău să procedezi astfel, mai
»îutâiu ca Perşii să se con-»vingă că au în capul lor pe
»un “bărbat, şi apoi ca să se
»uzeze ei în luptă, ne mai a-:
»vând la, dispoziţie timp să com-

»ăe Tă. zpijpuara 2dyra dzau)»vovrat,e 5 . ÎI uzy 5) zadra EA
»âais. Ehae. “O 5 ausidazat
»rotoide:5 "0 qbvat, zăysa Goa

»ploteze în contra ta. Acum.
»e momentul să săvârşeşti o-

>z2p adr

Extvyotw 20t7jGst9, cip

„ispravă oarecare pe când eşti

»%a6.

văp Bs205dhevumt,? (=b-

sîncă tânăr de ani; căci, odată.

"E

"1 ilăpegst. Textul lui Long şi Macleane pune un punct de întrebare după.
acest cuvânt, ca şi cum Atosa ar fi puind o chestiune lui Dariu. Cred că o mai.

mult constatârea 'unui fapt şi subt forma aceasta găsesc mustrarea mai tare,
20 ix 66. În unele manuscrise stxâs.
Ă
2:Ea' în porspa 58 mot otpet sadra mottetv. Pentru acest uz special al verbului gtpsty în sens de a fi proftabil, vezi finele Cap. 129 din Cartea IV şi nota 8, pag.
are cvugăgst în loc de
hoc prodest facerec.
* întontwvrut,
Dietsch găsese această

178, vol. 1V. Un manuscris de mai puţină importanţă.
wtpet.,
— Biihr traduce latineşte vad utrumque tibi sane
Deşi toate manuscrisele au Eatactuwrat
formă greşită şi preferă înteruvzat, |

și

Dindortf

şi

? abtavoutvo Yăp râ spart gbvabtovrai at ai pptves,
“mpăsxovrt 6 coyimpăatovat val îcră a
ara măvra Grau

Bhovovrat, Democrit, într'un. pasaj. citat de Stobeu (CXY, $ 592) zice: >adEravopEvov făp 105 câpuaros cuvabtovrat cpives, Impăzuovzos îi coțŢpăanouste..

Frazeologia e aşă de similară, încât cred cu Blakesley că.nu e cu putinţă ca
să nu existe o legătură între ele şi nu mă îndoese că Erodot a luat fraza lui
Democrit

şi a pus-o în gura Atosei. Idea aceasta o mai găsim

în

Aristotele (II, 7), în Lucrețiu (III, +17) și în Titu Liviu (VI, 23).
* cotatie.

>
TOLSt0t.

În textul adoptat de Blakesley

1 Beâobcupat.

Despre uzul acestui

zoîsăs,

perfect

în

acela .al

mediu vezi

politica

lui

lui Sayce-

gramatica

eli-

nească a lui Kiihner, $ 439, nota 2. El indică o deliberare cu el însuş din
care rezultă o hotărire luată. Pasivulră 2zfovhevutva este rezultatul final al

Thalia III, 134.

299;

tos ezvpayl Ex rîcăe zis îjazi- | >cu desvoltarea trupului, se des>pov
îs ci cip mzipov Exi | avoltă şi minţile, şi odată cu
>XabOac

orparebecliar:

za

radza | sîmbătrânirea

-lui

îmbătrânesc

»âdizod */p6va5? Estar rehebuevac. | 2(şi acelea), şi se
Acei

YAroooa

»ăat3 Subdac

Tăâz*

ut

>"Opa vov, | »tru orice

topesc

pen-

întreprinderec.

Aşa.

zijv aport | »vorbi ea, învățată fiind. Dariu.

m

sita 5 Zaoow 8 obzot “âp, îmeav | răspunse: »(Scumpă) soţie, ai
o fobhm, Yonyzat mat, Ed Găuct? | »spus tocmai cele ce eu însumi

săi mi “Eddada crpazebzoBar'8 | sîmi propuneam să fac. Căci.
»ăziiouto ăp, dez abvBavcutvm | >am luat hotărirea să fac un
»Aazaivas ră wat vavictia Bspx- | »pod între continentul acesta.
>zaivac 7ai PA pyaias ai "Arsrzăc | »și celălalt şi să duc o expe- .
>

KomBiac.9
id

VE 7,

E

a.

ăy- | »diţie
în contra
t

deliberării, adică hotărirea în sine fără raport la
în acest sens avem su Bsârohevuiva la Cartea IV,
1 febtac ytgopav. A legi un pod este o
un pod provenind din faptul că podurile de felul

Soiţilor;
t

încă |

reflecţia din care a rezultat;
Cap. 120, 125 şi 128.
expresie elină pentru a face
acesta militare sunt făcute

de vase legate una de alta, nu sunt poduri construite ci poduri aruncate. (Vezi
Cartea 1V, Cap. 83, 88, 97 şi 118 şi Cartea VII, Cap. 34 şi 36). Uneori verbul
ţev-pbvat e întrebuințat fără ezvpav ca la Cap, 83 din Cartea 1V.
— Podul
despre care vorbeşte Dariu aci e“probabil acela pe care l-a aruncat peste Bosfor:
şi pe care i l-a executat arhitectul Mandrocles din Samos
la Cartea IV, Cap. 85, 8 şi 87.
|
,

și care e menţionat.
i

2 dAiţov ypâvov. Expresia eliptică pentru îtovros bhioo ypâvov, lipsind

puţin timp, adică peste puţin. (Vezi gramatica

3 îmi. Unele ediţii au îs în loc de zi,

4 <y

tivul 63dy,

xposmv.

Iarăş o expresie

elinească a lui Kiihner,

eliptică în care e

5 tâvat. In loc de lîvat se propune de
315, nota 1).
.
.

Bekker

$ 524).

subtințeles

tva.

(Vezi

substan-

vol. Î, pag-

* Zacov. Bihr zice că verbul acesta echivalează cu >3v odâz hop

ate

şi el traduce latineşte

»missam

fac priorem expeditionem

notij-

in Seythasc.

ot. Pronumele acesta în cazul dativ însemnează pentru mine, adică dacă.

vocşti să faci după placul meu. Avem

ro: întrebuințat tot în

sensul

acesta la

Cap. 126 din Cartea IV sît6y mot zâvâz să Erepa mottetve. (Vezi vol. IV,
174, nota

8 îi

1)...

cv

să fi fost singurul

"Ehhdda

-

|

crparebeabat.

motiv care, a împins

Nu cred că acest sfat al

pe Daria

Elinilor şi găsim alte motive citate de Aelian

pag.

Atosei

să facă expediţia lui în contra.

(ZI,

A.,

XI,

37),

de Claudian

„(In _Eutrop., II, 200), şi în alţi autori cari au scris despre răsboaiele între Elini

şi Perşi.
— Câţivă comentatori propun a se înseră zgâza înainte de crpatibesljat,. .
dar aceasta se înţelege, cred, dela sine.
|
9 Aaxsatvaş sr pot țevtchat lepuzatvas vai 'Apystac xal.
Axzrtuăg xat Roptyliiag. Această cunoştinţă a Atosei despre provinciile
din Grecia nu se potriveşte de loc cu
din Cartea Y, şi anume că Dariu nici
din Cartea V, însuş cumnatul Atosei,
auzit de Atena. Două explicaţii se pot

cele ce ni le spune Erodot la Cap. 105:
nu ştiă unde e Atena, şi la Cap. 13 tot
Artaferne, fiul lui Istaspe, pare a nu fi.
da relativ la această contrazicere: una

este că Artaferne a afectat ignoranță despre Greci în fața delegaţiunii Atenie-

nilor pentru a le arătă

dispreţ

şi

a-i

diferite de acelea după

cari s'a luat Erodot în naraţiunea

cred mai satisfăcătoare, este că sursele

speriă; cealaltă

de

informaţii

explicaţie,

din

textul

pe

care

acesta

o-

sunt.

din Cartea V. Auto-:
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»âpu Enterfzoratoy dvâpăy dy | puțin timp şi toate vor fi u>ruy stat ze Ezzora rîe "Ei | >duse la îndeplinirec. : Atosa
=

»0ne ua vazijrisacda, sobzov 6ş | zise:
|
|
|
|
|

w

9

w

10

92

*

“=O
s

7

d)

Oe

O

y

R
a
x

«3

xozb my 200a Eljoazor, "Ausifecat Aapeine "0 by: si
»roivovy za Borsa zic “Eh)ilos
futas zpăza azozepăsba,! zaz55
potov

»Ăcum

gândeşte-te bine,

>renunţă (la idea) de a procedi
»wmai întâiu în contra Sciţilor;
»căci aceştia vor fi ai tăi când
>vei voi. Ii cum spun eu și
sporneşte (întâiu) în contra Gre-

»zpâzoy Xuay0y sivat Gucd sadzw, | »ciei; eu doresc, după câte um
»7 65 hâjsts, minat îc arobs, | »fost informată (despre ele), să
6 was oi i0ovzec Ezaoza | sum servitoare lacedemoniere,

„5abzây

ESopetonat

“fuiv. Rai | »şi argiene, şi atice, „Şi corin37” abrobe | »tiene. Ai (aci) un om mai cu-

|

„|

De

apabil ca oricare altul să-ți dea
„toate

:

informaţiile

relative

i

la

j

»Grecia şi să-ți serve de că»lăuză, pe acela carele te-a vindecat de piciore.: Dariu răspunse : >Scumpă soţie, deoare»ce eşti de părere ca noi să

»facem întâiu incercare cu Gre»cih, cred

că ar fi mai

nemerit

»înainte de toate ca, odată cu
">persoana pe care ai indicat-o,

»să trimitem informatori per»sani la Elini cari, după ce vor
»fi aflat şi

vor

fi văzut

privitor la dânşii,
> porteze
rul mostru

u cules probabil

din gura

nouă.

să

toate

ne

Atunci,

descendenților lui Democide

din

cele relatate aci, pe când cele relatate la Cartea V par a fi până la un

raodată

Crotona

punct

infiuenţate de 6 versiune persană. Blakesley pe de altă parte crede că' versiunea
dâtă aci de Erodot despre amestecul Atosei şi dorința exprimată de ea, co

versiune inventată la Atena cu scop de a ridică răspunderea de pe capul Ate-

nienilor, cari: de fapt au fost provoeatorii acestui răsboiu, Eschil, în tragedia
» Perşii, dă un alt caracter cu totul Atosei, un caracter pasiv cu.totul 'și rolul
ce-l face Erodot să-l joace în pasajul de faţă, e dat de Aelian în pasajul la care

m'am referit în nota precedentă (7Zist. Animal, XI, 21), soţiei lui. Serxe şi nu

soţiei lui -Dariu,

.

.

LE

! ăzozetpăaliat. Pentru: scusul verbului mediu zetpăsfiat -şi al

şilor lui

cu genitivul obiectului, vezi mai sus nota 2, dela pag. 266.

E

compu-

1 Efentorăisvog.
Bihr
: consideră întrebuințarea prepoziţiuniiî£ în compoziţia acestui verb superfluă, după ce am avut-o în fraza precedentă în compoziția 3taprshtovat,
”

-

Thalia, FII, 134, 185,
>bine
|

|

voiu

procedă

|

Ma

135. Acestea le zise.(Dariu);

văp | şi-odată cu. vorba procedă la
ma- | fapte; căci îndată ce se lumină

a

„ £zo- | zece fruntaşi persanişi le dete
e

1

o
=

a

o

Re
î&7]

Hăvons Amoztâzi, îtstehsiv ză -|
zapabahissa sis “ED
z2 ui, Cradplezai opzas 5 Au |
mins, Zhao
măyue niv |
mu
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Bazinavs | de ziuă, chemă la el cincispre-Gsa
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=
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=R

w

îtvâpas

(na
=
ww
“

Îlzpssowy

R
ăR
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R

=a

«i

=)

Msous

informat,

»în contra lore.

135. adza etas* zai du Enos
za pai Epiiay Emrise'! Exei za
ăsta
Îuâpm Enthauta,?.

|

ordin să meargă călâuziţi: de
»Democide şi să pateurgă litovalul maritim al Greciei; dar
să aibă grijă cu nu cumvă! să

azisonat, 3 "Evesthăuzyos 23 zod- | le scape Democide, şi, să-l azoo! îa507, dsdsepa 4ahâcas ad- | ducă înapoi cu orice preţ. După.

zy Amuozlâza, 8dăazo adz05 Gps, | ce dete acestora ordinele acestea,
sfrrmoâmavus mâoay îmi 5mdstas' | (Dariu) chemă la el pe însuş
84 miaw | Democide şi îl rugă ca îndată

îsat Apa 25 ut 7 mazţi al | ce va fi explicat şi arătat toată
roi! ăâzhosnia: 2ashavz aăvza ră | Grecia, să se întoarcă înapoi în
2zeivov Eztzha dazivza ps, căc | Persia. Îi mai spuse să iea cu

mda

ai zoazhiata? vânt.

| el şi să ducă ca, dar tatălui lui

! ăpu Exos ra xat Epţov tnoiee. "Unele manuscrise intercalează
cims după Izos, altele îga.Nu e nici o nevoie de această completare, mai întâiu pentrucă size precedează imediat această frază şi apoi pentrucă fraza în

sine e un fel de locuţiune proverbială admisă, întocmai
stră zis şi făcul. Originea locuţiunii e poate omerică şi

cum e locuţiunea noao găsim în Iliada la

Cartea XIX, vers 242: ab iaz âua păfog Envy, terâheazo 88, Epyove,:
? Eashapws. La Cap. 190 din Cartea I avem verbul baihupae, (Vezi vol.

I, pag. 855, nota 1).

"2 Buuwg

rws

datow

se

ph

.

âiaâpmoerai

ănaătovat.

cot

i

6 Ampoxtâns,

Unii, în vederea faptului că Gwws

”

Ghe

pty ză

pn în general iea

subjunctivul, scriu aci â:aâpmamca: în loc de îaâpticscat și âxdtwst

în loc de

ăzăzovst; nici un manuscris însă nu ne autoriză să facem această schimbare.
Mai sus în Cartea aceasta, la Cap. 36, am avut un caz similar, dar acolo unele

manuscrise au subjunctivul ăzoszijcwvrat. (Vezi mai sus pag. 86, nota 8),
*-zoîs: ÎlEpogot. Sunt trei moduri de a luă şi de a traduce aceste cuvinte. Intâiu se pot luă ca regim indirect al verbelor îîxpncâuevos şi îatittag
şi atunci. virgula care am pus-o după “E)hdîa trebue mutată şi pusă după Wepeast; în aşă caz s'ar traduce:

»ca îndată -ce va

fi explicat.şi

arătat

Perşilor

toată Grecia, să se întoarcă înapoic. “Al doilea, cois ilâpoget se poate separă
de îîrrmsăpzvos şi de în:?itas și luat ca regim indirect al verbului “cet, şi
atunci s'ar traduce sca îndată ce va fi explicat şi arătat toată Grecia, să se

intoarcă înapoi împreună cu Perşiic. Un al treilea mod este considerând tot
cotat Ilepaga: ca un regim indirect al lui 7&e:, este de a da cuvintelor acestora
acelaş sens de localitate pe care îl au de multe ori în Erodot, ca de exemplu

„mai sus în Cartea aceasta la.Cap. 89, la început >Ilotioas 3: rada îv Ilipoxgete,
unde am

tradus- după

ce săvârşi acestea în Persiac, Cu

toată. prezenţa

aci a

urticolului zoîs+ am dat preferință acestui mod de a trată aceste cuvinte.
5 zohhaahiva,

Câtevă ediţii au zchinrhsta.

ar fi zodhazhzsta, dar această formă nu figurează
,

Adevărata

în nici

un

formă

ionică

manuscris.

Un

-

“302,

e

Thalia III, 133.

Za

zphs î5, 3
pal 6hus5a oi | şi fraţilor lui întreaga lui uvere
"E0j avubahzz0soda zhlas âya= | mobilă, spuinduii că îi va dădâv zavwrpioy,

Ti

ua

ot: zhsb-

-czolat, 3 Aa sia E nt 81, Boxe
Zu: m 05aBzvăs ohzpod v6av
Szmrri)hezo + oi zad7a. Amutzi-Ons 63 deicas ui, 235 SI zzpipzo 6
Anpstos,ş ob m? imăpruăov€ zâuza

|'rui alta de

mai

mare

valoure;

| în afară de aceasta îi mai spuse
| că va contribui (şi el) lu da| ruri cu un vas de transport pe
| care îl va încărcă cu tot felul.
| de obiecte de -valoare şi care

înaya% 2Băpazo, î)dă ră | va plecă odată cu el. Acum pă-pây Soto zază pop Epn, wa- | rerea mea este că Dariu, spu=>
în
ez
“Ce
ar

La]

iat
fa baloo opta ănehdov | nând acestea, nu avea nimic
pari 10 ri uzy cati Shade, iv | perfid (ascuns) în mintea lui;

di Aapiios

Ezmieh)aro 2

îs zi | Democide însă, sfiindu-se ca un
*

“singur manuscris, cel sancroftian pe care îl
textul lui Long şi Maeleane : are xapashijsta
“de o valoare egală.
1 îc să Bâpa, Idea aci este a unei
partea lui la totalul darurilor care ar fi îş

„a lui Kiihner,$ 560).

urmează Gaisford şi Ilakesley în
care ar însemnă mai puţin, adică
Ă
contribuţii in care fiecare aduce
ză 2âipa. (Vezi gramatica! elinească,

2 av uBadssshar. Verb care denotă faptul contribuirii şi care
buinţat IE începutul Cap. 50 din Cartea 1V,. metaforiceşte pentru a
„contribuţia de apă adusă în Dunăre de afluenții lui. Originea sensului
care sa dat verbului cvuBahtzsha:, trebue căutat în obiceiul care

„Elini ca de câte ori dedeă cinevă un prânz sau un banchet,

e între-.
exprimă
acestuia
există la

invitaţii trebuiau

toți să aducă contribuţia lor şi aceste contribuţii se numiau siu3oha dela cv
<(împreună) Şi Bei (aduc), Democide, revenind în ţara lui, toate rudele şi
toți amicii săi s'ar aşteptă să-l vadă venind încărcat cu daruri primite deia
bolnavii lui de: seamă, şi aci Dariu îi promite partea lui de contribuţie. Câtevă

-ediţii scriu. cou.A0), Xăsabae $ un manuscris are cvpâxhighăr.
2

3 mebosabat.
sbsaaliat,

Câteră ediţii au zwsz aha

iar manuscrisul sancroftian are

„în mă) ea. În textul lui Blakesley izapyădezo
textul lui” Sayce şi în al lui Tauchnitz din 1815.
% «5 e pentru o5 pronumele,

asemenea

şi

în

E greşită varianta sd care ar schimbă cu totul

;sensul dând lui. Dariu intenţii nu binevoitoare către Democide (pu s5) în această

punere la încercare, E clar că Dariu nu eră râu voitor către un om carei
făcuse, şi lui şi soţiei lui atât bine. Principala lui grijă eră din contra să-l

aibă lângă el şi să nu-l scape. Avem s5 întrebuințat pentru ad în Iliada lui
-Omer,. Cartea XX, vers 464: ei ns ed mewptdotro jap
xa Gwdy ăppaine
6 îxnetpăro.: Vezi mai sus nota 2, pag. 266,

05

ze

Scris uneori. întrun singur cuvânt o5rt.

5 Emtâpawtbv,

;se repezi cu lăcomie.
că îvââpeva,

dela Entrpăyetv este tradus

de

Bâhr

»cupide

involarec, a

cele oferite. Mai jos la Cap. 148 şi la Cartea

IV, Cap.

162, ne întâlnim cu aceeaş expresie.

10 masă Xopn” Em maruheiyery îva dnicuw copia ăztibov Exot,
=xară Xwgny e aicea o locuţiune însemnând întacte, sau În starea care au fost „lăsate înainte; o avem

și la Cap, 17 din Cartea I. (Vezi vol. ], pag. 19, nota >).

„Asemenea, şi la finele Cap. 135 din Cartea 1V.
.
,
: 4 pEv cot. In textul lui Blakesley scris într'un singur cuvânt păvzot.
"12 ensoțtdheno. Vezi.nota 4 mai sus.

,

Thalia III, 185,
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adrobş
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3U3

cumvă Dariu să-l fi punând la

Afzhregiat,

puya
mevoc
“Ep. "Evrethăuevos

Ba

136.

2

Esi 0dhnosay.

încercare, nu acceptă cu grabă
toate darurile oferite, dar spuse
că .va 'lăsi...efectele lui unde
erau pentru ca, când sar întoarce înapoi, să se bucure de

ele ; cât.pentru vasul de
sport pe care

i-l

trun-

oferi

Dariu

ca contribuţie la darurile ' (destinate) fraţilor (săi), spuse că
îl acceptă. Dând

136. Kosaliyz=s 8: cbzut? îs bu

dat Dariu

a-

ceste instrucţii şi lui Demo„cide, îi porni spre mure.
"136. Coborindu-să aceştia în

“Azi 40 Porizms Ec Sova 26,

Fenicia, şi (anume)

adziza uâv rprijpeae 8bo Sahijguo52, ua 6i absfa! pai vabhdy d

Sidonu

din

numai

decât

la

cetatea

Fenicia,

L Es <v dwpev. Vezi mai sus nota 1, pag. 32,
2 55 obrot. Iu unele ediţii.contractat în & votre,

echipară

două. trireme
.

şi
-

3 avhiv. Acest cuvânt e fâră cea mai mică îndocală semitie şi derivă dela
mădăcina 17 (gol), rotund sau sferic şi se aplică la tot cee sferic, ca: de 'exem.
plu căpăţânii de om, de unde şi numele Golgota, unui.sul, unei cupe, unei
“oglinzi, unui vas rotund. De aci a fost aplicat vaselor de transport feniciene

ari erau 'de formă adâncă şi concavă ca o albie.

Aceste

mai mici

vase crau

ca o triremă, mai scurte şi mai late şi adaptate mai mult pentru încărcăment
decât pentru navigaţie. Vedem la Cap. 119 din Cartea VI cuvântul adhss,
întrebuințat de Erodot pentru o găleată, şi nu am cea mai mioă indoeală că
originea cuvântului nostru găleată trebue căutată acolo, asemenea bănuiam că
cuvântul goeletă care însemnă o corabie cu pânză de o construcţie particulară
scurtă şi lată vine tot de acolo. Esichiu explică cuvântul țaăhos astfel: »pa5)p+,

“ză moevă

mod păhaxros âiţeta xat ră (Potutxă ahotac, Din întrebuințarea ce

o face Erodot a acestui cuvânt, rezultă că intrase. în

limba

elină şi că Elinii

„cunoşteau insemnarea lui; el îl aplică tot acestui bastiment la capitolul

urmă-

tor şi la Cap. 97 din Cartea VIII vorbeşte despre Yavhobs “Potv:xmtouc, aşă
, într'o
— Blakesley,
că cră o expresie curentă pentru vase de transport feniciene
notă asupra acestui pasaj, face o observaţie interesantă. El se întreabă de ce
Erodot, carele în capitolul precedent,a denumit acest vas fhrâta, îi schimbă
:această denumirv aci şi persistă în această schimbare iar la.capitolul următor,

Pentru a răspunde acestei întrebări, el propune ipoteza că istoria evadării
Demotide

el a cules-o din gura acelor

cari

i-au

relatat-o

în Sudul

lui

Italiei, şi

„cari erau în contact continuu cu comercianții. Cartaginezi din Sicilia şi pentru
cari denumirea țabhos sau 'ţauhăs dat unui vas de transport fenician eră familiară, aşă că acel Elin din Sudul Italiei care a

relatat lui

Erodot

istoria

eva-

ziunii lui Democide de subt supravegherea Perşilor trimişi de Dariu în Grecia,
au putut foarte bine să se serve de cuvântul jadnoș pentru a indică acest fel
de navă feniciană. Pe de altă parte, seama pe care o dă Erodot despre cele
întâmplate lui Democide la Curtea lui Dariu, i-a venit din altă sursă care sa
— Am tradus aci cuvântul acesta printr'o
servit de cuvântul mai cunoscut 5)xăs.
perifrază, altminteri aș fi fost obligat să creez cuvântul gaula care «e cu totul

“necunoscut în limba noastră.

n

304,

Thalia II], 136,

uiay! zauroiuy dyodâu. IlagsGrzbaoutyut î3. mdyra Emheny 86

ri “Edda *mpnoioyovas? 5,
adzis ră mapadadisoia 20rdvzo8
ad ănețpăzavz0,î îs 6 ză modă

odată cu acestea un vas-de
transport fenician de mare di:

mensie

(încărcat)

cu tot felul

adris za: obyouaotărara 5 (ajod-

de obiecte scumpe. Când toate
fură gata, porniră pe mare în
Grecia. Ei, când se apropiară

evo, 6 ăzizoyro ris "ladies

de coastă,

Ec

Tăpavsa.! "Ex/Adadra 38 2 frj9zs 8

maritim

inspectară

litoralul

şi luară însemnări

în-

7

———
1 pEţay.:n
unire cu Blakesley nu pot aprobă virgula pe care o pune
Gaisford după acest cuvânt şi care nu face decât să întunecu pasajul, dând a
înţelege că şi cele două trireme erau încărcate şi acelea cu tot felul de obiecte
scumpe. In realitate numai gaula, adică vasul de transport fenician eră încărcat.
cu aceste daruri scumpe şi triremele erau destinate la transportul misiunii și

al personalului. Verbul m)poăv, aplicat cum e aci la o triremă, însemnează.
numai a echipă şi niciodată a încărcă, pe când navrotwv ăpafiby e guvernat
nu de Ea poa ci de un verb ca Ez)cav, care trebue suplinit prin analogie
şi pe care.l-am

exprimat în traducere

prin

încărcat

între

paranteze cu subt-

înţeles.
,
2 mpngicyovres. Dela apnsiozw pentru npoziyu, a se îndreptă spre, adică.

apropiându-se, se aplică în termeni de navigație unui vas 'care se
pământ; la Cap. 76 din Cartea IV avem zpootoyet îs x5tixov, am

apropie de
pus. o vir=

gulă după mposioxovtes 23 pentru a separă verbul zpostokovrs de ză zagata-

dest care depinde de îlimedvro. — Din modul cum e relatată aci această călătorie a Perşilor subt conducerea lui Democide, ar rezultă că vasele pe cari
se aflau ei ar fi navigat direct dela Sidone la coasta Greciei, şi, deși Erodot ne
spune că spionii aceştia au examinat tot ce puteă aveă un interes pentru dânșii
și au luat chiar înseninări de cele ce au văzut, totuş nu ne spune nimic des-.
pre: această călătorie decât despre călătoria lor la Tarent. Din faptul acesta.
Blakesley conchide că naraţiunea aceasta n'a fost culeasă de Erodot din gura

vreunui descendent al lui Dariu. Eu cred că nu Elin din Italia'de Sud a
acela care a dat relaţia aceasta lui Erodot.

fost.

-

3 îfiebyro. Verb întrebuințat de autorul nostru la Cap. 10 din Cartea 1,
cl indicăo observare pe subt ascuns,
”
* anețpăgoyro. Avem la Cap. 145 din Cartea II, zrrppapânevot ră Ezer,
Verbul însemnează a trece întrun registru, fie din notite, fe din memorie.
Vezi și Cartea VII, Cap: 100.
i
:
:
|
? odyopaatârara. Manuscrisele din Viena și din Cambridge au âvoua-

atârura. Erodot însa se servă de formn o5voua şi niciodată

de

ăvopa.

adjectivul acesta superlativ tot subt forma aceasta la Cartea I, Cap.
Cartea II, Cap. 178.
.

* bemoăpuevot. In unele ediţii 6nnoăpevor.
1 «6 "lrahime îs
multe locuri de Erodot ca
din Cartea V; la Cap. 126
e foarte rar uzitat de alţi

Tâpavrn.
de exemplu
din Cartea
autori Elini.

178

Avem

şi la.

”

Numele Italia e întrebuințat în mai
la Cap. 15 din Cartea IV; la Cap. 48
VI şi la Cap. 62 din Cartea VIII, deşi
Explicaţia e lesne, numele eră local și

Erodot care a trăit acolo în ultimii ani ai vieţii Iui eră familiar cu el. Prin
“Ionhia în Erodot nu trebue să înțelegem toată ţara căruia îi dăm astăzi acest
nume,

ci numal

partea de Sud care eră colonizată

de

Elini

timp cunoscută de: Romani, subt numele de »Magna Graciae

şi care eră mult

și care cuprindeă

şi Sicilia. Fostul regat al »celor două Sicilii, reprezentă mai mult sau mai puţin

cecace” Erodot numeşte Italia.— Oraşul Tarent eră o colonie 'din
(Vezi vol. I, pag. 38, nota 3). -

Lacedemona.
”

5 îx îmartvmâ. Cuvântul acesta a format subiectul a multor controverse
printre comentatori, mai ales că în manuscrise există şi variante. Sensul lui
propriu este lăsare sau mai bine înţeles laxitate în înţeles de laxitate morală,

-

'Fhalia IL], 136, 135.
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1

ss

Aruoztdzoz, "Artotoritâns,l

zây Tapavrivoy

5 Bacthebs,? 10530

scris

până

ce, după

zut .o-mare

ce au

vă-

parte 'din acea ţară,

uiv ză “andâhia, mapthvoe râv Mr

şi localităţile (ei) cele mai

îvzioy vav,d 1o5ro 05 adres Tobe

numite, au sosit la Varent din

[lipoas Eptzt os paraozâzon
3î0=v5 6vras. "Ey e 25 obrot
adza, Exp, 8 Aruoziăns îs
ziv Rpăruval aatayserat? Gtpuîvov 8 îjân zor» 36 zi îwvrod,
5 'Aptoroziâne Evo: zobs [lăp-

Italia. Acolo, în urma instigaţiilor lui Democide, Aristofilide,

cas, vai Tă8 mapehagie 7
azeră opt.

Vsy

regele

llhzowee

2

pe

de

dela

o

va-

sele medice şi pe de altă parte

închise pe Perşi ca fiind în
“mod evident spioni. Pe când
Perşii suferiau aceste (neajun-:
suri), Democide se duse la Crotona;

137.

'Tarentinilor,

parte scoase cârmele

re-:

2y0zdzey90i

îndată

ce

acesta

se: în-

toarse în patria lui, Aristofilide
dete Perşilor libertatea şi le restitui (cârmele) ce le sustrăsese
dela, navele (lor).
137. Pornind de acolo pe

sau lipsă de scrupul, de unde viclenie, așă că aci îl consider cu

Blakesley

ca

sinonim cu fzâovoţia, Unii iarăș traduc f-nscwwns râs Anpoxâeos prin indulgență către Democide,

adică a face un serviciu lui Democide,

ceeace

nu 0 poate admite un Â-npoxjd:0s; Schiifer propune îx xpnsuosbvns,
urma unor insistenţe din partea lui Democide.: Cred
înnstuns care există în toate ediţiile şi manuscrisele
tarea ce i-o dăm aci.

cred

că

adică în

că trebue să admitem
principale 'cu 'interpre-

1Aprarogtitâms. Numele acesta figurează ca "Aptorozi)ms în inanuscrisul parisian şi pe o monctă din Anactorium s'a găsit '"Aprorâwpvlos, care

poate să fie acelaş rege, deşi acolo pare a

fi fost un magistrat.

2sGvy Lapavrtvwy 0 Bastiebe. Să observăm aci că Erodot nu -numeşte pe acest Aristofilide tiran al Tarentinilor, ci rege al 'Tarentinilor pentrucă 'Tarentul fiind o colonie din Sparta, statul acesta
delul mamei patrie, având regii ei constituţionali. Aşă
toate statele doriene, şi lucrul acesta reiese clar și din
pre colonizarea Cirenei de către Terieni. (Vezi Cartea

3 că- amâdihrta
presie în Atheneu

zăpthose

(VIII,

râv

Mmătriwy

16). O navă dela care

se

!

eră constituit după mo“eră cazul în" aproape
spusele lui Erodot desIV, Cap. 150, 153).

vsâv.

Găsim acecaş ex-

scotea -cârma

mai navigheze, căci a o dirige numai cu lopeţile e greu

nu putcă să

și obositor,

mai

când

ales

vasul e mare.
+ p&s, Unele manuscrise au sipts, care e forma mai naturală.
5 6% bey. Nu are aci sensul ironic ce îl are la Cap. 59 din Cartea I, şi în
“genere când e întrebuințat de Erodot; nu implică un pretext numai, dar un,
fapt patent în sine. Perşii nu sunt aruncaţi în temniţă de Aristofilide fiind bănuiți că ar puteă.fi spioni, sau subt pretext că ar fi spioni, dar fiindcă crau
evident spioni.
* Rporwvu, Vezi mai sus nota 4, pag. 978.
1 dmtuvtsrat. Sayce are forma atică ăztxvzirur,
9

ză se referă la znâa)a.

o

s

2ytsdrey,

-

adică dela Tarent,

Erodot II. — 5349.

20

306.

Thalia TI, 137.
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Ilsgoot ai

Cwmoyres

Amuozrtea | mare Perşii şi luând urma

azzpvtovrat £s mijv Kpâriva,
păvrec 85 ww &yopătovra,!

lui

ed- | Democide, ajunserăla Crotona,
ăa- | şi găsindu-lîn piaţă puseră

1! &vopăţovra. Vezi vol. II, pag. 92, nota 1. Acest verb e întrebuințat
mai jos la Cap. 139 şi la Cartea IV, Cap. 78 şi 164.
— Pentru o mai clară înţelegere a porțiunii acesteia din scrierile lui Erodot, anexez! aci o schiță de
hartă mai detaliată a părţii meridionale a Italiei, în care se pot constată poziţiile respective ale diferitelor colonii elene. E de mirat dacă Perşii n'au venit

de fel în Italia şi dacă nu sau mulțumit cu inspectarea coastei Eladei proprin

f

=

-
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zisă fără a trece pe continentul celălalt pe care nu puteau să-l cucerească îâ ă
ca mai întâiu să stabilească o fermă posesiune asupra Greiei. Eu cred că
Democide a atras pe Perşii aceştia afară din drumul lor spunându-le minciuni despre Italia ca să poată, când odată ar pune piciorul pe solul lui

natal, mui lesne scăpă din mânile lor,

şi de

aceea

vedem

cum

îndată

cea
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mâna pe dânsul. Dintre Crotoniaţi, o parte care se temea de
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ajuns la Tarent s'a pus să îndemne pe regele acelei colonii să-i închidă și să
facă plecarea lor imposibilă, pe când el porniă spre oraşul său natal. În gemere vorbind, partea aceasta a naraţiunii începând cu plecarea lui Democide

dela Sidon, reprezentă tradiţia curentă în

Thurium

coloniile

eline

din

Crotona,

dela

şi din vecinătatea golfului de Tarent.

1 daay. Unele ediţii au Esav, dar jjoay e necontestat mai sus la Cap. 195,

2 gxvrdhotst, In limbajul atic oxvră) sau oxozahov însemnă băţul în
jurul câruia eră învârtită o bandă subţire de piele pe care se răsuciau depeşi
sau scrisori. Probabil că la Sparta cuvântul se aplică oricărui baston şi aveă
acelaş seus larg şi la Crotona, colonia spartană de unde Erodot a cules această

parpaner Suidas, citând acast pasaj, zice că aci ză oxăzalov e sinonim
OTOAÂOY,

"3 spotoyoptvobs.

Verb întrebuințat de Erodot şi la Cap

.141 din Car:

tea I. (Vezi vol. I, pag. 251, nota 4).

* țevbpsvov, Schweighăuser pledează pentru “ftyâuevoy, dar

de forma pe care o găsim în toate ediţiile mai bune,

cu st

m'am

.

ţinut

-

5 Kg. Manuscrisele din Cambridge şi din Viena precedeuză această particulă interogativă de xa!. E însă conjuncţiunea aceasta logiceşte afară din locul

ei, şi cele mai bune

ediţii moderne

o suprimă.

* Bactit, Unele ediţii au froihzi.
.
1 sxx past. Literal: o să ajungă. Bihr explică

astfel

pasajul

acesta pe

latineşte: »Qui Dario regi sufficere potuit (qui poterit quo ferre animo) tali
contumelia affici ?< Tot în acest sens găsim verbul acesta întrebuințat în pa-

sajul »râzs pâv vo obx isuomnat at 1) “nutpn vaoraxinv' zothsaafiaie din Cartea VIII, Cap. 70.

2 &xtimobe.

scăpă. Aceasta

.

In unele ediiii &mihzatie.

Verbul vine, cred, dela &nodiw, a

e şi părerea lui Schweighiiuser şi în

atare

. Democide şi trebue să subtințelegem adry sau ro5toy.
? îtatpslityres. E de notat aci nuanţa între sensul

caz

obiectul

ar

fi

pe

care îl implică

verbul îta:psfityres aplicat lui Democide şi verbul âzatpshâvze6
aplicat vasului
de transport fenician. Primul verb implică violenţă în actul de a luă, cel de al

-doilea însemnează a luă sau deţineă fără violenţă, aşă că

liberarea lui Demo
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zi. "Air, 0582 E Etrirmoay ch
"2podorâpu ris “Ehhăsos dztGuevot EaumOziv, Eorzpnuâvot <a dppeu6vyos. Tooâyâs
apt Amuowiăgs

pvrot : ăverăthară
ăvațontvotat, 2 pe-

Aeboy eizeiv optac Aapeip3 Gr:
puoorat+ zijy Mihovos 5 Ouyarăpa

>8ă-l robim întâiu ?e Astfel vorbiră (Perșii), dar nu convinseră.
pe. Crotoniaţi; căci după ce li
s'a smuls Democide din mâini
şi. după ce li sa luat
şi“ vasul!
de transport pa care îl: aduseseră cu dânşii, au procedat pe
“mare înapoi spre Asia şi nu.
au mai încercat să mai capete:
informaţii. asupra restului Gre-

cide s'a efectuat cu luptă, în alte cuvinte Crotoniaţii l-au smuls din mânile
Perșilor, vasul de transport a fost confiscat sau deţinut. Salvarea aceasta a
lui
Democide de câtre Crgtoniaţi e confirmată şi de către Ateneu (Deipa:, XII).
Acest autor ne spune că în urma acestui incident, primul magistrat al acestui
oraș, îmbrăcă în a T-a zi a fiecărei luni o haină persiană, pentrucă în lupta.
care a avut loc cu această ocazie pentru persoana lui Democide, un Crotoniat

a smuls haina Persanului care căută să reţină pe concetăţeanul lor, Blakesley

din eroare atribue această naraţiune lui Timeu, dar pasajul citat se află
în.
scrierile lui Ateneu.
! Tavhivy. Vezi mai sus nota 3, pag. 303.
? &vaţoptvorst. Când erau duşi la largul mării, marea fiind considerată.
ca fiind sus, cum zic Francezii la haute mer.— Avem verbul dvâţuw luat în..
sensul acesta la Cap. 96 din Cartea VI şi la Cap. 84 din Cartea VIII.. -

* optas Aapeiw. Ordinea acestor cuvinte e intervertită în unele ediţii.
* &puoatat. puâţatv stă tut este a potrivi pe cinevă cu alt cinevă în

sens de. căsătorie, ca la Cap. 108 din Cartea IX; de acolo
Yâuovy, a contractă o căsătorie; la Cap. 32 şi 47 din Cartea

expresia ăpudtety. V, precum şi la.

Cap. .65 din Cartea VI avem âppsţecfiai ziwi,.a luă o fată în căsătorie.—Erodot

nu ne mai spune cc s'a întâmplat lui Democide după ce s'a.reîntors în patria
lui și a luat de soţie pe fiica lui Milon din Crotona, dar știm din lamblicus.
- WWieaţa lui Pitagora, Cap. 35, Ş 257), că el a fost unul din discopolii
lui Pita&ora carele s'a împotrivit partidului agitator democratie din Crotona
şi căa
tagit la Platea. De aci .conchidem că a devenit ca mulţi alți medici un:
urmaş.
al filozofiei pitagoriciane cu care arta terapeutică eră în strânsă legătură,
3 Mih wvog. Atlet celebru născut în Crotona pe la anul 57U înainte de
Hristos. EL eră reputat pentru forţa lui extraordinară “şi Pausanias (VI,
.14 .
Ş 2), precum şi Aulu Geliu (Nopți atice, XV, 16), ne spune că a luat la
Olimpia de şapte ori şi la jocurile pitice de şase ori premiul pentru luptă. Ateneu

(X, p. 412)

iar povesteşte că a parcurs alergând întreaga lungime a

cu un taur de patru ant în braţe, pe

care

apoi

l-a

pumn şi l-a mâncat îni cursul zilei, şi că odată când

omorit

ascultă

cu o

cu

stadiului

lovitură de-

alţi

discipoli
ela susținut.
tavanul cu braţul său până la terminarea cursului, Se înţelege că asemenea poveste aparţine mai mult domeniului legendelor şi al ficţiunii. Legenda relativă la moartea lui e iarăş caracteristică, Voind la bătrâneţe să spintece un
într'o sală, o lecţie a

lui Pitagora, o

coloană

din

sală

cedând,

copac a fost apucat de 'mâni în deschizătura ce o făcuse cu toporul,
şi neputând să le mai libereze de acolo, a fost mâncat de un leu. —E greu de înțeles.

de ce da Democide această însărcinare Perşilor să anunţe lui Daviu. Cred că.
Erodot se înşeală când zice că Dariu cunoşteă despre faima lui Milon şi că nici
nu ştiă de existenţa lui, afară numai dacă însuș Democide nn ar fi vorbit, în
timpul

captivităţii sale, lui Dariu despre forţa colosală a acestui
aşă, atunci Democide vestiă pe Dariu că el aveă de aci înainte

cu care nu trebuiă glumit. Sunt. mai mult de idee că pasajul

diciu că e o versiune

curat crotoniată,

om; dacă e
un. apărător:

acesta

e un in-

i

-

| esăi

A

"ke
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caiac
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|-ciei când au trecuti (pe “'ac010),

„aahatstie Miovbs îjy obvoua zod- | lipsiţi

fiind . de

conducătorul

(

-dby apă Pasi,” Kară 87 rodr6 |-(lor). Atâta numai le recomandă
„pot Gozsst: oneboat zăy yăâucy. ro5- |: Democide când plâcau, rugân-

"70 rshtcas /pjuara uezăha
ta

Am- | du-i ca ei şă spună 'lui Dariu

pouljzns, tva cavij zpbs Aapsiov? | că el iea de soţie

„3. zal.£y rii Ewwrod' G6utos,
DI

pe

Milon. Căci numele

i

lui Milon

„-

fiica lui

luptătoru-

eră bine cunoscutde

lrrege, Părerea mea e că Demo-

cidea grăbit uniunea aceasta
"matrimonială. cheltuind o 'sumă
însemnată

„să apară

de -“banis.

numai

“ca

în ochii lui Dariu ca

„un bărbat de seamă chiar.în
i
Di
| patria lui. Sa
"138. "Avya/iyses 85 da zisi Kpi- |. 138; Perşii,. după ce : plecară |

i,
20v0ş: oi Ilipoat Erziztovatt
rio! |-din Orotona, fură asvâxliți "cu
vqooi îs 'Imavyimy5 ini: oșeas | navele (loripe coastele) Iapi-

Sovhebovras &vdaiza Tihhoc săvip | giei;şi
1 Ampuox10+06. Repeţirea numelui propriu

fiind
aci mă

ei :prinşi
face

acolo

să cred că De-

mocide dictează Perşilor. propriile cuvinte pe cari trebue să le spue lui: Dariu
din partea lui, altminteri nu ar fi vorbit de cl însuş numindu-se pe nume.
Atunci dă acestei comisiuni o notă de sfidare care confirmă şi explică cele ce
le-am spus la finele notei precedente,
.

? od

țăp îm

nahatsrtuw

Mihwvos

îv o5vopu

mohhiv

Baatiii,

Regele Dariu, cum am arătat în nota 5, p..303; probabil că nici ni auzise de numele acestui atlet; dacă auzise, eră de sigur numai din chiar gura lui Democide.

tva pavij spic Anpstov. Modul cel mai natural dea se exprimă
ar fi fost îva qavi Aapsi, dar ca sens gavij fiind echivalent cu vouts care

-atunci ar cere prepoziția mpbs 'urmată de genitivul persoanei; e -posibil ca
„această asociație să fi suggerat pe mpbs cu genitivul şi după aviare e in-

solit. S'ar.fi putut ziceşi Să Aapziov după pavi; avem iar 'exempleîn Erodot

„de pis cu genitivul la Cap. '144 din Cartea IV şi la Cap. 5 şi..189 din Cartea VII.
n
i
”
+ duntarovgt, Se zice despre aceia cari fâră voia lor sunt aruncaţi sau

deţinuţi undevă. Cu acelaş înţeles găsim verbul acesta întrebuințat de Plutarch,
:
i
:
ci
NY
„Pieata lui Pirhu, $ 15.
5.56 "Imnnoţimv, Regiunea aceasta formă călcâiul cizimei cu cârb a fost

comparată forma peninsulei italice. (Vezi harta anexată la nota 1 dela pag.
"306, precum şi schiţa din vol. IV, pag. 139). Promontoriul care formă extremitatea despre Sud a acestei regiuni şi care în vechime se numiă promontoriul

lapigiu iar astăzi Capo di Leuca, formează intrarea golfului

de

'Tarant

şi se-

“pară apele acestui golt de Marea Adriatică,şi Plutarch (Vieaţa lui Pirhu, $15),
ne spune că eră greu de dublat pentru navigatori. Nu e dar de mirare-ca va-

sele Perşilor să fi întâmpinat acolo vânturi contrârii cari i-au aruncat pe coastă
sau i-au deţinut.
— Elinii numiau Iapigia: Messapia, adică »între două apec

(u.5a30s și ăsta). Cuvântul acesta zis întrebuințat şi de Omer (âxim “ţata), e
interesant peutru noi Românii, pentrucă arată că cuvântul nostra apă e mai

„aproape de rădăcina. originală sanscrită âpas decât cel latinesc aqua. -. - :.
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ca robi, Gilu, un exilat cetăţean tarantin, îi răscumpără şi

1 Gâ6vat

moro 3 6 zi fob)oiro abrâc"

îi duse de acolo la regele Da-

Li)-

riu. Dariu, în schimbul acestora,
se arătă dispus să acorde (lui
Gilu) favoarea pe care ar dori-(0)
el; Gilu însă, după ce relată
(regelui) cele ce le păţise, ceri

dos 8& aiptetat 4drod6v oi.îs Tăpowa, "pevecdat, 2pozamYmoăuzvyos
Ti Gbpzopiy. "va 5 un ovvra=
pătn m

"Edda,

iv

6

adry

otohos veac zhâm Eat ri "IraArp, wâiovs uobvovs ăzo/pâv
oi Ep

robs

watăgovras

doxiwy ăzâ: zobrwy
Topavrivotot
Tijy mămad6y

E6yrwv

pihwyt
o!

să fie reintegrat la Tarant. Spre

a evită însă ca toată Grecia să
“iveodat, | fie turburată prin faptul năvă-

zoiot | lirii în -Apele Italiei, din cauza,

uădora

Eozodat,

i) | lui, a

Aapsioc | spuse

unei

flote

că (eri

mari,

(Gilu)

suficient

ca) Cni-

23 Dmodatăuevog Exarshes* niuvac | dienii singuri să intervie
văp ăymehoy

Es

Ryidoy

zarăyew | tru

reintegrarea

pen-

(lui), căci

el

optag îvthevs Tihov 2c Tâpavra. | credeă că, deoarece aceia erau
Iz0uevor 58 Axpziwp Kyidtor Ta- | în relaţii de amiciţie cu Tarenpavrivovs 05% y

Eze0ov,

Bimy 8: | tinii, reîntoarcerea lui s'ar pu-

dăbyarot îjoay mpooripet. Tabra | te obţine mai lesne. Dariu,
uty voy 05rw Eapij/0j obrot 8 | primind (propunerea), o puse. zpăbtui E ris 'Aoirjs îs ri “EA- | în operaţie; căci, trimițând un
ăâa

ăzinavro
1 Tihhos

Ilinoz:,5 za obro! | sol la Cnid, invită pe Cnidieni
&vhp

Tapavrivos.

Din

scrierile

lui Apuleius

(Florid, [[,

Ş 59), aflăm că Pitagora a fost odată robit de Cambise și răscumpărat de către
unul Gilu, fruntaş din Crotona, și Wesseling crede
că acest Gilu, deși denumit

aci cetăţean din Tarant, ar fi acelaș.
2 robrwy. Se poate referi sau la Perșii răscumpăraţi de Gilu, sau la serviciile aduse lui Dariu de către Gilu prin răscumpărarea spionilor. acestora,
Cred că se referă la Perşi şi am tradus în consecinţă „prin acestora.
3 s0dro. Lucrul acela pe care, adică favoarea sau serviciul pe care.

Unele manuscrise au ro5tp în loc de zo5zo, în care caz sar raportă la Gilu
şi sar traduce »a da acestuiac; dar toate ediţiile şi manuscrisele de valoare
au 1700570.

* cobruv

E6vrwvy

cotat

.

Tapavrivotat

:

pihwy,

. Cartea, I, Erodot califică Cnidul de colonie Lacedemoniană,

de origine poate singură să explice legătura

de

amicie

o

La

Cap,

174 din

aşă că comunitatea

care

există,

cum

se

spune aci, între Cnidieni şi Tarantini, dar mai existau și interese comune comerciale între aceste două oraşe, situate aşă departe unul de altul încât nu
puteau să-şi facă concurenţă.
,
!

5 o5rot 5 mpâror Ex 26 "Acte îc niv 'Ehhdâa ănizovro
Ilpoat. Erodot aci ne spune că Democide fu cauza. determinantă care produse primul contact al Perșilor cu Elinii, şi prin urmare al răsboiului persic,
pe când mai sus, în fraza cu care el încheie

contact fu un act de agresiune din partea

Cap. 56, el ne

Lacedemonielor.

spune

Să

nu

că

primul

uităm

că

sorgintea din care s'a inspirat autorul nostru când a scris evenimentele descrise
la Cap.:56, diferă cu totul de aceea din care a extras naraţiunea, celor întâm-
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tă motâyăs
îpEvoyro.

plural

să reintegreze-pe Gilu la Tarant. Onidienii se supuseră (voinţei) lui Dariu dar nu convin-

aTăoozo!

seră pe 'Tarantini şi nu fură
destul de tari ca să (le) impue
prin forţă. Astfel se petrecură
(lucrurile) acestea; aceştia fură,

primii dintre Perşi cari au ve“nit în Grecia şi au fost trimişi

să spioneze
l-am spus.
139. Meră 8: zabra Eiuoy Ra-

pentru

scopul
|

ce

othebs Ampsios aiptst, 2 zohoy za-

139. După acestea, dintre toate
oraşele elenice şi barbare, Da-

cfoy spor

“Edhryidov vai Bap-

riu se făct stăpân

Băpoy,

rowivăe

pe Samos, pretextul fu acesta:
când Cambise, fiul lui Ciru,
întreprinse expediţia (lui) în

Bă

miwă

airirjy.

Kap.fboeo rob Kbpov orparevoutvov îm” Atpvarey, hot ze Gw/vol
îs riv Atyoarov ăzizovro : BOD
ww,

0, uăy, îs otrds,S

zopimy, oi 88

mar, Eu

ozpareiueva,i

oi

28 mwes val abriis îs yopns 0er-

zai, zâvy îjy ol Svhocây 5 Al41206, Ilohozpizeds me Ey Găs*
msds mat tebroy Ex Săuov.5 Tod-

mai

întâiu

contra Egiptului, o mulţime de
Elini din toate părţile se. duseră în Egipt, unii, după cum
eră şi natural, pentru interes
comercial, alţii ca 'să facă campania, câţivă iar ca să viziteze
această ţară, între aceştia fu şi

plate lui Democide după scăparea lui dela curtea din Suza şi din mânile Perşilor. Poate detaliile de faţă le-a obţinut Erodot din gura descendenților
lui
Democide, cu cari s'a pus el în contact în Italia, şi cari l-au convins că istoria
lui Democide a jucat un rol de cea mai mare importanţă în Istoria Greciei.
Democide eră evident un fel de fanfaron, cum se şi vede din modul cum s'a

fălit că a luat de soţie pe fiica lui Milon, şi eră dar foarte

natural

ca să

se

fi fălit în Italia că el a jucat un rol determinant în istorie. O probă că nu
trebue să dăm o importanţă exagerată acestui rol, cum face aci Erodot, este

că Dariu nu a atacat imediat pe Elini dupăce a
loni, ci a procedat numai după

ciţilor.
1 tă zotâvăe mpa.

am

vorbit.

2 Săpov

Baothebs

expediţia pe

potolit. răscoala

care

a

Pentru aș lucru, deci pentru

Aapelos

-

atptet.

din

Babi-

în

contra

întreprins-o

motivul

de care

Samos fiind aşă de aproape de

coasta Asiei mici în mare parte dejă supusi Perşilor, şi afară de aceasta oraşul
fiind foarte avut şi puternic (vezi mai sus Cap. 59 şi 60), eră natural ca Dariu
să fi dorit să-l cucerească,
3 îq otxâg. Unele manuscrise au ds str6s,
4 arparevâpevot, Ca să facă adică campania în calitate de soldaţi cu
soldă, Aceştia compuneau trupa de mercenari despre cari se vorbeşte mai sus
la Cap. 4 şi cari sunt denumiți Enixovgot. (Vezi pag. 9, nota 4).
5 Svlocâvy d Atdxeos, llohvupărzdc se 2v aăsipeis xat
2 B-

ww

îx Săpnv.

La Cap, 39 din Cartea acesta

am

văzut

că acest Siloson a

312
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zoy by Xohocivyra varehaze :eă- | Siloson, fiul lui Facus şi:tot
soi, mis zotijăs* datovy phaviza? | odată frate cu Policrat şi gonit
za. septpahâuzvoe zvppiiv “îpi6- | din Samos. Acestui Siloson i

pate 5. &v rii Măpyzr: i8y 35 abzbv | s'a întâmplat un noroc (mare):
Aapstos,, Gopwpbpos re 2 Kay= | luând o mantie de lână fină
Boso 49 hâţov obâsy6s mo 'us- | roşie, se îmbrăcă cu ea şi merse
vdhov,t

Ezz0bu.ros5 77,

la târg în Memfis; văzându-l
Dariu, carele (pe atunci) eră

„za adriy zposshBoy d

fost gonit din Samos de către. fratele său Policrat; el în urma acestui exil

puteă să fugă în Egipt, căci acolo domniă
fitat de invazia, lui Cambise ca să meargă

nu

Amasis, aliatul fratelui său şi a proacolo.

1! xarshaBe ebeoyim Verbul zarndanfdvwe luat în acelaş sens în care
e întrebuințat mai sus la Cap, 42 şi la Cartea II, Cap. GG: vbsiz-npijțpuuea xamahauBivev zobs alehobpovse. (Vezi vol. II, pag. 176, nota 3).
.
? pMavtăa, Yhavis eră. o mantie subțire dintr'o țesătură de lână foarte
fină și uşoară în felul stofei pe care o numim noi azi caşmir, Această stofă eră

„purtată de partea elegantă a societăţii, şi vedem din. Plutarch că Alcibiad
“afectă de a se îmbrăcă cu această stofă fină văpsită roşu (vezi Vicaţa lui! Alcibiad, Cap. 23). In general mautia aceasta se numiă Yhapbs, şi alți autori cari
au vorbit de acest incident şi de mantia lui Siloson, cum Diogen 'de exemplu,
zic Yhapbs. Aelian o numește pur şi simplu îudatov, cuvânt care indică îmbrăcăniintea, independent de materialul din' care e compusă.
.
3 pate, Vezi mai sus nota 1, pag. 306.
LL

dopvgâpos

re îby KapfBbotw

unthovobăsvâc

xupiţaădov.

Frodot repetă bucuros mici istorii, mai mult poveşti locale de babe -provinciale,
curente în cercurile mai puţin serioase elineşti, şi pe. cari le . credeă el -amuzante, așă de pildă sunt istoriile lui Fanes, lui Deinocide şi altele. In această
“categorie oe istorii e şi aceasta cu mantia lui Siloson;-cum e repetată -aci de
Erodot,:probabil direct din gura vreunui povestitor elin de prin Italia! sau din
„Samos, se vede cât de colo că e inventată sau, dacă nu inventată cu totul,
cel puţin prefăcută. Aşă de pildă din chiar ceeace ne spune Erodot mai sus
la Cap. 70 şi din inscripţia dela Behistun, rezultă că Dariu-nu a fost niciodată
în Egipt şi a râmas în Persia în timpul când Cambise își făccă expediţia în
Africa. Siloson, alungat din Samos,şi făcând cum a făcut Demarat mai târziu,
s'a refugiat în Persia şi fu primit la curtea regelui Dariu. Monarhii persani ca

„Dariu,

Aerxe,

Artaxerxe,

când

aflau

de

vreun

Elin

alungat

din

patria

lui

sau

nemulțumit cu starea de lucruri în Grecia, ce căută refugiu în Persia, îl primiau cu plăcere şi îl mulţumiau îndestulându-l cu toate, fiindcă se puteau servi

de ei ca instrumente

Dacă, acest

Siloson

utile în urmărirea scopurilor

fu

bine

primit

de

Dariu,

nu

lor

în

de

a

subjugă Grecia.

amintirea

darului

unei

-mantii roşii de lână, dar fiindcă Dariu a găsit în el un instrument. pentru. a
ajunge la scopul ce îl urmăriă de mult, de a pune capăt independenţei Şamie-

nilor cari îl jenau mult în mişcările

lui, din

cauza

tendinţelor

lor piratice.

(Vezi mai sus Cap, 120).
— Un alt indiciu că sorgintea acestei poveşti nu este
originală ci prefăcută, e că se vorbeșie aci de Dariu ca de o perșoană fără
importanţă (.âţov odsev6s xw peţăhov), Chiar înainte de'a fi, rege; Dariu nu
„puteă fi considerat de atare şi nu puteă fi'un simplu soldat în garda lui Cambise, căci înainte de toate, fâceă parte din familia regală 'achemenidă, şi în
lipsă de moştenitori direcţi din ramura lui Ciru, eră moştenitorul presumptiv

al tronului persan, deci departe de a fi shâţov obâzvis. pețăhgvc,

„3 âne6dp-nas. O greşită scriere ăntfoptov, care se află în textul manuscris din biblioteca Medici la Florenţa, a indus pe Valkenaer să creadă că forma

originală a fost imperfectul Ezzfjăusz, care.
în 'adevăr sar acordă
0yEsco, dar nici. un manuscris

-

-îxslbpnos.

nu are sashbuse

ci toate

afară. de

mai

bine cu

cel

citat au

Thalia III, 189,140.

"313

Sohosây, Gpăoy 7ăy,-Aapetoy - ws-: „soldat în garda:lni Cambise, și
ăhos eatOvuzoyra ris -yhavidos, .0 -persoană fără mare însemCzin 207 /psouevos! dâper Ey. :nătate, i,se făci “poftă de man"2Tabrny îwhâw uăy 05055. pă: „tim (aceasta) şi. upropiându-se

"»uazos: did 63 duc, 2? eiy? mass '[.deel îi propuse să i-o cumpere. .
»057w Gsi vavâcla mdyzos zota..
„Pe de altă parte Siloson, văe

Na

PI

4

7

3i

AivEcas: sabza 6: Aapsios. zapadaufpăve ză. tu.

-zând:ce poftă -mare avea Dariu
de mantie,. ca împins: de no-.
rocul (lui),îi zise: >Eu nu vând

»această. mantie: pentru bani;
„20 .dăruesc 'însă. dacă trebue

-»să o aibi cu orice preţe.
-

.

xiu mulțumi

Da-

şi luă vestmântul.

140. “0 pâv 81 Evhocâi ai
+0rat6 oi robzc ăzohuzvat âv eba„Uziriy. + “e 83, mo '/pâvav apobai-

-dată) că, -şi-a pierdut mantia din
„exces de bunătate: Cu timpul

„voos

“Cambise muri, cei şapte se:ră-

Kaufbons ra. ănzdave

vai

0 ud tzovtarijcay oi Eni, val
is4 7. Sacă Aapsios zijv Baothmtry

440.

Siloson' a înţeles (în-

sculără, în, contra 'magului, și
„din cei şapte Dariu obţină troos, ao/hâvarat 6 Svhocâvy os 1 | nul, Siloson află, că sceptrul re"Boom zsptehmhb0o.5 îe 705760y! gal căzuse în mâna a (chiar)
“zh ăvâpa,
6 m oră adres tus
acelui bărbat căruia el îi dă1 Get
54
xpembpuevos. Servit de un noroc divin ar fi traducerea
exactă a acestor cuvinte al căror sens. e exprimat de Biihr latineşte prin »di„vino quodam instinctuc. La Cap. 111 din Cartea I, aceeaş idee e exprimată
.
, prin cuvintele xară nino.
p
2-%hhws. Altfel decât propui, -adic ă altfel decât cu. bani, . în alte cuvinte
“gratis. Vezi şi sensul în care e luat acest adverb mai sus la finele.Cap. 16,

3-zdvrţws tot. Locuţiune adverbială care.
e- mult mai mult la locul

ei la

sfârşitul acestei clauza: decât transferată,.cum face Blakesley, şi-mai multe alte
„ediţii la începutul clâuzei următoare prin mutarea punctului după cot şi punerea lui după yevâofat,
Î
,
.
”
1 :4 ebmbetqv. Este o bunătate sau o“complezenţă care, când.e . împinsă la
extrem, devine prostie, şi de aceea cuvântul acesta a ajuns uneori să devie un
„termen eufemistic pentru a denotă prostia. TPucidid (III,. 83), explică sensul ori-

ginal al acestui cuvânt în următorul pasaj: >ză 25hsg ob ză “evvriiov -mhitatoy

„perăyate, adică >simplicitatea care formează elementul principal al nobleţeic.—
Blakesley scria sânhimv, ortografia pe care o cred greşită pentru motivele ară-

“tate la nota 4, pag. 224 dela vol, ÎI, cu privir6
la ortografia cuvântului
„mzhetny. Vezi şi nota 1, paa. 82, vol..I..
Îi

zoho-

5 mepte)hmhbdbot, Dela meptiiw, verh care exprimă 'trecerea sceptrului în
mâna cuivă. (Vezi:xol. IL, pag. 213,: nota 6*şi.mai sus nota 911),
— Pentru uzul
optativului după ds vezi gramatica elină a lui Kiihner, $ 769, 3 8.
-.

ic

cobzovy,rdv &vâpa, Patru manuscrise au ds sodzov bv ăvâpa. BE cu-

"rios că aceste

patra manuscrise în pasajul din

Cartea II, Cap.'121,

„â3 ds.nod Bastitos sv loprazipa au îs în loc de ds. (Vezi
nota 5), Nu se poate

vol,

t02hhivru

II, pag.

însă zice zeptahliziy ds dar nepiehfsty apis sau

320,

sis şi. aci

814

..

Thaha

III, 140.

îy Avpoazop 0srj0tvrt ză eta, "Ava

ruise

făe 63 îs ră

haina (lui) pe care

Sodox

îtero

îs ră

într'o

vreme

în

Egipt

i-o ceruse.

zp60wpa ră Raotos oiriny, vai:
Eu07
A Aapetov
ret
de
e
7
edepyerye
sivar.
|1?A "Ap .!

Mergând

pEhhet rabra 2 xbox

0

pos

0uvudcas

spuse că eră un binefăcător al
lui: Dariu.. Portarul, când auzi

1

faoiti, “O

5:

Măyet mpbs abrâv 8 »Kai

>" Edhivoy

edepyerne,t

zvhoyzis

ori

ra?

70

dar

la

Susa,

el

se

aşeză în faţa palatului regal şi

aceasta, raportă regelui. Atunci
Dariu, cuprins de mirare, îi
zise: »Şi care este Elinul care
sar fi un binefăcător (de ai mei)

>mpomidebuar, 6 vewori niv Ti &p-

ospiiy Epovş7. 7Avoţtfmue 3 îi ate
»Î obâsic 18 map utas ahTây,

»şi faţă de carele

aş

avea

în-

Ws în manuscrisele citate e pus pentru cls care echivalează. cu îs şi se poate
substitui pentru zgs, care ar fi, cum am spus, prepoziţia naturală după verbul
reptitw,
.
.
,

„1 Aupeiov ebepirms elvat. Toţi aceia cari aduseseră un serviciu
regelui Persiei, erau după uzul acelei curţi, trecuţi într'o listă specială în care
erau calificaţi de Urasanghi sau binefăcători-ai regelui, (Vezi Cartea VIII, Cap.
85). Astfel dar Siloson

când se instală subt vestibulul pulatului se

un postulant (vezi mai sus Cap. 120 şi nota 6, pap.

266),

înscris în lista acestor orasanghi şi să beneficieze şi el de

se bucurau ei. Cuvântul orasanghi s'a tradus
poate fi compus

de

prezentă ca

şi reclamă

privilegiile

unii“ apărători

ai

să

cari

regelui şi

din rădăcinele zar (a protege) şi kşakyia (rege).

2 cadza se mai poate luă şi cu &păhet şi atunci

fie

de

”

s'ar traduce: >portarul

auzind, raportă acestea regeluic.
:
2 adaâv. Textul aldin are Ewvzâv, dar manuscrisele
mi se pare mai logic. (Vezi vol. II, pag. 443, nota 13).

,
toate

au

adrây, care

* sbspyârms. Cuvântul acesta e întrebuințat, ca mai sus, într'un sens
tehnic ca indicând o anume categorie de oameni recunoscuţi oficial ca având
anume drepturi. (Vezi nota 1, pag. 314).
”
5 <.

In textul lui Long şi Macleane

(Blakesley), avem

forma

&

a

dati-

vului dar am scris z& cu cele mai bune 6liţii întocmai cum am scris în acest
capitol m xoră adzis fâwxs unde nici o ediţie nu are & ot abrbg Eduxe.
6 mpoatdsăpat. Sensul verbului acestuia în pasajul de față, este a se
simți îndatorat faţă de cinevă pentru un serviciu primit dela el. Acelaş sens
îl are şi la Cap, 61 din Cartea I. Cum a ajuns verbul mpoatâstzijat, care însemnează a aveă un respect deosebit pentru cinevă, să aibă sensul ce îl are aci,
s'a arătat la nota 4, pag. 98 din vol. |.
-

1 vewart uâv sv &pămv Exwvw. Dariu s'a suit pe tron la anul 521
înainte de Hristos. (Vezi mai sus nota 2, pag. 204).
83
«eg 3 odbâeis 1w. Literal: ori unul ori nici unul, e o locuţiune idio-

matică elină a indică o puţină cantitate de persoane sau un număr foarte
restrâns de persoane. Kiihner în gramatica lui ($ 633), o traduce în limba ger-

mană prin faum irgend wer; Xenofon se servă de dânsa în Ciropedia (VII, 5),
şi asemenea

Aelian în De natura animalium (V, 50 şi

VI,

58).

Fraza

aceasta

figurează în diferite manuscrise cu mai multe variante; astfel de exen:plu unele
au î£ zis î) odâsts zw, altele 8 zis “A obâsig xw. Forma întrebuințată de Aelian
este 7, zig "i obâzis și i) mi î odâtv,şi Biakesley crede că obbels şi obătv şi că
expresia

din

text

e rezultatul

a unei

combinaţii

zis interogativ, așă că sar puteă exprimă

între

pe 7 «is fie

două

|

variante

odâeis;

obdăeis

pentru

şi

mo,

tivul acesta textul lui Blakesley are 3: sis (7 obîsts] xu s.c.l. Locuţiunea însă

cum am arătat, e admisă în scrierile altor autori și de aceea cred că o prezentăm aci în forma ei originală.
”

Thalia
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0bâ 1
GE abr6y
ri i 6îhoy
zvhov=

>"Expwo 88 ptos ş eizetv
»Gvâpbs “Eros. "Ouws
»zapămeze Eow, îva ciâzw
»)eyet rabrac, Îlagiye 6

«i

ps mb Svhocâvra" orăvra 6: Ec
utocv? etpozavy 8 oi Epumtze tie
ze ein, vai zi "motijoas edzpyerre
oma sivat îaotos, Eize dy 6

Lvhocây zăyta ră zip Ti
vida “pevâpeva,

ai: 05

ustvoct 6 2pbs.

"Aueiferat

zabza

>"

Aapsios*

ha

abrâs

ein)

zpăs

“2vyoa6TraTs
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III, 140.

»datoriri, (eu)

carele domnesc

»(numai) de curând? Deabiă
»dacă o fi venit unul pe la noi
“„din aceştia! Eu nu am nici o

»obligaţie, ca să zic aş, faţă
»de vreun Elin. Totuş, aduceţi
»voi pe acest om înăuntru, ca
»să văd (şi eu) ce pretinde când
spune acestea. Portarul intro-

duse pe Siloson; când (acesta)
se

găsi

în

prezența

interpreţii îl întrebară cine eri,

»âvâpâ, ob stvos ei Ec Eno 05-

şi

ce

> spa

de

binefăcător

Ezowri zoo Bbyautwb

Edo-

tuturor,

făcuse

ca să se califice

al regelui.

Si-

»zac, ei 70 Gutupă; "AD ov tar
>Y7e “1 “pps Suoiuc OS ei Vy %0>02 z: pere dăfotua. PÂyPî my

loson atunci relată întreaga istorie a vestmântului: de lână şi

>zot “/poăy ai

îl dăruite.: La

Xpbpoy

ăhezoy

»0idooui, 05 pui M0TE mot uetaua=
»)io=? Aapsioy Try “Vorăonzos
>eb

TOLiGAVTI. e

AEje

5 Sohooây* Eu
>

paote,

uite

apbs rabra

piize

/pw56y;

ăpyvnov

di20v,

00)” ăvaowoăţevâs uot îbs8 zijy
»zarpida
N

Îăuoy,
“4

Ti
“

V5v
a

adz)fr Fa

(spuse) că el eră
răspunse:

acela carele
acestea

Dariu

>0 (tu) cel mai

ge-

»>neros dintre oameni,. tu eşti
»oare acela carele, atunci când

>nu aveam nici o putere, mi-ai
»făcut un dar, oricât de mic (o
>fi. fost acela) ? Dar favoarea e
»tot aşă de mare ca şi cum aş

1 7Ezw 23 4ptoc de etasiv od88v. Ediţii de mâna întâi, cum sunt
acelea a lui Gaistord şi a lui Creutzer, în conformitate cu câtevă manuscrise,
omit pe &ș şi atunci sizetv ar însemnă de care aş putea apune, adică pe care

îmi pot aduce aminte. 6ş eizstv însă care figurează în

mai

multe

manuscrise

şi în textul lui Blakesley, e o locuţiune des uzitată de Erodot şi foarte la locul

ei aci şi am prefarat-o cu atât mai mult cu cât stasty singur mi se pare
forțat ca stil. Mai găsim și varianta "Eu ct 4ptos o0dââv we etnetv.
2 £6 pEsov,

Vezi mai sus nota 3, pag. 147.

3 etpuwrevy, Se găsesc ediţii cu etptizecy, dar forma ionică e cea

cam

uzitată

în asemenea cazuri de Erodot.
+ uetvog. Astfel scriu ediţiile Tischendorf, liong şi Macleane precum și
Sayce; textul lui Creutzer preferă forma mai obicinuită îzstyos. Am preferit
forma xetvos, pentrucă imediat mai jos e necontestată şi Creutzer însuş are xsivoş.

5
In loc
6
1

îpo! obâcpiav Eyovri
de obâepiay unele ediţii
Ay, În textul lui Long
perupeh-ncet. Câtevă

pag. 88). Avem

xw 3bvaptv, Vezi mai sus nota 4, pag.312.
au forma ionică odăspimv.:
şi Macleane avem &f.
ediţii au perapeisg (Vezi*'mai sus nota 2,

la Cartea VII, Cap. 54, un alt exemplu

al uzului

acestui verb

cu participiu: >05se e! perepăhmat ot my "Fh)nonomov puortyocavate. Vezi şi
gramatica elină a lui Biihner, $ 659,
3 tc. Lipseşte în câtevă ianuscrise dar l-am conservat fiindcă e necesar.

.

316.

Thalia III, 140; 141, 142.

“

»pe0d 105 2.05 Ilohvupătsoş.
zo- |:>fi. primit astăzi . cevă mare.
.
e.
>
Fi
x
Aa
„20av6vros
dzb
"Opoizew,
Eat 305»In schimb îţi .voiu
:da dur şi
2)os pezepos* :mabrmy uot 8ds
sargint. fără măsură, ca, nu cum»ăveo zz ţâvov “20
»Stose,

Stavăpazodi-

„»vă să: te căieşti vreodată că
sai- făcut un. bine -lui. Dariu,

“.

>(Aului) lui Istaspec. La acestea
»Siloson răspunse: Nu-mi da, o
->rege, nici aur, nici argint, dar .
„»scapă, dândumi-o mie, Samos,
»patria mea, pe care, acum de

"»când fratele:

meu. Policrat.a

>fost răpus de Oroete, o stăpâ_»neşte un rob deal nostru; pe
«aceasta dămi-o fără vărsare de

»sânge şi “(fără) luareîn robie.
:
144. Tara
ăzoboae Aupstos,
"ănzorehis ! orpartiv ra al GTp-

141.: Dariu,: când

„Tevâpavov, ăyrethăyuevoe Gowy 285101
'5 vhocây, rară oi morte fat-

„unul din cei şapte, cu ordinul

să execute întocmai cele!
ce. -le
-solicitase Siloson. Atunci Ota-

zeta: Karalăe 63 ai zh Bdhao"Gay 0. "Ozăvyms Earah)s ri ozpa|

142.

Tie

DI
8 Sâuov

„nes se cobori la mare
forţele înainte. -.

a
Matdy-

449.

îptos O Motmvâpiov 5 si-a Th wpă1 &ntozshhe.
minoritate.

-

(cu-

„vintele) acestea, expedie 'o - armată subt comanda lui Otanes,

7ijrov 'Oravea,? âvâpâv zâv Earăs

„Tei.

auzi

La

Samos

şi porni

puterea

se

află în mânu, lui Meandriu, fiul

Unele manuscrise au forma ăzistetis: acelea însă

sunt în

- 4 ?0edysa, Pentru Otanes vezi, -mâi sus Cap.. 68 şi 80. El eră socrul lui
Cambise şi Blakesleş crede că el a succedat lui Oroote ca satrap al Lidiei şi

:al Magnesiei,-la o epocă când -Dariu nu avusese încă timpul să organizeze sa„trapiile în mod definitiv și sistematic.
3 dvâpâv-râv
Emra. Unulp din cei şapte,
din cei
şapte
conjurați
p
pie, adică
Pda
a.
4
în contra lui Smerdis magul.. Vezi Cap,.70.
e
a.
AAA
Las
a
* RaraBăs. îi îni iv
bidhagoav. Nu se specifică. aci Ia . care lito-

"ral maritim a descins Otanes pentru

'â' porni

la

Samos.

Dacă

însă episodul

“acesta al lui Siloson aparține aceluiaș cere de informaţii, la care aparţine

sodul plecării lui, Democide din Persia relatat la Cap,.136,

drept să supozămi că acest punct de îmbarcare

trebue

să

epi-

atunci "suntem în

fi fost

în

Fenicia.

"Cred însă "mai natural că Otanes fiind la Sardis probabil a. recrutat trupe de
acolo ca'să procedeze la Samos. Nu cred că Otanes se află la Susa când s'a
prezentat acolo Siloson,:şi dacă se află, eră mai natural ca Dariu să. dea ordin
„satrapului său la Sardis să facă această expediţie ca fiind aproap6 'de Samos.
" &:Matăvâptog d. Matavăpiov.:: La Cap. 123 mai. sus, acest. Meandru
peste. menţionat: ca: fiind „secretarul: (7pappuaztar5), şi vedem că aci, la capitolul

precedent, Siloson il califică cu dispreţ de robal familiei lui (305hos “quEzepos).

„E probabil că eră un fel de logofăt, cum

se ziceă la noi în timpurile vechi ale

Thalia III, 140.
705,

Eatpozairy

zzo0s dap
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sapă Ilohvzpă- | lui. -Meandriu, . carele.. primise

iv dpi!

Ta &:- | administraţia. dela. Policrat” ca

Amtozăzp avyâpâv Bovhonăwp gevă- | locţiitor, : Acesta aveă
intenţia.
cat, om” ăteyevero.? "Eme:di, văp'| să fie cel mai just dintre oameni,
.

a

a

.,

a.

a

a

1.

.

pi 26775407 9 5 Iloxvapăteos 0ă- | darnu se: putu. Căci iută ce

vazos, Ezolss

roade:

mpa

uzv | făcă el când află despre: moar-

Ads "Ehevbepiov funby iâpboaroi | tea lui Policrat: întâiu construi
za tpevos ep abrăv obptos5 | un altar (dedicat) lui Joe Libe+
7ă vb v ză zpozotriji$ | ratorul, ridicând de jur împrez0dzo
zori: peră 65, Gs oi Exezoiaro, | jur o incintă care astăzi seaflă
E4zdnoimy ovvayeipas zdwrov tâv | situată în suburbie; apoi, după
-

076)

Ehese râde.

»'Euoi,

os tore | ce termină

convocă

aceasta,

o

boieriei, şi ciuda face pe Siloson să-l numească îp5)os. Asemenea subalterni ata-.
şați pe lângă persoana stăpânilor, deveniau foarte influenţi, dacă erau mai ales
inteligenţi, şi câpătau încrederea stăpânului ajungând apoi la primele ranguri
de influenţă şi chiar de putere. O asemenea persoană trebue să fi fost şi acest.
Meandriu pe lângă Policrat, şi aceasta explică cum Policrat la însărcinat cu
misiunea de care e vorbă la Cap. 123, şi cum apoi când a plecat din Samos
ca să facă vizita lui fatală la Oroete, tot pe el l-a însărcinat cu gestiunea şi
administraţia acestei insule în timpul absenței lui. Erodot mai vorbeşte în mod
incidental de acest Meandriu la Cap.27 din Cartea V, şi acolo îl numeşte >rege
al insulei Samose, Acolo însă, crede Blakesley, Erodot urmează o autoritate elespontină puiu. în curent cu afacerile samiene. Pentru numele Aeandriu vezi
mai sus nota 4 dela pag. 275.
,
Na

! xtepozaimv zapă Iohvxpâreos hay
sv ăpuv. Tot așă
ia Cap. 147 din Cartea IV ni se spune de Teras că vinteponamv elyz sv îv
Snăprg Busthwimve.
.
|
e
2 Tâ duxatorărw ăyâpâv Bovhopivw evtahdat, obx.îteâvero.
Literal: Acestuia doritor a fi cel mai just dintre oameni, nu-i fu dat să se îndeplinească (dorinţa). — Sayce atrage aci atenţia noastră asupra întrebuințări
adjectivului cizatos de către Erodot, şi spune că Elinii în genere pe timpurile
acelea nu concepeau drepiatea decât subt punctul de vedere politic. De acolo
termenul de just aplicat Iui Aristid la Atena; aci Erodot îl aplică unui bărbat
care a sacrificat interesul lui personal numai ca: să facă un act de corectitudine politică, şi aceasta aruncă o lumină asupra principiilor lui politice, cari

erau de a pune întâiu corectitudinea şi interesul personal numai în al. doilea
rând. — Pentru locuţiunea odx Esesvazo vezi Cap. 78, Cartea I, vodu îteţâvero

Rpoicw ăsayystha:e, asemenea Cartea V, Cap. 51 şi 185; Cartea VII, Cap. 8 şi
Cartea IX, Cap. 23.

„3 îEnr8hlim.

Prefer această formă la aceea de iasi,

seşte în unele ediţii între cari a lui Blakesley

şi a

lui

Sayce;

care
tot

se gă-

aşă mai la

vale în capitolul acesta am scris zpypyEhhszo în loc de îzaypihhezo care figurează în textul lui Blakesley, Tot aşă şi la Cap. 133, am scris from unde
Blakesley şi Sayce are îtaypythhin,

* Atâg 'Bihsobegioo fwp.dv îdpăcaro, Gurin (Description de Samos,
pag. 181 şi 213), afirmă că acest altar al lui Joe Eleutheriu (Liberatorul), se
află în suburbia oraşului despre apus şi nu departe de oraşul propriu zis şi
mai departe puţin în direcţia marelui templu. al Junonei (Her:cum), se află un

templu al Afroditei, (Vezi mai sus harta anexată la nota + dela pag. 198).
5.obpiss

Unele

2 apoasrmiw.
entin, adoptă

forma

ediţi accentuează oăptos, ceeace ar însemnă

Creutzer urmând textul lui
atică apoaszziw,

Sancroft

şi

delimitd.

manuscrisul
. flo-

Thalia III, 142.

318,

»4mi. Dueie, orijzrpov 70
>zâca

1

Bbvante

Ilohvupăreoş

EzirErpa-

adunare generală a cetățenilor
şi le vorbi aşă: >AMlie, după cum

»azat, 4axi pot zapăpet1 vy Duty . ştiţi şi vâi, mi-au fost transfe>
i AA
Aa
,
a
»Xpipety*
E 6,
ză. rây- mEhae
Entrate (şi) sceptrul şi întreaga

zhioow,2 abths vară Gbvauty3
>0b zotijow. Qăze yăp no: Ilo)v-

»autoritate a lui Policrat, şi aatârnă de mine să stăpânesc

»4părqs fipzozz

»peste voi astăzi; eu

>

-

»

?

y

7

dzoz6lwy
.

ăvăpâvy
+

-

»ăuolny Emvz0, obre hhos Goris
»rotadra, aotâst, Ilohoipărns pây
2voy ESăzhr,oe uoipas * zijy Suvz6b,
> 05 ce utooy8 ri ăpyijy 1i»0zic icovouiry 6 buy zpuaopebru.
păvrot Oua vEpza? £7

e

-

”

a

o

însă,

pe

»cât îmi stă în putinţă, nu voiu
„ace ceeace aş desaprobă din
„partea, aproapelui. Mie nu-mi

»[lohvzpăzece „-/prjuăzoov Etnipera

»plăceă Policrat exercitând stă„pânire peste nişte oameni cari
»erau egalii lui, cum nu-(mi
»place) altul cure face aşă cevă.
„Policrat acum şi-a îndeplinit

not Yevtoljat: 8 îpuwsbs Tobrotat aipebuat

»soarta şi eu depun puterea, în
»faţa voastră şi proclam pen-

>uzwyTâ) meytodat” Ex uâv me
»ât rădavră
>vny9

6E

ap

.

1! sapExet.

zâvy

Pentru uzul verbului zaptyuw în sens impersonal, vezi mai sus

nota 5 dela pag. 176.
!
__î
2năs& nthas întahnoaw.

din Cartea VII şi aproape în aceiași

|
Erodot exprimă

termeni:

aceeaş

»abdrig

idee

la

cabra ob motiastve, 6 mthas este aproapale, adică oricare altul cum
pasajul citat. Băhr traduce aci »quz in alio reprehendoc.
,

„2

xară

la Cap,

Cap. 136

ră xelvota! Extahnsost,

dbvaptw.pe cât depinde de puterile mele. Așă avem

109 din Cartea II.

e xzivoş în

xază

* potpav. Unele manuscrise au poigmv.
% eg wâcov. Vezi mai sus nota 3 dela pag. 117.
8 toovoptmv. Pentru sensul acestui frumos cuvânt vezi mai sus
80, nota 8 dela pag, 190.
.
1+Epsa

A6fov

“

sunt privilegiile sau onorurile de o nutură sacră

la

acordate

Cap.
cuivă

în general pentru servicii aduse ţerii. Onorurile civile erau ztpa!, (Vezi vol. IV,
"pag. 232, nota 5).

8 îx ptv e

.

Ilohuxpaărsos ppmpărwv

Etatpera E8 săhavră

pot

“evtsliat. ] clar din cele ce ni le spune rodot că acest Meandriu eră un
om din clasele de jos și nu făceă parte din clasa avută a Samienilor; eră în -

serviciul lui Policrat şi Siloson îl califică de ă05)os (Cap. 140), prin urmare el

nu dispuneă de mijloacele necesare, după ce s'a desbrăcat de putere, ca să
trăească fără grijă; nu e dar de mirare ca el să fi avut aceistă sumă de 6 talanţi (aproape 44,000 lei).
— Trebue notat aci cuvântul îzatpzza (în deosebi):

eu cred câ el toemai marchează distincţia între jîps o onoare de un caracter
sacru cum e acela pe care îl reclamă Meandriu pentru el şi descendenţii săi,
al preoţiei templului lui Joe Liberatorul şi o onoare civilă cum e aceea dea
i se da o sumă de bani. Sensul e: în afară sau deosebitde “ţipas, mai cer întâiu să mi se dea șase talanţi. Am tradus pe iv prin întâiu și pe 35 care urmează în fraza următoare

prin apoi,

„9 tpwsbvmv. Dreptul de a administră instituţiile și templeie sacre eră un
privilegiu (7îga6) special al regilor și vedem

la Cap.

161

din

Cartea

IV, că.

regele Batus fu desbrăcat de toate privilegiile lui afară de acesta, (Vezi vol. IV,

pag. 31, nota 1). Aşă fiind, Meandriu îşi rezervă un drept pe care îl exercită
şi ca deţinător al puterii, dar şi ca întemeietor al acestui sanctuar, Un caz si-
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>abTg 7 Eur mai motor dm 2usd
alei pvoutvotat 705 tos 705

_»E)evbzplov,
»iopooăurv,

>duty

ză
wa

adr6s
Tipo

meptriOmute.!

»tru voi egalitate de drepturi.
>» Socotese totuş că mi se cuvin

ze Îpby

„următoarele - onoruri: dintâiu

»în deosebi

2henOzpiny

“O

păv 6

mi

se

cuvin

din

»averea lui Policrat şase talanţi;

zadza ot Sauiota! ExyyEhezo”

»apoi, afară de aceasta, îmi re-

2059 B£ mie Etovasrăe

»zerv, pentru

>053 ăitos e! cb e5

size

fut

mA)

ăp-

că

doze & rây
>udroye,

şi

pentru

pâldov Gros hooy

pere/siptoas

sun sanctuar şi (în numele că-

>"72t9, Y=yovbs re zazbst vai Ev
>6)edpos*

mine

»descendenţii mei în veci, sa»cerdoţiul lui Joe Liberatorul
»căruia eu însu-mi am ridicat

Ym

»ruia) vă restituesc libertatea.
Acestea le spuse Meanădriu Samienilor; unul din ei s'a seulat
atunci şi a zis: >Dar tu în
»orice caz nu eşti demn să stă-

>pâneşti peste noi, om de rând
»ce eşti! Dar (vezi) mai bine
„»de dă socoteală de banii pe
»cari i-ai administrate.
|
143. Acela care vorbii astfel

143. Tadza eizz Ey 8 rotat
datoia: G6umos,f ză cbvoua 1
Tehsoapyos. Matăvâpios 88 vo
daBov! os ei peris ri pyij
doc

tie Gyr

eră un om de seamă printre
cetățeni şi se numii Telesareh.

adTod TDpawvv0s Pa=:

Atunci Meandriu, convins că.
dacă se desistă de putere un

milar cu “această cerere e consemnat într'o inscripție găsită la Octhion în Laconia care acordă unui oarecare Filimon şi urmaşilor săi sacerdoțiul, pentrucă
a restaurat cu spesole sale un templu al lui Apolon din acel oraş. (Vezi Le
Bas, Revue Archtologigue, II, pag. 207).
|
1 meptrtimput. Acest verb însemnează a da sau a hărăzi, dar implică că -

ceeace se dă a aparţinut odată aceluia căruia se dă; în alte cuvinte e un

de restituire. Şi în adevăr, Meandrin

prin actul acesta propune

să

dea

act

înapoi

Samienilor libertăţile de cari s'au bucurat odată, căci Samienii erau ca toate
statele ioniene constituiți în republică, şi libertăţile lor le fuseseră ridicate de
Policrat când s'a făcut stăpânul şi tiranul lor,
2
Eagtdiero, Vezi mai sus nota 3, pag. 317.

3 1 are sensul de în orice caz. Să ne aducem aminte că cel ce vorbeşte
făceă parte din aristocrația samiană, probabil înlăturată de Policrat, şi că el
se adresează unui om de origine inferioară și obscură >efovhs xaxşe.
* xaxis. E luat în sens adverbial. Un manuscris, cel din Florenţa, scrie
chiar xaxâs
:
i
"
dxws hâţov îwszts. Mai sus la Cap. 36 am avut ăpa Gros pi. Cred
că aci se subtințelege Ge.
:
,
5 îbv Ev cotat &oroict dâxtpos. Vezi mai sus nota 3, pag. 319.

& vw
nota 5).

dafâsy. Avem aceeaș expresie mai sus la Cap. 41, (Vezi pag. 101,
.
”
.
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zaGrijo=rat, od ij mtl

m,

La

„wezttvat

>

abrijv

2

14

£v yo ete
“

.-

,

3) dos ve

[oz Ec ri Gxpbzohv,? usruzeuz6uevos Eva Suacroy, ws Si) hâroy
TV pruăroy Cowy,
Gvyshafs

opeas 4 warn. Oi uiv Gi
ededtaro"? Moardvâptoy 88 peră
rabra: marihale 4 vodoos* Ehzitov
28 uay Gmodavzscda 6 adehress,
> obyouz Eny Avrăpnros,5
tva
Y

»

A

5

e

a=

-

altul 's'ar face tiran îni locul său,
"renunță la idea de a se desistă
„de .ea; şi după ce s'a retras în
„cetăţuie, a trimis după
(fruntaş) în partă 'subt

de-a da seamă

de

fiecare
cuvânt

(gestiunea)

banilor, îi prinse şi îi- puse în
fiare. Astfel dar fură legaţi aceştia; pe Meandriu (puţin) după,
aceea îl apucă boala; atunci
fratele său, al cărui nume. eră
„Licaret, presupuind că el avea
„Să moară, pentru a pune mâna.
cu mai mare înlesnire pe treburile din Samos, execută pe

“ă

Perşii cari aduceau
Siloson,

sa

144. "Ex ov ăaizovro îs Thy
Sâuov ci Ilipoz: zarăţoyzze Svhoaâvza, bre ris art “/eipae âyrosipirat, badozovdoi 8 me Evacay

toţi prizonierii. Se vede că Samienilor nu plăcei să fie liberi !
144. Când ajunseră la Samos
nimeni

mânile în contra

(înapoi) pe

nu

a

lor

şi parti-

ridicat.

1 ob d mt Aci manuscrisele au mai multe variante; astfel manuscrisul
lui Sancroft are od Er, altele pe cari le urmează Blakesley au 08% et. M'am
conformatcu textul majorităţii manuscriselor cu cari se conformă și textele
lui Creutzer, lui 'Tischendort şi lui Sayce.

3 &xpâmohtv.

Dealul despre partea răsăriteană a oraşului care

se numiă

%*

Astipalea, care eră fortificată şi pe care se află reşedinţa tiranului, Astăzi
această acropolă samiană e plină de ruine de ziduri şi de clădiri şi se chiamă.
Castro, nume foarte comun dat în toată Grecia unor ruine situate pe o ridică-

tură. (Vezi planul orașului Samos şi a împrejurimilor anexat. la
pag- 198).

nota

4

dela.

3 ze6saro. Avem forma aceasta ionică la Cap. 66 din Cartea ].
î xarthaBe. Pentru sensul verbului acahaufăvw vezi vol. II, pag. 176,
nota

3.

5 Avxâp'nros. Despre moartea acestui Licaret ca guvernator
Lemnos de către Perşi, ni se vorbeşte la Cap. 27 din Cartea V..

orânduit la

€ xastoy9. Forma aceasta a conjunctivului o avem la Cap. 89 din Car
tea 1 şi la Cap. 22 din Cartea VIII.
05 ăp 6, bs otraci, îBovihtaro elvat thebiepor. Se subtințelege oi Xtpiot.
— Pentru Erodot libertatea politică eră cea mai mare fericire
de care se puteă bucură un popor; deci judecă că Samienii nu puteau să comită o greşeală'mai mare decât aceca de a nu profită de oferta generoasă pe
care le o făceă Meandriu. De aceea în fraza aceasta e un fel de mustruluire
ironică pentru ceeace el consideră ca o mare prostie din partea lor.
— In loc
de t2ou)turo
nota

se găsesc ediţii cu forma atică 33o6hovro, (Vezi şi vol. I, pag. 8,

4).

3 bx6ozovdot.

Dela omâvâw a oferi o libaţiune.

venţie sau se luă un angajament între două

Când

se

părţi, atunci această

făcea
bună

o conînţele-

Thalia IEI, 144,

sto

solut oi! 305. Maavopio»
arasiza! za adrds Morivăpioc,
zpopisa E the vwi6o». Katatvicaytos & ” 2ai zobzolar "Ozăvew
-

3

Na

zanii lui Meandriu precum şi
Meandriu :însuş, declară că în
urma unei învoeli ar fi gata să
plece . din insulă. Consimţind
Otanes la aceste (propuneri) şi
încheind o învoeală (cu dânşii),
cei mai notabili dintre Perşi,
instalând tronurile lor, s6 aşezară în dreptul cetăţuii.
145. Meandriu tiranul aveh
un frate cam slab de minte al

.

zi casonutyo), 7.

[lepoiwy

o!

zisiazo» to
O0povove 0suzvo!?
AAzEVa io
TIS AApORONOS Vaiazo. 5
145. Matavăpio
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145.

CE zâ

îv dBehpzbe Dmonapțâzepus, t. +8
voua în Napihews" obzos

cărui

nume

eri

Charileu;

u-

cesta, pentru nu ştiu ce delict,

Zi, SSamapzov îv "toprbpms Ed5dszo* vai Ol) Tora Exazabous Ta Tă
200366 ai dtaziae Bă i
m

îu legat în

carcere;

el prinse.

de veste despre cele ce se, pe-

opibpne, se

trecuseră şi uitându-se

rii 4ATMUEY0bş,
20 dEpooy
* Maravâgip

6

(barele) carcerii, îndată ce viizit
pe Perşi aşezaţi liniştit, (începu) să strige zicând că voia

Eus-

să vorbească cu Meandriu. Când

Dziy.8s

dos,

Mativâmos

Bihety

"Ezarcboac

dboztas

gere se ratifică în nod

abzby
solemn

2)
Şă

printre

prin oferirea unei libaţiuni, în onoarea

divini-

tăţii, așă că 5n6a0vd0s însemnează a fi subt obligaţia unei învoeli.
i! saactăzrat.

Câtevă ediţii au orputizat,

dar

sunt în

minoritate

şi

nu

sunt: din cele mai autorizate. Blakesley, cu toate că are
srastâzat, preferă pe crpaztâzat, pentru motivul că dinastia samiană a lai Policrat nu aveă parti

ani printre cetăţenii din Samos,

dar se

" (asovpot).
2 <y llepstuwv oi shsicrov

mânţineă

dstot

la

fipâvove

putere

prin

.
fitpevot.

mercenari

Pe

monu-

mentul descoperit de Fellowes în Licia și care se află în Muzeul britanic, ge-,
neralul persan:e raprezentat șezând pe un diggos iar nu pe un 0pâv5s, adică
pe un scaun cu spatele înalt. În cazul de faţă însă, se poate ca în vederea

înaltului grad și al poziţiunii excepţional de mari a lui Otanes, ca să fi şeznt

acesta pe un tron. Aşă mai departe, la Cap. 155 din Cartea aceasta, Erodot
ne spune că la asediul Babilonei Dariu a asistat şezând pe un tron; ln Cap.
211 din Cartea VII, vedem pe Xerxe șezând pe un tron la bătălia dela Termopile şi acelaş monarh asistă asemenea pe un tron aşezat pe o înălţime, la
bătălia dela Salamina (Cartea VIII, Cap. 90). In fine pe sculpturile asiriene

vedem pe Senacherib reprezentat ca şezând pe un tron

Bavulon, pag. 150),
3 xnrtaro. Ediţia lui Long
- vol. II, pag. 215, nota 3).

şi Macleane

(Layard-Nincaceh

,
şi altele câtevă au ixaztaro

and

(Vezi

+ bzopupţârepos. Lipsit de minte. Epitetul acesta e aplicat de Erodot
lui Cambise mai sus la Cap. 29 (vezi pag. 70, nota 3), și lui Cleomen la Cap.
75 din Cartea VI. (Vezi pentru acest comparativ nota 7 dela
pra cuvântului ywfi=gs2p0s).
> -0prbp'9. Aceasta care etimologiceşte pare a fi legată

pag.
cu

125,

asu-

substantivul

latinesc carcer, însemnează o temniţă băgată subt pământ. Suidas explică îsouw*nptov 5aţatoy.
Erodot Il, — 55196.
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»ijăiooas, 6pîwy 38 zobs Ilipoxe
pewâi)dovrăs! ri cs ai Avotzoy
»zotebyrac, ob zoduăs rioxadat,

»o05zo ij mi? 26yrag ebnestas jat»pobijvar; PAD), si m: ob 0206
>zazappo%uas, îuci Ge tabs Eat-

>70bpobs, 4ai orezs E

Tiuwpii-

da iStos* 3
2)

»004a! rijc îvăse

.

»zby 68 ca Exntuat Ev,
»Sroiuds eiute,

.
ay-

Tie VIIG0b

află Meandriu

(despre

aceasta)

el dete ordin ca să fie Charileu
liberat şi adus în prezenţa lui.
Indată ce

sosi,

acesta

să facă (fratelui

său)

începi

mustrări

şi să-l ocărască căutând să-l
îndemne să atace pe Perşi, zicând: »0 tu cel mai ticălos din-

»tre oameni, cum, pe mine care
»sunt fratele tău şi care n'am
»comis nimic care să merite să

»fiu pus în lanţuri,

m'ai legat.

»şi ai judecat că merit carcera,
şi (astăzi) câud vezi pe Perşi

>că te alungă

şi fac

din tine

»un pribeag, nu îndrăzneşti să-ţi
srăsbuni, cu toate că ei sar

»puteă învinge cu înlesnire?
»Dar dacă ţi-e frică ţie de cevă,
»dă-mi mie pe (soldaţii tăi)
»mercenari

şi “îi

»eu (pe Perşi)

voiu

pedepsi

pentru

venirea

»lor aci; şi sunt gata să te por-

»nesc pe tine (în siguranţă)

a-

„Motăvâptos 8 Dashals 5 zăy )5>70V, îs păv E Golu, 0bw îc

»fară din insulăc,
146. Acestea le spuse Cha»rileu. Meandriu . aprobă cele
»zise, (şi aceasta), 'cred eu, nu

“70570 Gwpoobyme ămtnusvos, is.
sta Tijy Ewvzod Gbvauty zepttosorat zis faotios, a))ă e0ovyf-

ca să-şi închipuie că forțele lui
erau în stare să înfrângă pe

146.

Tara

Eetei

6 Xapihzwș,

e

sas pădinv Binhocăvri, si ăzovazis

>pentrucă
eră destul de nebun.

ale regelui

(Perşilor),

ci mai

1 3» X5m. Unele ediţii, între cari a lui Long şi Macleane au ăxtin. Tot aşă

şi la Cap.

13 din Cartea V.

2 ob 3% ct. Mai sus la Cap. 12 avem oîzw 8] ct toyvpai, așă de tari.
3 uai opeas îŢb rtpuwptsopuut cîe îvidcăe ăniitog. Am avut o:
construcţie exact similară la Cap. 47 de mai sus >zioaafiat Bovhâuzvot 105 xpn„sîpos zis ăpnaţise. (Vezi şi gramatica elină a lui Kiihner, $ 536).
» 4 Tara Ehefe. Câtevă ediţii pun particula 25 după aceste cuvinte, dar
ea e respinsă de Schweighiiuser şi de toate ediţiile cele mai

5 bsthaBe. Verbul 5rohapfâvu e aci sinonim

consimţi la cevă sau a aprobă

un lucru.

cu

bune,

verbul

* &zovymni. Cuvântul acesta se mai găseşte în scrierile

lui

Smobtyouat,

Lucian

a

(Gi-

Thalia III, 146,

îueh)e Gaohăuteciu! auipatoy?
ij 26), 'Epsdioas my obs Ilfp-
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cat ză Său spijuaza t ui 0drw5

mult de ciudă în contra lui Siloson,. canu cumvă acela să se
facă fără nici o trudă stăpân
peste un oraş nevătămat, Pla-

zapaidovat,

nul lui eră 'ca,

Xa)

cas,

-3

T0shs5

f

-

2

ws aoGzviorara
e)

ttentorăuevos

-

zoti)3

zadovres oi Iipoat. vars 6 apoosuzzpavtzola7

Eus))ov rola: Sapiata!" siâos 2 Ewvzâ Gora
E4âvoty 80564 î7 Tis VGo s6ra

=

Bobiritat” Exezainto
ăp ci wpvari) Gipot E7 Tie &4poi
27 ris Săuov

zabs 35

4

m

2

,
z0dpons măutas
Oahiozs

szt-

6 Xapi-,

întărâtând. pe

Perşi, să reducă pe cât eri po:

sibil forţele Samienilor cari numai aşă s'ar predă, căci el ştii
bine că Perşii, dacă ar încerci
un dezastru, ar fi furioşi în contra Samienilor; el mai ştiă că
ieşirea lui din insulă er asigurată pentru ori când voia;

căci el construişe pentru el un.
pasaj ascuns ducând dela ce-

rom. 10). Raritatea lui nu e motiv ca să-l întocuim, cum se propune de Cobet,
prin &xovist. Adverbe astfel terminate în si se puteau creă cu înlesnire din
orice adjectiv şi de natura acestora e şi acesta și el fimurează în toate manu:
scrisele, deci trebue respectat.
-

1 ăzohăpuvesbat, Nu delarănohduzw ci dela ăzohauliww.

pag. 382, nota 5).

|

2 ăv&patov. Pentru uzul acestui
vântul âx-îpusov la nota 3, pag. 212.
3 4 6sis. In ediţia lui Blakesley
4.îg ă&ohsviccara matisat

(Vezi vol. I,

,

cuvânt vezi cele spuse cu privire la cuvol. IV.
îbehe.
ră Saptea spțpwara, Literal: »casă

|

facă cât mai slabe afacerile samienec, în alte cuvinte >ca să slăbească cât mai
mult puterile Samienilor,
— Intregul pasaj are nevoie aci de puţină explicaţie:

Perşii cari veniseră la Samos cu intenţie ca să nu uzeze de forţă, ci

să insta-

leze pe Siloson prin bună înţelegere cu locuitorii nemulţumiţi în contra lui
Meandriu. La această bună înțelegere s'a şi ajuns, însuş Meandriu consimţind

la capitulaţia aceasta cu condiţie să fie scăpat din insulă şi asigurat în contra
răsbunării Samienilor. Așă
Samieni să-i gonească dacă
vidvras sânsciag jetpufiijva
gura şansă pentru Perşi ar
să Săpta xotițuara). Numai

fiind Perşii în
ar fi voit, sau
(vezi capitolul
fi fost slăbirea
în cazul unei

număr mic ar fi fost lesne pentru
cum a zis Charileu către fratele său,
precedent). In caz de conflict, sinforţelor Samiene (&cdsvisrara zotijaat asemenea slăbiri s'ar supune Samienii

(05rw zapaătdovat).
”
* odrw zapaâtâdvat, Sensul: lui obrw aci este numai aşă.

* xax&ş, Acest adverb lipsește în câtevă manuscrise cum e cel din Florenţa, dar nu e superfluu după mafâvres, ci identifică şi indică, nu o simplă

_

nereuşită ci o înfrângere mai serioasă.
|
Î aposspatipuvtestat. A fi amărit şi iritat. La Cap. 62 din Cartea
V avem îuatxpatvsafat.
Supusi dtâpuă iu cs ăxponbdhtos ptpobou îni hdhacaav.
In timpul domniei tatălui meu la Samos, s'au făcut la 1656 nişte excavaţiuni
de către un Francez lângă satul modern Tigarie, şi s'au găsit porţiuni dintr'un

pasaj subteran care e foarte posibil să fi aparţinut tocmai acestui tunel al lui
Meandriu. Că Samienii erau experţi în arta de a construi tuneluri, se vede şi
din faptul construirii conductului subteran despre care e vorbă mai sus la

* Cap. 60 şi din resturi ce s'au gasit: — Blakesley accentuează
î-ăgut,

.

.

.

î:wgv în loc de
.

324

-

Thalia III, 146.

hzwe mai îvuzerăcas

Tăs

e
zz0uăâvovs zoto5ro 053%,

zis

ss

Oh

măwza

"Rumeodyres

8:

Ilepoioy

mode

ma "40

dâzov

mbhas, | tăţuie la mare. Meandriu atunci.
2 zp58- | porni din Samos; tot odată
Bozâoy- | Charileos, înarmând pe toţi (sol-

2
Goudedăvar,?
| daţii) mercenari, şi deschizând

ot tzizovpot

roy | porţile, îi porni asupra

aşteptau la

mhsioro»:

credean

E6yract.|

aş cevă, deoarece

mzatov. 5 Roi obzot uâv zwdzu
moi», 1, 83 30 oepaztă î) Ilagatră îmzfuidse miztonavo6 33 oi
2zizovpot Gzioo paradi6say 7 Es

|
|
|
|

că

toate erau convenite, Atunci
(soldaţii) mercenari căzând peste
(Perşi) începură să ucidă pe aceia din ei cari erau mai cu

Tijy dzpăzohty.
.

Perşi-

Gepozopavutvovs? | lor cari nici că se

dare de mână şi mai de seamă, Pe când mercenarii făceau aceasta, armata persană sări într'ajutor; mercenarii atunci fură

.
|

respinşi şi constrânşi să se închidă în cetățuie.
1 5Shas

îsi

robe

lltpsag.

Verbului

tus

aparţine

îmtxobpovs. Charileu armând pe mercenari și deschizând

acuzativul

porțile

zobş

cetăţuii porni

pe aceşti mercenari în contra Perşilor; să evitim dar de a cădeă în eroarea
lui Giguet care traduce ssortit pour attaquer les Persese, căci Sia nu e un
verb activ aci ci.un verb neutru.
-

2 doxtovrâg

rs

d

nâvra

cvuBsGdvat,

Biihr traduce »sed

existi-

mantes: omnia utique convenissec, adică socotind că toate erau convenite între
ei şi Samieni. Pentru forma în—csa: a infinitivului. La Cap. 31 din Cartea [
avem relivăvat; mai găsim şi Eorâvat, (Vezi Bredoviu, pag. 399).

3 âtppovopebutvobe. S'au dat două interpretări acestui cuvânt şi amân:
două dau acelaş rezultat logic, adică dau a înţelege că e vorbă de Perșii cari

erau mai răsfățaţi 'şi mai subțiri, Aceste

două

interpretări

rezultă

faptul că cuvântul îtpșos poate să însemneze şi palachin şi scăunel.
cel mai

răspândit este palachinul
'sau

litiera, aşă că Oppopopsunăvovs

chiar

din

Primul și
se aplică

acelei clase mai cu dare de mână cari în loc de a umblă pe jos ersu purtaţi
în litiere. Apoi, după aceea, verbul îppopopiuw, care e întrebuințat şi de Ari-

stofan (Păsările, vers 1552), însemnă a purtă scăunele şi Ateneu ne spune că
în Persia sclavi anume erau întrebuințați pentru serviciul acesta şi erau îtpgopăpot, așă că sunt mai inclinat spre interpretarea'a doua şi aş traduce duppo-

gopzoutvovs prin vaceia cari posedă purtători de scăunelec, în alte cuvinte
»aceia cari sunt destul de avuţi ca să aibă în serviciul lor oameni cari să le

poarte

scăunele de pus subt picioarec, ceeace: în scurt nu însemnează aci decât

»aceia cu mai multă dare de mânăe. Larcher explică: >Ceux d'entre les Perses

qui Gtaient les plus considârâs et qui se faisaient suivre par des esclaves

teurs de chaisesc. O traducere italiană zice >che erano d'alto

mi seggic,

toţov

»X6ţov
6

..

.

zistarov

oă5zvis țtvâpebac,

.

tdvrac.

|

La

!

Cartea

!

[ „ Cap.

vom “fi socotiți ca nimic.

120

por-

conto

e portali

avem

expresia,

5 Exratvov. Imperfectul indică aci o acţiune începută dar neterminată. ,
nteGâpevot,

Unele

ediţii şi manuscrise scriu

atol, I, pag, 254, nota 1).
1 ugsetilimsay. Verb întrebuințat
din Cartea I, avem
zidurile cetăţii.

>xuzst)uq)2yres

mai

sus

greşit

la Cap.

meţebuevot.

(Vezi

13 şi la Cap. 80

33 îc «i cst4osc, constrânși să se închidă în
:
-

„Thalia III, 147,

147, "Orăyne 65 6 cpaznyâe,
towy md0os pia Iisus 12130VUcras, Svrohâs sa măs Aopstâs ci
.
azoari)uy îvereh)ezo,
piize rs”

ve umd5va only,
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147. Otanes, comandantul armatei (persane), văzând marea
pățanie pe care o suferiseră

Perşii, (cu toate că) ţine minte
că Dariu, când (l-a “expediat,
îi dăduse ordin

ca

nu

cumvă

să ucidă pe vreun Sumian sau
să-l facă rob, ci să predea îinsula nevătămată lui Siloson,

vos! îzehavdăvazo” 6 03 mapiiyvede? sii Gzparti, măvta Thy ây
ăla, vai &vâpa vai maida, Guoi-

ele, le nesocoti ; el trimise vorbă

wş pretyaty, 'Ey0abza zis oipazrhs

armatei ca pe oricine ar -pune

0 pă ij GAp6zohy Ezoh6prery,

(totuş)

aducându-și aminte de

mâna, fie bărbat, fie copil, să-l

oî 08 Ezzeryov mâvza. tv tuztâây
1vâusvoy, Guoins Ey ca ip. mai

ucidă fără distincţie, Atunci o
parte din armata asediă cetă-

tiv îpcd,

țuia, pe
sacră pe
lea lor,
afară de

î

s

5

căs. Aapsios ni
Sapiuwv, pe
ev
>
vioov Svhoa

Niwy

pepvipevog.

cepând

cu p:ijre vrstvaty până la cuvântul

când o altă parte matoţi cari erau în cafie ei în templu, fie în
templu.

,

oriwy

pîv

Autorul a fost silit aci, din cauza lungimii

niv

:
6vro-

clauzei

în-

Suhosăivat să repete pe tvro)ăs, și să

zică vrooziwy ptv zâv îvsohtwveînainte de a exprimă

verbul

pisu'rnpivos

care

lipseşte în prima clauză întreruptă de clauza incidentală >pnze nretvety pmdtva
Sapiwy, prize îvâpazoditssha:, ăzalta me vaztv odobvat cv visov Euhosuzte,
trecând tot odată la o altă structură cu uv pentru a legă această frază cu cea

următoare care începe cu î îi, In traducere am pus verbul în clauza întâia.
„„2zpiţţathe. Nu cred ca Otanes să fi fost chiar la Samos când s'au

întâmplat evenimentele pe cari ni le raportează aci Erodot, El poate foarte
„bine să fi avut cuartierul lui general în apropiere de coasta Asiei mici, ca de
pildă Ja Pariconium care eră cu totul în apropiere de oraşul Samos. De acolo
puteă prea bine să comunice prin barcă cu insula sau -chiar prin signaluri şi
să dirijeze operaţiile. Dacă ar fi fost chiar în insulă, lirodot l-ar fi menţionat
printre Perșii de seamă (3:ppoșopsbpivot)şi ar fi fost de sigur primul atacat.
Verbul zasiyyerhe indică un ordin dat mai departe, cum ar fi a mandă sau a

da instrucţii; dacă Otanes ar fi fost la faţa locului, eu cred că
s'ar fi servit de verbul îxthzvs, iar întrebuinţarea lui cagTpţate
indiciu că Otanes eră în altă parte,
”
.
-2 îp&. Unii, subt cuvânt că nu e articol exprimat, cred că

autorul nostru
cred că e un
"
aa
e aci un sub:

stantiv abstract şi că se înţelege orice templu sau loc consacrat şi traduc prin
plural. Eu însă cred că e vorbă de templul cel vestit din Samos, templul cel

mare al Junonei Samiene, numit Herum.

Samienii,

speriaţi

de

masacru

au

"ieşit din oraş şi fugind dealungul mării căutau un refugiu în templul zeităţii
“lor protectoare, şi Perșii au ucis şi pe cei cari n'au apucat să ajungă şi pe cei

cari izbutiserăsă intre în templu. Idea aceasta de a intră în templu pentru.a
scăpă de un pericol, pare a se fi transmis prin tradiţie generaţiilor actuale de.

Samieni,

căci ţiu minte

în copilărie cum

la anul

1856, în

timpul

domniei:ta
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vemănsvos? ră Epoy £te/opnse, 9
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“bpeă e usi "/pboza mpodsiro,t o!
4

adrod
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148, “Meandriu, fugind din
Samos, plecă de (acolo) la Lacedemona ; când ajunse -acolo,
'debarcând

efectele ce

le

aveă,

le puse (bine) la o parte (şi apoi) procedă

precum

urmează.

Pe de o parte (el) etală

nişte

hota

A

Zi

dy *4p6v0Y: T0dT0y
cupe de argint şi de aur pe
» 'Avatavpifeo 2 | cari puse pe servitorii lui să
20, în mebovyr,
: Ezăprns, | le curețe, pe de altă parte el

2poîrăwi Ec ră otzia. “Ozws GE | se. duse

să

convorbeasecă

cu

tălui meu la Samos, întâmplându-se un cutremur teribil în timpul nopţii, mulţi
Samieni din oraşul Valthi, fugind din casele lor au făcut irupţiune în biserica
metropolitană a Sf. Spiridon, şi tatăl meu temându-se ca nu cumvă o sgudui-

tură mai puternică să dărâme biserica omorind mulţimea care fugise acolo,
s'a văzut nevoit să dea ordin să se golească prin forţă biserica şi să se închidă,
“1 îunhtet î6 Acrsdatpuova. Tot la Lacedemonia s'au refugiat şi Samienii răsvrătiţi în contra lui Policrat, cani la aceeaş epocă la care şi-a întreprins Cambise campania în contra Egiptului. (Vezi mai sus Cap. 45 şi 46).

Aceasta: ar indică că existau oarecari legături de amiciţie între Sparta şi Samos,

legături cari fură rupte apoi de răsboiu. Afară de aceasta Sparta eră singurul
stat capabil de a veni în ajutorul lui Meandriu, Atenienii fiind în momentul
acela foarte preocupaţi cu luptele lor intestine ca să se gândească la certurile

din afară. Iată probabil pentru ce

Cresu

şi apoi

Aristagora

(vezi

Cartea |,

Cap. 69 şi Cartea V, Cap.68), tot la Sparta au recurs când s'au găsit în nevoie
de sprijin: Cresu obţin sprijinul acela, dar Aristagoras fu respins de Spartani

şi numai atunci solicită el sprijinul Atenienilor.
2 ăvsvstuăpsvoG. Dela &vawipw. Bihr traduce -»postquam res auas
tulit (î. e. e navi in terram), şi cred că aceasta este și cea mai
pretare,
|
.
2 îtey pe. Băhr traduce: »ibique in tuto collocavite.

1 apoficiro. Această formă a optativului nu

fost mult mai corect. Bredoviu merge până
că la Cap. 53 din Cartea I avem optativul
tea VIL Szofioiro. Avem Oxws cu optativul
exemplu la Cap. 11 din Cartea LI »âxws 1
mai jos avem >6xw$ î5 tăoiroc.

e clasică

şi

con-

bună

inter:

agpolito:ro ar fi

a suspectă că e o eroare, mai ales
nposiotro şi la Cap. 937 din Cardestul.de des în Erodot; vezi un
Basiheta wahtote; asemenea, puţin
-

% îttp.wy. Dela xeptw. Forma însă cea mai obicinuită

nu este

acesta,

ci îxspiăw, a curăţi, dela cpizp.a care eră o substanţă care arătă mai ales metalul cum e săpunul nostru sau preparatul acela aşă de întrebuințat astăzi
pentru curăţitul argintăriei, şi care după ce s'a frecat pe metal cu o perie se
curăţă de pe metal şi acela-apare lucind în toată puritatea şi strălucirea-lui.
Acest mod de a curăţă metalul e descris de Ateneu - (IX, $ 409), aşă că &xSp'iyw sau îxsuâw e termenul propriu pentru a indică. faza -finală a curăţitului
unui obiect de argint sau de aur, adică scoaterea de pe acel obiect a substanţei
care a servit la curățirea şi lustruirea lui. Autorul nostru, la Cap. 37 din Cartea II, se servă de verbul staswsw pentru a descrie actul în sine al curățitului
cupelor de bronz egiptene: cu praful sau preparatul: curăţitor. XNuanţa între

2xsp&w (faza finală a curăţitului, adică abstracţia materiei care a servit la 'curăţire) şi d:acpew (actul în sine al curățirii întrehuințânad substanța curăţitoare)
e greu de indicat în: traducere, așă că şi aci m'am

servit

de: simplul

verb

cușăţi, cum m'am servit şi la Cap. 8 din Cartea ÎI, pentru a traduce pe
SuiwvTag.

.
7

i

.

a

&a-

.

.
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idoiro Khecutras să zotipa, ăzs- | Cleomene, fiul lui Anăxsandride
ouale! ce ai, Stezjcozzo' 5 | şi rege al Spartei, şi îl aduse
dz dv ănchzvs abrv? ămorăpzodat | cu el acasă. Când văză Cleoabzăv Goa foihoizo, Tobro val dis mene cupele, fu cuprins de addadsiy

i

vera! 3 îs

uâv

Oâonzvat ! acolocâtearpofti, Făcând Mean-

92

za cpie travee Maavyâpio», 5 | miraţie şi de mirare; Meandriu
Khecufyms drmatirazoe âvâpâv si- | insistă pe lângă el ca să iea de
wș Xhotat | driu această (propunere) de două

cu

[=

e

îndods tv cry
îm,4 5 Păs 8ai

=

“eR

*

m
&9
=
R
pă
[il
=.

o
e

”

P

.

sbplpgerat siww- | şi de trei ori, Cleomene se aobs Er6povs,€
| rătă om corect carele nu seA coni
,

pst/0y etvat Ezrj ri, Emdpzm

răv | sideră îndreptăţit să ien, ceeace

40:

fra

=styov 7ăy Edutoy
azalăsozola! | i se oferă; LI căpătând
convingeo
p
ț
7 Tijs [lsxozowrijaav, îva ui) dva- | rea, că dacă (Meandriu) ar oferi

zzion
1

1

adry?

î

ănzlimobpnaţe.

ăi
Gaisford

vă | daruri altor cetăţeni arobţineă,
şi Blakesley au: forma

atică meibuaţe,

d ît âv îxthsoe mbriv. Unele ediţii au ab în loc de &v, dar m'am
conformat textelor celor mai bune şi majorităţii manuscriselor, mai ales că
2

insistența pusă de Meandriu în oferta lui şi care e încă mai mult confirmată
în clauza următoare e destul de bine indicată aci prin imperfectul ExEhevz care
" indică o acţiune continuă, — Pentiu uzul acesta repetitiv. al lui &y vezi gramatica elină a lui Mathias, $ 599.

3 0 Kheoputvijs

dixutbrazos

ăvâpâv

iverat,

Aci

e

un

fel de

notă de mirare și poate chiar o doză de ironie, căci Lacedemonienii și chiar
regii lor erau proverbiali. pentru venalitatea lor. La Cap. 51 din Cartea V vom
vedeă cum însuş Cleomenes acesta a căzut aproape în ispită; la Cap. 72 din
Cartea VI, Erodot ne spune cum fu mituit Leotichidas; Pausanias primi mită
dela Perşi (Tucidid 1, 129); Erodot mai jos la Cartea VII, Cap. 5, spune cum
Themistocle mitui pe Euribiad; Plistoanax şi Cleandride luară mită dela Perieles (Tucidid TI, 21 şi Plutarch, Pericles Cap. 22); Astiochus fu corupt de
Tisaferne (Tucidid VIII, 50) s.c.]. Aristot ne dă să înțelegem că obstacolele
create prin legiuirile lui Licurg la strângerea de bani au fost cauza pentru
care Lacedemonienii deveniră aşă de venali, (Polit. [I, 6, pag. 57 şi 58, ediția

Tauchnitz). — Pentru

expresia

dtwatirazos

Gvyâpâvy

“fivarat,

Cap. 142.

vezi
!

mai

sus

la

+ Dtâdpeva. Vezi mâi sus nota 9, pap. 302,
5 <tpwpimv. Cuvântul mai propriu aci se crede de unii că ar fi fost 804)
jstay, Deşi în adevăr stpupim e uneori luat în sens de foita, ca de exemplu

la Cap. 58 din Cartea La

lui Tucidide şi în Apophthegmele

lui Plutarch (Lacon.).

Aci însă cred că Erodot a întret-uinţat cuvântul acesta cu intenţie și cu sensul

de răsbunare sau mai bine zis de justificare; Meandriu s'a reprezentat Spartanilor ca şampionul vechiului partid strivit şi umilit de Policrat,
din care făceau
parte Samienii exilați nenţionaţi la Cap. 45 de mai sus, și acum se cereă reintegrarea drepturilor acestor oameni şi o răsbunare în contra tiraniei factiunii

opuse.

Poate

că autorul

nostru

ar fi fost

mai

clar dacă ar fi zis fomfhetav

.

es

20ds' mist,
,
* îi sobs îpâpove. Cleomene s'a adresat Eforilor, căci ei reprezentau
autoritatea de care depindeă siguranţa publică, erau autoritatea, ca să zic aşă,
poliţienească a oraşului Sparta competinte ca să expulseze un străin periculos

pentru ordinea şi binele public.
1 3) arty. Acest rege al Spartei nu pare

a A

avut

mare

propriile lui forțe de rezistență în contra conruperii prin daruri.

încredere în

928:
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Smăpsrrziov

atv

3 Dnozoboavsez

mevtobat,

îseviputav!

dâgtay.

O: | ajutorul (pe care îl'cereă). CleoMai-'|

mene

se

duse

la

efoii

şi le

spuse că ar fi mai bine pentru
interesul Spartei

ca

Samianul

acesta străin să fie alungat din
Pelopones, ca nu cumvă să-l
îndemne pe însuş el sau pe un
altul dintre Spartaui să comită
o faptă rea. Eforii (îl) ascultară şi expulsară pe :Meandriu
prin proclamare publică.
149. 'Tijy65 Sâw.ov cavrvzbsmw- |
149. Perşii, prinzând dar Sa7ss* oi Ilspoa: zaptâooay Evho- | mosul ca într'o plasă, o predesâvt,
Eprpov Sodozv
ăvâpây.8 | teră lui Siloson cu totul stearpă
1 ăfexpotav.

Acest verb întrebuințat de Plutarch (Lisandru

comp. cu

“Eratostrat 22, de Diogen Laertiu II, 43), şi de alţi autori, implică o. expulsare
decretată în regulă şi anunțată” prin strigare publică.
— Un singur manuscris,
cel sancroftian, are ăzinzpzov, ceeace nu ar da un caracter aşă formal şi așă
public expulsării.
:
2 caymvabsavreg. Autorul nostru se mai servă de verbul acesta la Cap.
31 din Cartea. VI şi e de observat că în acel pasaj el ne -explică amănunţit
sensul cuvântului, pe” când aci presupune că cetitorii lui îi cunosc sensul; sar
păreă că ar fi fost mai logică şi mai naturală aci explicaţia ce o găsim la
Cartea VI, Cap. 31, deoarece avem prima întrebuințare a acestui verb aci iar

nu la Cartea VI. S'ar păreă că Erodot s'a servit de acest cuvânt întâiu la Car-

„tea VI şi că l-ar fi introdus apoi aci cu ocazia revizuirii.
lui. Un fapt care confirmă această. părere e că manuscrisul lui Saucroft care se află la Colegiul

Emmanuel dia Cambridge are vot î: Ilspoz: napitooav Evhosâivat Lapurve omi-

țând pe camvebsavrsg şi leoând fraza aceasta cu cea precedentă. Aceasta constitue o redacţie cu totul alta pe care nu o găsim în nici un alt manuscris, şi
dă loc la presupunerea că ar fi existat un alt text din care ar fi fost copiat
manuscrisul sancroftian, şi că acel alt text eră cel original când a fost scris
pasajul din Cartea VI, Cap. 31, la care m'am referit mai sus. Nu mă îndoesc

asemenea că în loc de îszrrisuszv textul primitiv a avut Gizeuzov care,

cum

am spus mai sus la nota precedentă, figureaza în textul manuscris al lui Sancroft. E dar clar că aci a fost o nouă redacţie a textului original. Cine a opevat acea revizuire e greu de precizat ; poate că însuş lirodot la Thurium, poate
că altcinevă, dar e sigur că textul acestui capitol cum îl găsim în manuscrisul
sancroftian, e anterior aceluia pe care îl dau toate celelalte manuscrise.—
Venind acum la sensul participiului cațnvibsavr=s, el derivă dela substantivul

say

care Însemnează plasă, așă că indică

acţiunea

învăluirii

într'o plasă,

cum se face cu prinderea peştilor. De acolo a ajuns prin analogie să se aplice
şi la oameni. Domnul nostru Isus Hristos s'a servit de ea când a spus mucenicilor săi că-i va face pescari de oamenie, şi iar când a asemănat impărăţia

cerului cu o plasă asvârlită în mare,în care se vor strânge din toate neamurile:
»măhv dota 2ztv “ Bastia zâv obpavâv coptvg Bhmbziag es rmy bălacouv
mai x mavziş YEvobg cuvaţarțodaqe. Intre alţi autori cari s'au servit de verbul
acesta, putem

cită pe Strabon

(X), pe Platon (Leg. III),

Diogen

Laertiu

(III,

33) s.c.l.
|
2 litpoat zaptdocuv Svhocâvr:, Epnphov î05auv &vâpăv. Strabon (XIV), pretinde că nu Perșii dar Siloson a pustiit insula Samos de bărbaţi
priu actele de represiune ce le-a comis 'în contra lor, din care fâpt a luat

Tkalia II[,149, 130,
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“Vorăpio uâvzot pa 4 aoza- | de bărbaţi. Câtvă timp . însă
zoiztoz ari -6 otpaziiţhs 'Ozăvrs |. după aceea comandantul OtaZu rs mos 0vsioob vai v05505 “| | nes o repopulă în urma unei
ut parihas
w ll voci3a
i

ză

ci. | vedenii (pe

ai

care

a

arut-o) în

vis şi a unei boli care a atacat

organele lui genitale.
150. Îndată ce expediţia na-

150, "zi 63 Lucy ozpazebur-

05 vaoztusd ot/ouiyo» Dagvho- | vală porni în contra Samosului,
no datarcay,? vâna ed aapi- | Babilonienii, cari erau bine preGravacuzuot. ?Ev Gow gâp 6 ze | gătiți, se răsculară. Căci tot

dos

fps 5 ua ci Exră

tzav- | timpul cât dură domnia magu-

a

vw

GTp64%, Ey sobrw may ză pâww
za ri mapa 5s si zohorzirv
zapsaravăazo' 5 ai mwş zadra
moieduras EhdvUavoy, 6 "mei se 6:

|
|
|
|

lui şi cât conspirară cei şapte!
în contra lui, în tot timpul acesta şi în turburarea (aceasta)
ei se pregătiau de asediu; şi

“cu toate că făceau aşă, nimeni
naștere zicătoarea 37: Lvhosâvzos 2bpbjwpine. Proverbul acesta nu e incompatibil cu versiunea lui Erodot că. Siloson ar fi primit insula dela Perşi pustiită

de

bărbaţi.

1 xart)aGs.

2

Pentru

sensul verbului vare)apBăvw

vezi mai sus

pag. 105,

nota 1,
|
2 DaSvhwbvtiot ăstozrmoaav. Babilona, după inscripţia dela Behistun,
s'a răsculat în două rânduri în contra lui Dariu. Prima revoltă a avut loc la
anul 521 înainte de.Hristos subt Nidinta-Bilu, fiul lui Enarus, care se ziceă a
fi Nabucadrezar, fiul lui Nabonid. Ea dură 10 luni, după cum aflăm din tablete,
şi Nidinta-Bilu fu prins de însuş Dariu şi ucis în Babilona la anul 520. Cinci
ani după aceea avi loc răscoala cea de a doua, adică la anul 515 înainte de
Hristos, subt un pretendent Armenian anume Arakhu, fiul lui Rhaldite care şi
el se treceă drept Nabncadrezar; acesta fu învins de Intatferne în cursul aceluiaş an şi tras în țapă. Nici una nici cealaltă din aceste două revolte ale Babiloniei în contra lui Dariu, astfel cum sunt consemnate pe inscripţia dela Behistun, nu se potrivesc cu cele relatate aci de Erodot şi Ctesias, cu drept cu" vânt probabil, spune că Erodot a făcut confuzie şi că pune aci în timpul domniei lui Dariu o revoltă a Babilouienilor care în realitate a avut loc în timpul
domniei lui Xerxe, când guvernatorul persan al Babilonei anume Zopir fu ucis
de orăşenii răsculați. E foarte posibil să fie astfel, că Ctesias eră ' mai în poziţie să cunoască aceste fapte decât Erodot şi cu toată neincrederea ce ne-o
inspiră scrierile acelui autor, aci în cazul de faţă spusele lui concordă mai
bine cu documentele persane ce le 'posedăm decât o face naraţiunea lui Erodot.

3"Evy

6sw

“țăp

6 ze

paţos

Mays.

Regimul falsului Smerdis nu pu-

teă decât să fie favorabil mişcării pe care o pregătiau .Dabilonienii ca

să scu-

ture de subt jugul persan.
|
4 xul <î sapa. Vezi mai sus Cap. 196, nota 3, pag. 281, unde autorul nostru se servă identic de aceeaş expresiune.
5 xopesrebadaro, Câtevă manuscrise au zaptovsdasaveo, :Am consacrat
însă forma care e necontroversată la Cap, 31 din Cartea V și la Cap..218
Cartea VII.
.
Ă
a

din

* îdâvhavoy. Literal: înşelară, adică făicură pe toţi să creadă câ nu se
pregătiau la revoltă; am- tradus: prin formă negativă ca mai: în geniul .limbii noastre.

|

ps

|
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&7 mob Eupavsos ! ăztaznoay, Ezoit- | nu-i simți. Când însăa (trebuit
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Say to!Gyâs" măg

mec, vvaiza Erastos uiay

mposs- | iată

m

Smepteto, ri Edobhszo,? E râv
fwvzod pini? răs 33 domăc
>măoas awvaţaţâss
ămtzwiav
zi 83 uiay Exmoros otrozotby*
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ce

răscoale

făcură:

faţă,

pe

punând

la o

parte pe mamele lor, fiecare
dintre ei îşi alese, din casa lui,
o femeie, pe aceea care îi conveni; pe celelalte toate le adunară împreună la un loe şi

Şa

uT, Gozwy zăy oizoy dvatstuowa!.5 | sugrumară;
singură). şi-o

pe

aceea
alese

una

(şi

fiecare

ca

să-i gătească pânea ; pe (femeile)
acelea (Babilonienii) le sugrumară pentru ca (ele) să nu le
consume proviziile.
|

,

151. Ilodcuevos 3 zodza 6 Aapesto

20

mvh)tae:

Azaoav

151.. Aflând Dariu despre a-

7ijy | cestea, strânse toate forţele lui

Ewvzod 2byauty 8orparehero. îa' | şi procedă în contra lor, şi înaabrobs, snehtoxe d. ai vi: Ba- | intând asupra Babilonului îl
Bow
Emoopree
ppowitovzas | asediă, pe când lor nu le păsă
obâ3v mie mohoprins.$ "Avafai- | de asediul (lui). Căci BabiloAm

1 E 505 îppraviog. Pausanias (IX, 1. Ş 3) se servă de aceeaş expresie.
avut la Cartea I, Cap. 111, >apd 28 at zhaofipiiv wrazeoreiiza îupavicae,
? n'%v îBobheso. În unele ediţii vechi găsim ziv âv Bobo, în care

caz se traduce pe oricare s'ar întâmplă s'o prefere, sau mai textual încă pe
oricare s'ar întâmplă să judece el bine. Nu vău însă necesitatea introducerii
acestei particule care nu văd că figurează în nici unul din manuscrisele autorizate.

3 oixiwv, În câtevă ediţii vechi avem forma ionică oixrjtwv.
* gtromotOy. Persoana care găteşte pâinea. Aceasta eră în realitate aproape
excluziva ocupaţie a unei servitoare, Trebue să ţinem minte că în antichitate
nu existau brutari, şi fiecare îşi făceă pâinea acasă, şi aceasta iar nu va să
zică că găsiă făina gata şi n'aveă decât s'o amestice şi s'o frământe; însemnă
a luă grâul, al alege de neghină şi de necurățenii, a-l măcină, a-l mestecă cu

aluat şi cu apă, a-l frământă şi apoi a-l pune la cuptor, Chiar în zilele mele
mi-adue aminte că aceasta eră singura ocupaţie a servitoarelor -din menajul

părinţilor mei în insula: Samos, între anii 1851 şi' 1859. Celelalte datorii de
menaj la o epocă câud nu existau nici mobilă nici parchete, erau aproape nule,
aşă că attozotig eră echivalent pot zice cu servitoare. 'Pucidid (II, 78), vorbind

despre Plateeni cari se aflau într'o situație analogă cu aceea în care erau
bilonienii despre
măr oarecare de

DBa-

cari e vorbă aci, spune că ei au păstrat pe lângă ei un nu:
>puvutx:g o'rozo!cie. In tragedia /lecuba a lui Euripid, Po-

lixena descrie soarta ei în robie ca aceea de a fi înainte
găteşte pâinea: »ăyâţum
5 &vatatpwawst.

de

toate

aceea care

ctronotis îv îâpots (vers 362),
Unele ediţii au vatatpâst, -

* ppovriţovzas odătv rs zohtopuime. Un alt exemplu de nepăsarea Babilonienilor şi de simţimântul lor de securitate ni-l dă Erodot la Cap,
190 din Cartea I, cu ocazia asediului lui Ciru a acestui oraş: >05z0t pă
zizov zis mohopxims obîivae,

roy
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vos îţăp Emi zobs apouzeâvas!
ob raiens oi Badvhono: -azop-

zoo?

za vărtoroatoy

Aapsioy

„a iv Grpaziy

adtod.

adrây

mb Exos" »Ti =

eima zodro

nienii, suindu-se pe bastioanele
zidurilor (lor), luară în bătaie
de joc şi insultară pe Dariu şi

armata lui.
. Unul

Kai ze

»4wate.. lodzo size 7

00.

ei ţină

limbajul următor:
»Ce
»mai staţi aci inactivi, o Per»şilor, şi: nu plecaţi (acasă)?
»căci pe noi nu ne veţi luă de-.
»cât atunci când vor fătă ca»târiie. Acestea le spuse unul

>7p6=3 svOzbra, d Ilipsat, 32
»004 ăza)iooeotz; zâzs yăp ai>piiozze “jutac fazăy uiovat t&hot,

din

| chiar

zis a2o-

2aibooy* 39 fe

dintre Babilonieni carele nu-și

Wl0y0y Tenziy,

închipuiă că un catâr putea să

fete.
152.

“Ezcă 85 une vai vtav-

zpb . Grehmivbszoe
a.

|

152. Dej

se împliniseră

07, 5 5 Aa- | an şi şapte luni,

»

.

petec re Toast

E

d

3

a

.

ospazti, | întreaga armata (lui) aveau mare
0b îvvati, 20doa Ehziy zobs
necaz fiindcă nu puteau luă pe

2467,

azi 1

un

iar Dariu şi

ui zzâGac 1i/ovăe tree

Babilonieni ; şi aceasta cu toate
că Dariu întrebuințase față de

zotijnze £c abrobs 8 Aapstos. "ADP
? 2îbvazo Shsiy ortag, XA

dânşii toate stratugemele şi toate
meşteşugurile (posibile). Nici

Bafviwyiovs”

picura?

vai

mo

mâyza

Ep

G0-

atunci chiar nu izbuti să-i

04.205,

1 xpopuebvas.

Vezi vol. Î, pag. 192, nota 3.

2 suzuprioyro.

A se jucă de, adică a luă în bătaie de joc,

în-

3 xdamslis. Staţi inactivi. Am avut verbul acesta mai sus la Cap. 131;
* zintţuwv. Verbul acesta mai e întrebuințat de Erodot în sensul de a
crede la Cap. 27 din Cartea I[, unde vezi vol. [, pag. 42, nota 6; asemenea tot
la Cartea I, Cap. 75 și 77: la Cap. 130 de mai sus şi la Cap. 135 din Cartea 1V.

5Enză

pe

care

o dă

îi

pmvâv

Erodot

acestui

axa!

îvtavzod

asediu

din confuzia care pare a o face

al

dtshmhohâros
îm.

Babilonei

autorul

între

două

asedii

asediu fu condus de însuş Dariu în persoană şi e clasat în
histun ca cel de al treilea din marile isprăvi săvârşite de
al doilea asediu fu condus de generalul lui Dariu, Intafres
rat pe acea inscripţie ca al nouălea succes al lui Dariu.
», pag. 329 şi la vol. IV, nota 1, pag. 1).

*doguhhe.

iar la Cap. 117
de el destul de
XXIV, vers 403
Rhodius (Cartea

Lungimea

provine, se crede de Blukesley,

separate.

Primul

inscripţia dela Beacest rege; cel de
Medul şi e numă(Vezi mai sus nota

Verbul acesta epic &syahăw e întrebuințat de autorul nostru

din
des
şi
II,

Cartea IX. El însemnează a resimţi necaz. Omer se servă
ca, de exemplu, în Iliada Cartea II, vers 293 şi la" Cartea
Odisea XIX, vers 159. Asemenea îl găsim în Apollonius
$ 243), şi în pasajul acela un scholiast interpretează prin

îvcoopeiy,
— Manuscrisul florentin are aci joyahe în loc de fjsyahhz.
î onpiapuza: Vezi mai sus nota 1, pag. 201, Cap. 85.
& înenotixee îs abrobe. Am avut mai sus, la finele Cap. 49 aceeaș

construcţie a verbului zo:st cu îs şi acuzativul cu sensul de a făptui faţă de:
»55 adtiv aripa ,ăzăstiahoy morisavsse, Asemenea la Cap. 41 din Cartea 1

avem

sEptd nponotinonvsus pupat

? 06. Vezi mai

Ec aâe. .

sus pag. 30, nota

3.

339,
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-

zi Oh za <
zai

robtp

Kbpos sit

EnepijUr,.

crzas, | vingă

Ad)

ap | geme

când,

între alte

ce le încercă

strata-

el, încercă

dstwâs 1joxy Ev mvhavija:! oi Ba- | şi pe aceea mulţumită căreia
îvhowai, Ghăă ovzas oic me iv | Ciru îi învinse. Babilonienii
hey,

|

însă se păziau straşnie şi (Dăriu) nu putei, să-i surprindă.
153. "Evbabza, eizocză ui,
153. In timpul acesta, în a
lozbap 20 Msyagbtav,? sodzov | douăzecea lună (a asediului),
Ce z6y Encă ăvâpiby Eăvero mâv sbv | lui Zopir, fiului lui Megabiz,
wăroy varihovovy, 7obzp ză Me- | aceluiaş (Megabiz) carele fu unul

vapăbbo» mai /uozbpp? Spâvazo | din cei şapte cari au depus pe
Tâpas 16âs:. my oi oizorânuy Î- | mag, acelui Zopir, fu al lui
utâvov wi Ezeue,& "Qe ît oi &tr- | Megabiz, i s'a întâmplat minu1 cav îv polauţat, Erau de pază, adică se păzinu sau veghiau. Avem
expresia aceasta la Cap. 160 din Cartea I; la Cap. 77 din Cartea V; la Cap.
— Câtevă manuscrise,
„207 din Cartea VII şi la Cap. 23 şi 40 din Cartea VIII.

în loc de “fouy au Fo.
2 /wzbpu să MeaB5tov.

Vezi pentru numele Megabiz

nota

1

dela

pag. 110 de mai sus. Intru cât priveşte numele Zopir, acela trebue să fie sau o
formă elină semănând foneticeşte numelui original Persan, sau poate fi o traducere elinească a acelui nume care puteă foarte bine să însemneze, în limba
persană de atunci, înviitorul focului sau acela care. întreține şi dă vieaţă fo-

cului. Pe inscripţia dela Behistun, Megabiz (Bagabukhsa) este numit fiul lui
Daduhya.
3 cobrov Us râv Eni &vâpâv Eăvero sv sv udţov rara
hovrwy, robe «ip MsaBitov zntâi Îmabpw. Manuscrisele aci va-

riază mult în cazurile pronumelor şi ale articolelor cari figurează în acest pasaj.
Am urmat textul lui Gaisford adoptat şi în ediţia lui Creutzer.. Astfel Blakesley suprimă pe zo6zov, suprimare care are mult de zis în favoarea lui, deoarece
numele lui Megabiz nu e menţionat recent ca să justifice pe: zobro», și dacă
l-am reţinut e că marea majoritate a manuscriselor şi textele ce le-am consultat
afară de al lui Blakesley au pe zo6rov; asemenea în loc de zoârw ră, textul
lui Blakesley are zodzov zoă care cred că nu e aşă corect ca dativul care sar

acordă cu Zwsbpw, căci minunea s'a întâmplat nu lui Megabiz care nu e menţionat decât ca tatăl lui Zopir, ci lui Zopir. Unele manuscrise în loc de zo5ro»
au 705, altele iar suprimă pe ră şi au zobzp MeyaBoţov mată! Zwzbpw. Textul

lui Tischendorf este acelaş pe care l-am adoptat şi noi, numai că virgula nu e
pusă după Zwndow ră MeaBitov ci după. zodzov, şi dacă am pus virgula înainte de zobrov şi nu după zosto», depărtându-mă în această privință şi de
punctuaţia lui Creutzer, e tocmai pentrucă nu cred că zo5ro» are aci un sens
„adjectival şi nu însemnează acestui Megabiz, deoarece Megabiz nu a fost menţionat în clauzele precedente şi cred că însemnează acela carele a figurat între
cei șapte, apartine prin urmare nu lui Mzya5ţov care precedă, ci clauzei 0s

cây Entă îvâpâvy âţtvezo cv av utţov xarehivrwv,
.
”
* câv oi ctropâpuy Tptăvov pin Ezexs. E un fapt confirmat de
ştiinţă că nu poate să fete o catâroaică; în toate cazurile excepţional de rare

despre cari s'a ăuzit acest produs nu e viabil. Buffon neagă posibilitatea. unui
aşă fenomen şi chiar acuplarea unui cal şi a unei măgărițe care produce catâvul e greu de obţinut, aşă că afirmările lui Pliniu (ZZist, Nat. VIII, 44), al

lui Aristot (Fist. Anim. VI, 24), al lui Sueton (Galba 1) şi a altor autori, pre-

cum și vechiul proverb roman >nec'mula! parite, erau 'Dine fondate pe fapt.
E de observat aci că Ctesias, care nu'e binevoitor niciodată față. de Erodot

"Thalia III, 153, 154.
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ce lucrul acesta i se anunţă,
Zopir, neînerezător, (merse) să
vadă (cu ochii) mânzatal, (apoi),
ordonând 'servitorilor să nu destiinuească nimenui faptul petrecut, reflectă (asupra lui). EL
atunci s'a convins că, conform
vorbei acelui Babilonian care
spusese la începutul (asediului)

că zidurile se vor luă

(numai)

după ce vor făta catârii, că con- .

form (dar) acelei vorbe,

Babi-

Ilona se.putea luă; căci (de sigur) nu fără ştirea divină rostise

acela (cuvintele acestea)

şi fă-

tase catârul lui,

154. 'Qe 25 ci 3d6uss udpstuov
154. Îndată ce se convinse
etva! fân zii Badohâw ahiczz0da:, | Zopir că Babilona trebuii fatul
aposihbây
şi care neagă

Aapsiov azzavvbăvezo, | să cadă, el merse la Dariu şi-l
exactitatea faptelor aşă cum

acestei minuni, dar el reprezintă pe Zopir
nu al lui Dariu. Erodot

sunt,

ca

relatate

servind

aci,

admite

în timpul

putinţa

lui Xerxe şi

mai vorbeşte la Cartea VII, Cap. 57, iar de

un

care ar fi fâtat.— Cuvântul at:rozăowv, întrebuințat pentru transportul de
vizii se aplică în genere animalelor

somme<,
„1 Ep.

!

de transport; francezul

ar

zice

In textul lui Long şi Macleane îtceprih fân. Vezi

„nota 3, pag. 317.
”
1 Epepos. Acest cuvânt se aplică în specie puilor
De sigur, un mânz de catâr fiind cevă cu totul în contra
da de Erodot un nume special și de aceea: el i-a dat
generală.
"
!
3 ănsinus. E echivalent aci cu ăzațogzboas. Avem
1.

pro-

>bâtes

de

mai

sus

de animale sălbatice,
naturii, nui se puteă
aci o denumire mai
verbul

buinţat exact în acest sens la Cap. 155 din Cartea I şi la Cap:
tea 1V, unde vezi vol. IV, pag. 173, nota

catâr

* apâş cu acuzativul însemnează aci după, sau conform

cu.

acesta

125 din

Îîntre-

Car:
-

La Cartea [.

Cap. 38, avem tot așă >Ilpis av ză. &rtv zobemve. (Vezi vol. I, pag. 62, nota 2).
? o:numv. Manuscrisul lui Sancroft are gâty. Vezi nota 1, pag. 65, vol, |.

ady ăp 26, Literal: în unire cu
un act în care divinitatea sau Providența
sens avem expresia xuză îaipovu la Cap.
126 din Cartea I; mai sus la Cap. 77 din
In traducere am intercalat cuvintele >de

zeul, adică cu ştirea divină; aşă dar
divină a fost un factor. Cu acelaş
111 din Cartea I, bzig cu la Cap.
Cartea aceasta avem fii zopri. —
sigure, pentru a marcă că aci avem

a face cu o convingere căpătată de Zopir În urma meditării lui asupra celor
ce se petrecuseră, meditare cuprinsă în verbul î0ouhsbszo de mai sus. Aseme-

nea am tradus în formă negativă cb yăp f=& prin nu fără ştirea divină, fiindcă
forma

aceasta e mai puternică în limba noastră.

|

”
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întrebă dacă ţinea mult să iea

y

ei mei zohhoă văpra mottarot Ti, “
Bafvhăva shstv; pillobouzvos 6

Babilona. Afiând că (regele) ţi-

wş z0hhob tinte, %)o Epovhsbaro
Guws

abrâs

neă mult (la aceasta), el se mai
chibzui cum (să facă) pentru
ca el să fie acela care să iea cetatea şi ca opera să fie a lui;
căci la Persani serviciile aduse
sunt ţinute mult în seamă la
înaintări în onoruri. El, judecând bine, (conchise) că nu eră

re Eorat 6 Edo abrijv

zi &wdrod ch Eppoy Eotat'

vhpra

“ăp &v moto! [lspoma: a! ăyadoepviat Es 7b zp5sw

eyădz0s

Ttuiv-

zar! "Adio pEy

909

Eopă=

Gero? Era

004

Guvarhs stvai tv

bzo-

stpinv 3 motijoat, ei 8” Eovrăy uînsăuzves abronohijasts îs aro.
"Evbabza Ev Sharp zomoinzvos,t
2w5rdy dhogărat dor dviitzatov 5
AR0Tauy ăp SwyTod: zi iva
27

mă ora, vai Tijy A6U

lat ăubospyiat

alt mijloc pentru el de a se
face stăpân (pe cetate) decât
de a se ciunti pe sine şi dea
dezertă la inamici. Atunci, socotind că lucrul eră uşor de făcut, se ciunti întrun mod ireparabil; căci după ce şi-a tăiat

40465

36 mi zpbow

peţăheosttuăvzat.

Avemla Cap.

67 din Cartea I ăabozpţoi: şi la capitolul final din Cartea de faţă ăpafjozpyinv.
Aceste ăyaloepția! erau la Perşi servicii mari aduse Statului sau Regelui şi
cari conferiau privilegii asupra acelora cari le aduceau, Tradusă literal fraza
Îînsemnează sunt estimate spre îauinlare în mărire, aşă că sar părea ca şi cum
cancelaria regală persană ar fi avut un registru în care se treceau aceste servicii la activul persoanei care le adusese, servicii cari la timp oportun erau
răsplătite după importanţa lor. Vezi cele arătate mai sus la nota 1 dela pag.

314, relativ la titlul de edzpyâzns Aupstov de care căută să se prevaleze Siloson.
„Această înregistrare de servicii aduse regelui în vederea unei răsplăţi ulterioare
se acordă și cu ceeace afiim din Sfintele Scripturi relativ la moravurile Perşilor, Astfel în Cartea Ester, Cap,
Mardochiu şi care salvă vieața lui
faţa regeluic. Aceasta mai explică
care există la Perşi şi pentru care
la Cap. 137 din Cartea .I; tot aşă

II, vers 28, vedem că destăinuirea făcută de
Ahazveru »fu scrisă în cartea cronicelor în
şi sistemul de a cumpăni faptele unui om
autorul nostru arată așă de mare admiraţie
explică şi întrebarea lui Ahazveru »ce cinste

şi ce demnități s'au dat lui Mordochin pentru acesteac când i

s'a fâcut cetirea

cronicelor, neputând el dormi. Eu cred că nu numai ia curte dar încă şi la
particulari se ţineă un aşă registru unde se treceau la activ fapte bune şi ser-

vicii aduse stăpânului şi o carte neagrăc unde se treceau daunele pricinuite
prin neglijenţă sau răutate. Vezi pentru acest sistem de cumpâneală în materie
de justiție. exemplul curios dat de Erodot la Cap. 194 din Cartea VII, în care
|

Dariu graţiază pe judecătorul regal Sandoce pentrucă a constatat că serviciile
ce le adusese acesta regelui erau mai muri decât preșeala ce o comisese.

2 îopăbere.

Aci verbul acesta qpaţeadat e sinonim cu axiatealat, cum e

şi la Cap, 57 de mai sus; mai avem

un alt

exemplu

al

unui

astfel de uzal

lui qpăţesha: la Csp. 91 din Cartea V.
3 Szoystpimv. Manuscrisul florentin are adroxetptg, precum are și textul
aldin. Un manuscris iar la Florenţa în biblioteca Medici are adtoxatpimv.
i îv Ehappă. notma&pevos. La Cap. 118 din CarteaI avem îs îhaz"pb Exotedumy.
|
.
5 VoBmv ăvimxsocov, Adjectivul vijuesroy, care nu se poate învinge,
sau, aplicat unei boale, suferinţe sau leziuni, care nu se poate lecui, e

trebuinţat de poeţi. (Vezi Eschil, Coeforele, vers 509).

des în-

Thalia III, 153, 155.
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mepzeipas, 1 mai unoztywoas,? dz
zapă Aapsiov.

| nasul şi urechile, după ce şi-a
tuns părul prost, şi (s'a) biciuit,
s'a înfăţişat înaintea lui Dariu.
155. Anpstos 62 vOpra. papiws
155. Dariu fn foarte indignat
fas, tîov vâpx Gomubraroy | când văzi pe un (astfel de)
Li]

dedozrutvoy 57 z= z05 Upovov &- | fruntaş (aşă) ciuntit; el sări de
vaznăioas 3 dvtâmat za vai atpesd | pe. tron şi strigând în gura
ut, Gottg e! 6 dhoarăuzvos

ai | mare întrebă pe Zopir cine eră

ă m zonioava;t "O 6: cime' »0bx | acela care îl ciuntise şi ce fă»Eor obros &yijp5, rr pijS 55, 7 | cuse el (ca să paţă uşă)? Zopir
»zori 0ovauie zocabz, Eu: Oh
»bâs Grabisivat: pi: ete ddhozpiuvd
> fmothed, măâz Epwaorat, Gh)
»aurds Et
fuzoorăy, Bsw6y ct
»zatzbuevoz? "Aocvpiovs 10 Ilipoyat

|
|
i
|
|

răspunse: >Nu există alt om
»afară de tine care să aibă de»stulă putere cu să. ne trateze
sîn aşă mod; nu vreun altul
»străin. o rege, a făcut aceasta,

1 cv x6umy was
naptxeipas. Şi-a tuns părul într'un' mod prost,
adică într'un mod cum se tundeau aceia cari erau expuși la oprobriul şi râsul
public. La Perși mutilarea şi tunderea părului şi flagelaţia se practicau ca pedeapsă mai ales asupra robilor şi ca răsbunare asupra captivilor.
puacnt'ţioas. Trebue să suplinim Ewvzăv.

2 Eu

ne

mob

bo6vov

emoție ce puteă s'o tacă un
purtarea lui Xerxe în timpul
două manuscrise au simplul
Omer (Iliada, XI, vers 379)

&vanm'msac.

Cea mai puternică manifestare de

monarh oriental. Vezi'la Cap. 212 din Cartea VII,
bătăliei dela Phermopile.
— n loc de &vazmănsas
verb zmâazs. Compusul cu âvă e consacrat şi de
şi de Aristofan (Păsări, vers 490),
a

* î nt zotiicavra. Literal: el, ce făcând. 6 se referă la Zopir, . deci »ce

a făcut ele, adică pentru ca să fi meritat a fi tratat aşă. Bihr explică fraza
astfel: >quisnam ipsum sic mutilaverit et qua de causa scilicet, quid ipse fecerit, cur ita alius ipsum mutilaverite.

5 d vnp. Pentru 6 &ynp. (Vezi vol. I, pag. 289, nota 3).

9 în. pi). Afară numai de. La Cap. 18 din Cartea 1 avem

»0r: ui Xtot pobvote. Afară numai de locuitorii insulei Chio.
î
sul de
făptui
om în

aceeaş expresie

îp.& 84). Particula 34 e aci foarte emfatică şi accentuează pe îpă cu senun om de seama mea, Zopir zice că ori câte mizerii şi oprobrii se pot
de alţii în detrimentul său spre degradarea altora, când e vorbă de un
situația şi de seama lui, numai. regele .poate să o facă. — Un manuscris,

şi încă cel saneroftian din Cambridge omite pe în.
3 orz sts &hhorpiwv. Un manuscris la Paris are 0085 sis dhhorpiuwv.

„9 Betyây et notebphevos. Valkenaer pune în suspiciune autenticitatea
particulei «e, dar ea figurează în toate manascriseleşi trebue deci respectată;

“trebue însă să recunoaștem că de obiceiu Elinii ziceau dstyiv

sau

Zatvă

zot-

sastat, pentru a privi rău pe cinevă sau cevă, sau -pentru a arătă o acţiune
disperată, cum avem mai sus la Cap. 14 8s:y& motsbyrwy, pentru a exprimă facure de gesturi disperare, aşă că dzty6y «+ e oarecum insolit uci.
1 ?Aagvpioug. Ar fi fost mult mai corect dacă Erodot ar fi zis Bagv)wwovs, Am avut de mai multe ori ocazie să observăm că autorul nostru ignoră deosebirea între Asirieni şi Babilonieni şi nu-şi dedeă seamă că imperiul
din Ninira şi cel din Babilona erau cu totul distincte şi de aceea confundă
des pe Asirieni cu Babilonieni. (Vezi vol.1, pag. 360, nota 3, asemenea nota
3, pag.

217

de

mai

sus).

,

336.
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oeazargshăy “0 3 apaidero* "O | »dar eu singur mam (mutilat)
»G/Erhibtare vâpăv,
Eprp |
»pe mine, neputând toleră ca
»ais/iszp cva
7b măhhtory | „Asirienii să-şi bată joc de

25020, mâg” Oră zobs mohtopzevut- | »Perşic. Dariu răspunse: »>0 tu,
»v0ws Gembrby Grjusotos îimbstyat* | »cel mai

2

.

“

2 a pizate, dehozrusyov
ssd, 0zocov ct zoduro: zapaori>00y744;5 ve ob4 Sttzhwsac âv
>tpavă,* ozowziy '“arbzipaese
cine! E: uz ro dzeperi-

28

ush)oy zotijczw, 0b7 ăv
->u8 îapisi 2 vo 5 Ex Euswvzod
5 pah6usvos
Zapnta. "I2q &y, îv
»ui 269 6ây 2efci,” aiptouey Ba
>âohâva. "Ez0 uâv şâp, os E7o,8
»abzouoMljiow 56 7 rată, za

|
|
|
|
|

ticălos

dintre oameni,

»dai cel mai frumos nume unui
act din cele mai urite, când
»spui că te-ai pocit: singur în
»>mod ireparabil din cauza, ase>diaţilor;ce fel, smintitule, ciun-

| »tindu-te pe tine o să.se pre| »deă-mai

|
|
|
|

repede

inamicii

no-

»ştri? nu ţi-ai sărit din minţi
»distrugându-te singur (în. aşi
»chip)e ? Zopir răspunse: »Dacă
iţi supuneam acelea pe cari

> (016 apbs abrods ww Dad a:d |-»aveam intenţia să le fac, nu
»râdz atzov0a.9 ai Bozo, azi- | »mi-ai fi permis; şi aşi fiind
1 IlEpsot vazaţehăy,

Vezi mai sus pag. 99, nota 1. Avem

ple de notare âv cu dativul persoânei

sus: oippizi se ul vopaio:at îns/eipraz

iar exem-:

sau. obiectului luat în râs la Cap. 38 mai

wutaţehâye;

asemenea

la Cap.

9 din

Cartea VII »xai "lovag.... odu îdzats xazoţehdsat “pive,
â'. Particula aceasta lipseşte în majoritatea manuscriselor, dar prezenţa ei
e şi mai. armonioasă şi mai logică, căci clauza în care se află e explicativă a
celei care precedă şi care e o simplă enunţare a unei păreri.
3 zapastnsovrut, Vezi mai sus pag. 30, nota 2?

+ îşenhuwcac râv opsvâv. La Cap. 12 din Cartea VI avem

presie, »ăushwsavris. 24 mod vbove.
a unei rasse date navigaţiunii pe
din minţi, deci a-şi pierde minţile
ştie exact unde se află, şi Suidas

Ei vyevânevote,

aceeaş ex:

Ea este o expresie pur ioniană şi sugestivă
mare, şi sensul literal fiind a navigă afară
cum rătăceşte un vas pe mare când nu mai
în lexiconul său interpreteaza: »ixmhsbsavses”

5 bnepectiisa. E o formă ionică a imperfectului pentru bzegezifimy.—
Aci ca şi la Cap. 32 din Cartea V, autorul nostru se servă de vocea activă a
. verbului acestuia; la Cap. 107 însă din Cartea I şi mai sus, la Cap. 71 din Car:
tea aceasta avem întrebuințată vocea medie.: Deosebirea între vocea activă şi
forma pasivă a lui Szspzifimps este că forma activă implică un control din par-

tea persoanei căreia se face comunicarea și un drept de a

e cazul aci. Vocea medie

$ îm'

>meo

&pewbrob

Pahâpevoc.. Bihr

proprio consilio scil: re -mecum

explică

sus la Cap.

această

deliberata, neque

municatac. — Câtevă manuscrise scriu Bahhâhzvos
mai

opri acţiunea, cum

indică o“ simplă informaţie care se dă,

71,-nota 6, pag, 173,'vezi şi Cartea

în

cum

loc

IV,

de

Cap.

frază

latineşte:

alio quopiam com-

Bahâusvos.
160,

scris pa) âpavosy aş fi preferat dacă aş fi scris ca acicu un).
îv pă râv ov des. Literal: dacă ale tale mu lipsesc,

unde

adică

Vezi
am

dacă

concursul tău nu face defect. Diadorf interpretează latineşte »nisi tu iis, que
tui muneris sunt, defuerise, Avem la Cap. 18 din Cartea VII o locuţiune similară,
,

"9 oc Exo. Așă cum sunt. “Avăra la Cap: 53 din Cartea I aceeaş locuţiune.
9
zEzovla. Ir. unele ediţii Fzafioy.
:
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făcut

după

capul

meu..
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E 28, îm | »Acuma însă, afară: de (nej-ar
5cî)o îs | »lipsi concursul tău, vom lui

zst/o0s, and zabrns 56

»zb

III, 155.

»sunt, mă voiu introduce în ce-

»cîs, sg odăeuiz Eaza! îpq za) | state ca dezertor şi le voiu spune

zătov | »că dela tine am piţit acestea.

“pthioos

bens
>zară5 mă

Seuipăptos vadsous- | »Şi eu cred că după ce îi voiu

»as mbhac"t ueză E abis, md
arie dzmăriis îs € 2dâuny, ăMovs
ut Tăţov "to-ptăicv Ş zară tăe
>Niiwy aheoutyac mbhas" 2 amd
tic Sââcums

d

pas, 40 Exstra Xhhovs

(0

»63

>G009 day
-

N

1 36

+

Biadtatoy6

4ară
-

*.

Gexdemv

răs
4

| »convinge căaşă stau lucrurile,

| »voin căpătă (comandă de) tru| »pe. De altă parte: tu
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In a zecea zi. Acuzativul precedat de sis spe-

cifică anume ziua în caree să se întâmple un eveniment oarecare. Idiomul
acesta se explică de sine dacă presupunem că s'a subtinţeles un cuvânt ca a: |

ptlipodurt (socotindu-se) şi locuţiuinea fiind prea familiară a permis

subtînțele-

gerea verbului, tocmai precum, în locuţiunea dizov 330vz0ş se suprimă de multe
ori îdizov. Astfel în țragedia Alcesta a lui Euripid, vers 321, Alcesta, vorbind
despre moartea ei, zice:
-
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La

Cartea

I,

Cap.

4

avem »ră 52 pordzpiay Gpry Fpztve; acolo am tradus prin de a nu face caz de.
"3 xasă& aci însemnează aproape de şi în dreptul, ca la Cap. 16 din Cartea I. — Acelaş înțeles de proximitate îl are prepoziţia aceasta cu acuzativul
obiectului de propiucuitate la Cap. 139 din Cartea IX, unde vezi nota 1, pag.

191. Mai jos iar în acest capitol avem
1 xară

măg

Esptodputog

>zară zăs Niviwv zaheoptvas năhase suc.l.

zalzopivag

bas.

Situaţia exactă
a por-

ţilor Babilonei nu se poate determină, mai întâiu pentrucă a dispărut astăzi
cel mai mic vestigiu de pe zidurile vechi ale acestei cetăţi, şi apoi pentrucă

monumentele babiloniene despre cari avem astăzi cunoştinţă

nu face

menţiune

în specie decât de două porţi, una e numită poarta zeiţei Zamama, iar cealaltă
„poarta I:lluc adică >poarta strălucitoaree, Cât pentru: existența unei porţi care
să fi purtat numele de >poarta Semiramideie, aceasta e cu totul imposibil pen:
trucă Semiramis e un nume care nu aparține. istoriei babiloniane, ci tradiţiei
şi legendelor eline. (Vezi vol. [V, pag. 339, nota 5).

5 zară
Prin Nisiwy

răs Ntytby xahsoptvus nbhas. Vezi nota precedenti.—
nu trebue să înțelegem Ninienilor ci a lui Ninus.
— Acecaș ob-

servaţie pe care am făcut-o cu privire la poarta Semiramidei

adică e puţin probabil să fi existat în Babilona
lui Ninusc

şi Erodot, sau mai bine

o

poartă

cu

se aplică

şi

aci,

numele »poarta

zis informatorul lui Erodot, a avut în minte

legenda elenică a Semiramidei şi a lui Ninus.:

”

-

-€ dtahtabvw. Multe ediţii excelente bazate şi pe unele texte manuscrise
şi pe autorităţi nu mai puţin serioase decât Schweighiiuser- şi. Gaisford au âtaheizety, care pare a fi un infinitiv pus pentru un imperativ, cum. am avut otga-

<s5saba: mai sus la Cap. 134 şi cum avem mai jos în. acest
Erodot II. — 53496

capitol

2ây şi 4s2
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»sumheonâvas
mbhosl eeepamtoy.»nar. aveă nici o importanță
»hiovs. "lyâvrov? 5ă ude ci mpd- | »(şi) aşează-i în dreptul porţii
»repo: ujă3y zâv ăubvâvroy,5 pijre | saşi zise a Semiramidei ; după

»obzo:, mhijy Epepidiwv t rodro | >aceca, dela acea a: zecea zi
»35 tăy Epar.d Meră 0: ri et- | »mai numără încă şapte, şi aax007y utpmv, iBtoc rhv uâv | >tunci mai aşează-mi două mii
>)

orpastijv

“>mpoolshhaty

xshebztwy

mpbs

md

ep

»de oameni

setyos,5

în

dreptul

porţii

| »aşă zise a lui Ninus; dela a-

»[lăpoas 35 uot rătoy aură re răs | »ceastă a şaptea (zi), după ce
>Bhidac wohsoutvas zbhas vai | »vor trece încă douizeei de zile,

> Kocizs. î “As

Tăp

27& 007$o, | mai aşează alți patru. mii

în

»Suto weydha Era da esapeov,
»dreptul porţii zise a Chaldee»ră me ăhha Emtepttovrat? fuoi | »nilor, Să nu aibă, nici aceştia,

>Bagohonot za 8

ai

ză av- | »nici acei: (aşezaţi) înainte, nici

120s:y, unde e subtințeles un -verb însemnând
am mănţinut pe â:ahtmâv care e conform cu
tr ucă

figurează în textul

lui Creuizer

a-ordonă- sau a sfătui. Aci
imajoritatea manuscriselor,

şi tot odată

în circumstanţe identice cu acesta,
1 <ăg Xoahâaiuv wmhsopivas
situaţia acestei porţi.

reapare

necontestat

însă
pen-

mai jos

:
zbhus.

Iarăş

nu știm

nimic

despre

? E4âvrov. Ca un imperativ. (Vezi vol. I, paz. 158, nota 1).

3 &puvâvro 1. Dela &puvâw,

mă apăr, sau imi răsbuo, deci ea substantiv

ceeace apără, aşă aci,- arme de apărare. Multe manuscrise au
are şi textul lui Long şi Maecleane. Dindori
'Tischendorf are ăuvvobvtwv, Dacă am preferat
e sprijinită de textele manuscrise, e pentrucă
vedere gramatical şi pentrucă e susţinută de
Creutzer.
.

ăubvodyrwv

care

preferă ăpoveovtwv. Textul
forma &ubvâvruv, cu toate că
e mai corectă subt punctul
Schweighiiuser şi e preferată

lui
nu
de
de

+ Egge 2+pidiuv, Vezi mai sus nota 4, pag. 265,

„5 zodzo 83 îâv Eetv.. Verb luat” cu sens imperativ ca şi îxbyruy de
mai sus. (Vezi nota2, par. 338). Biihr traduce >id vero (i. e. gladio breves)
illos habere sinitoc.

" miprt

mpoofaălhhetv

npâs

rd csiyos. Aceasta ar fi fost inutil, dacă

zidurile Babilonului aveau dimensiile colosale pe cari ni le dă Erodot ia Cap.
178 din Cartea I, adică 50 de coţi grosime, două sute de coţi Înălţime şi 480
stadii circumferință. Aceasta arată cât e de slabă certitudinea că istoria aceasta
a lui Zopir e reală şi ca fapt şi ca localitate, unde sar fi întâmplat faptul.
Cred că e mai mult o legendă curentă şi care a fost localizată în multe locuri,
şi că Erodot a auzit-o din gura unuia care credeă că lucrurile s'au petrecut în
Babilona; fâră a-şi da seamă că condiţiile locale nu corespund cu legenda...
E clar că un atac sau un asalt în contra unor. ziduri de dimensiile zidurilor
Babilonei ar fi fost un ce fâră nici o gansă de “reuşită.
1câs DBmitdug xasopâvăs
zbhas 'xal Kissiaş. Ca și porţile
numite mai sus nu e putinţă să le Jocalizăm nici pe acestea din cauza disparițiunii zidurilor Babilonului, dar e probabil că porţile Cisiene erau spre Sud-Est .
făcând faţă munţilor Cisiei cari se pot vedeă din Babilona. (Vezi mai sus nota

1, pag.

213). — Porţile: lui

Belus sunt numite după zeul principal

al Asirie-

nilor şi al Babilonienilor, Bal sau stăpân.

1 îmtepEvovrat. Manuscrisul lui Sancroft din Cambridge şi incă unul
scriu astfel, celelalte au înugdgo wat, considerat de Bredoviu şi de alţi comentatori ca mai puţin corect,
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»hsoy zăs pahavăypas,! Tb 6 îv- | +o armă de apărare, afară nu>fabrey Suci za vai Ilporo: ws- | >mai de cuțitul (lor); pe acelea
„haz mă Gsi zo'tatve,
»lasă-i să le aibă. După (trece»rea) zilei celei a douăzecea dă
»ordin imediat restului armatei

»să dea asalt întregului circuit
»al zidurilor şi (în acelaş timp)
»aşează-mi (trupe) persane în

»dreptul porților zise ale lui Belu
»și Cisiane. Căci eu am convin-

=gerea că Babilonienii, văzând
că şăvârşese

fapte

mari,

îmi

>vor încredință tot, până şi ză»voarele dela -porţi. De acolo
>inainte ceeace avem de facut
»e treaba mea şi a Perşilore.

156. Tabra vreanevns ie în!
!<ăy

noituv

răs

156. După ce dete aceste in-

Bahavyiţpas.

2dhavos este bara de lemu

sau de

fier care se introduccă în gaura corespunzătoare în fierăria unei porţi pentru
a O încuiă, aşă că aci se înţeleg zăvoarele acelea cari se înfigeau ca săse în-

chidă poarta şi cari se scoteau sau se trăneau afară
chidă porţile. Remiţând

sau

încredinţind

aceste

când

trebuiă

zăvoare

să

cuivă,

se des-

însemnă

a-i

lăsă porţile la discreţie, Eră, cum am zice noi astăzi, a încredinţă cuivă cheile

porţilor oraşului. Chei în vechime nu se întreboințau decât” pentru a închide
"uşi mai mici sau dulapuri şi cutii, dar porţi mari, mai ales porţile unei cetăţi,
se încuiau cu zăvoare de acestea,

2 Tă ? îvhisbrey îpot se val llipepat

pehtoz:

ră

det

motiety.

Rawlinson, într'o notă a lui asupra inscripției dela Behistun, pune în dubiu
exactitatea istorică a acestui stratagem așă cum ni se relatează de Erodot şi de
Ctesias. S'ar păreă imposibil, argumentează Sir H. Rawlinson, ca Zopir. care a
fost, chiar după propriile mărturisiri ale lui Erodot şi ale lui -Ctesias, mult
timp satrap al Babiloniei sau fiul lui Megabiz, care fu unul din cei şase principali generali ai lui Xerxe (vezi Cartea VII, Cap. 82), şi:a luat apoi comanda
Perşilor în lgipt (vezi inai jos Cap: 160), să se fi mutilat în modul descris,
aci pentrucă Orientalii nu vor să serve subt un om mutilat, considerând mutilarea ca o marcă infamantă, cum arfi pecetea cu care se însemnează cei condamnaţi în multe ţeri la muncă silnică; vezi pentru acesta mai sus la Cap. 78

fraza. >ăpyâpzlia Sat Mirow îvâpis Manu, xi mobrov da
marea

lui Polineu (VII,

11, $ 8), cum

că stratagemul

ox

acesta

Eyavrose, Afir-

ar

fi

fost

repe-

tiția încercării unui Sac sau Scit de pe malurile fluviului Oxus, ca să distrugă
armata lui Dariu, aruucă naraţia aceasta în regiunea romanţelor,

pentrucă

po-

vestea lui Polineu este până în cele mai mici detalii ale ci identică cu o istorie

tipică orientală, atribuită pe vremuri de poeţii şi legendarii persani lui Firuz
şi Hiyetelanilor, de Abu Rihan lui Kanișca și Indienilor şi de istoricii din Kaşmir faimosului lor rege Lalitaditia. E curios de notat, adaugă Wilkinson, cum
câțivă autori latini au luat această legendă şi au împodobit cu dânsa propriile
lor poveşti. (Vezi Liviu I, 54; Ovid, Fasti II, vers 691, s.c.l,).
— În loc de ră
dzi zotâsty s'a propus de unii și chiar Âgurează în unele ediţii săde mortery,
adică să facă cele înţelese cu Dariu. Aaeastă variantă, afară că aproape nu are

sens,nu are sancţiunea edițiilor mai bune, nici a manuscriselor vechi. .
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III, 156,

strucţiuni (regelui, Zopir, se în-

dreptă spre porţile (cetăţii), întorcându-şi privirile înapoi (din

când în când) ca unul care

a-

dică ar dezertă de bună seamă.
Când l-au văzut de pe turnuri

cei postați acolo pentru aceasta,

sau repezit jos şi crăpând pu-

ţin una din porţi l-au întrebat
cine eră şi ce venise să ceară,

EI le răspunse că eră Zopir şi
că dezertă la ei. Păzitorii dela
porţi,

când

conduseră

auziră
înaintea

acestea,

îl:

sfatului Ba-

die

în! că nbhac, întorpioâueoc be îm ăhmdtus adr6.
Se îndreaptă spre porţile oraş ului întorcând capul înapoi pentru
ca
să vadă dacă nu este, urmărit ca orice om care face cevă
traduce pasajul acesta: sil s'enfuit vers les portes de la ville pe furiş. Larcher
se retournant de.
»temps en temps, comme
1

4

pohos.

s'il cut 6t6 un veritable transfugec.
— In Imnul către
Mercur al lui Omer, vers 210, avem expresia ăntorpogăâmv
& 3Băâ:ţeve, tradus
de Mathias »huc illuc in gradiendo cireumferebat oculose.
Vezi şi Iliada IV,.

497
— Particula
.
îh în fraza ds 3% GAmhtwe are sensul lui scilicet

în limba latină sau adică pe românește, E o.frază în Polieneu (VII,
11), unde is îh e
întrebuințat cu acelaş sens identic ca aci, frază în care
e curios de observat că.
7
1
e
ne
.
e vorbă tot de Zopir şi care sună astfel: “1%sy
abropnlos,
(bg> ruda d dani Aa
do
A
stov
zalibve,
:
Coincidenţa e aşă de mare , încât, cred că Polineu
p
când a scris
lucrarea lui despre stratagemele şi şireteniile
'în răsboiu, din care lucrare s'a
extras acest pasaj, a avut în minte pasajul acesta din
Erodot şi în specie locu--

țiunea ds 3 întrebuințată cu ocazia aceasta. Avem îs n întrebui
nțat iar aşă,
de autorul nostru la Cap. 66 din Cartea I, unde în traducer
ea mea -ar fine. .
merit să se intercaleze cuvântul adică şi să so cetească »convinş
i adică că vor:
robi pe Tegeeţie, In Cap. 211. din Cartea VII şi la Cap.
20 din Cartea V.
2 azapativnvreg. Omer se servă
de verbul &yazhtysrv pentru a deschide.
o poartă. (Vezi Iliada Y, vers 752),
3dhtrov ti napazhivavzeg =%y Estpmv sbhqv.Bihr
traduce »portvalvarum alteram aliquantum aperientese, îsîprv
:
arată că poarta aveă două
pârţi (>deux battantse cum se zice pe franțuzeşte), din
care s'a crăpat una su-ficient numai.pentru a pune chestiunile enunțate.
tie ns ei m za! Greb depevoc tot. La Cap.
torul nostru pune în gura lui Cresu cuvintele aproape 35 din Cartea I, auAdrast: anis ss tv ui udtev vis Ppoyins nu întortos identice adresate lui
îpoi îiveoc.
5 mohobpol, In câtevi ediţii găsim zvhwgoi. — Pentru sensul acestui cu:

vânt vezi mai .sus nota
% Noaragzăş

îi

1 dela pag. 265,

a

moră.

Pentru

sensul

verbului.

xarascăș

vezi mai sus
nota 4, pag. 110. — Valelenaer propune a se ceti '26 în
loc de îs, adică cu
sensul de îs pâcoy abzâvy. Nu văd de loe necesitatea
unei asemenea amendări,.
mai ales că avem alte pasajii din autorul nostru unde
xatasrăs şi otâs cu înt
insermnează a sta în faţa unci autorităţi; astfel la Cap.
'46-mai'sus avem »xa-.
tastăyr
2RSs*0

<

eg Eni robs ăpxâvrase; la Cap. 79 din Cartea
Guviâptove,
e
îs.

Unele

ediţii vechi au. ssaâvhzs

VIII

aven

»orăs tai m-
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65. madra, Gt6e : Gwu- | bilonienilor. Infăţişându-se:
înaAzonatăvai 2 zi | intea acestuia, se văită
zicând
GTpastiy, Sa
ș sâpos Epai- | că, păţise dela Dariu cele
ce își
j
»E9 | făcuse el însuş; că le: păţise
IT »îŢO Duâv 6 Bafvhowot, | ucestea fiindc
ă sfituise pe Dariu
»Tao păporov dyx06y,5 Anpsio 6£ | să retragă
armata (lui de azi 7îj zpartii5 vai Ilipona: y3- | colo) deoarece
nu părea a fi un
cea

6

n.

d0bhedoni

xW15709. 4ă76y, 05 văp, â1, 2u£ e | mijloe de a Imi
cetatea, Şi a-

»oâs hoanoâuzvos, vazanpottezar 7 cuma<, urmă
el zicând, >am ve»ăniorauat & abzod aâoas râs s- | »nit la voi,
O : Babilonienilor,
»8050ve

cv

aovhsvu roy c, 8.

»»spre

marele

vostru

bine

şi

>spre pieirea lui Dariu,
a arma-

»tei (lui) şi a Perşilor. Căci, de

bună seamă, aceluia care m'a,
»batjocorit în aşă fel n'are să-i

»meargă bine; câci

eu

»toate planurile ]ni.cu
»nuntula-

cunose
deamă-

1 zalhziv. Un manuscris are forma necontractată
2 ănavtazayut. Ca abducere în Jatineşte însemn zafts+y.
ează »a ridică de acoloc.
- Ridicând armata de acolo însemnă ridicarea
asediului. |

3 îmzi'r

e obâsig nâpce îpuivero <âs .diwbotog. Asupra
pasajului
acesta Blakesley face o observaţie interesantă
ŞI zice că nu e fiiră însemnătatea
ci specială întrebuinţarea indicativului îpuivero,
după ce um avut infinitivul
ovpupovhsâsa: mai sus în aceeaş frază, Zopir aci miute
când spune că a dat:
sfaturi lui Dariu (cvuBovhzăsai oi , dar sfaturile
ce pretinde că le-a dat sunt
bazate pe motive reale. Infinitivul exprimă, dubiul
asupra faptului indicat de
verb, pe când indicativul indică un fapt real,
un argument solid. Sensul frazei
cum reiese din această schimbare de construcţie,
nu s'ar puteă exprimă în tra=
ducere decât servindu-ne de condiţionalul ar fi
în loc de indicativ şi apoi să
întrebuinţăm indicativul pentru Epatvszo, El pretind
e că ar fi” dat sfaturi lui
Dariu să retragă armata deoarece nu eră mijloe
(cum în realitate nu eră) de
a luă cetatea. — [n unele ediţii găsim 83 după ae.
Schweighiiuser propune 9
în loe de se,
,
RR
1 Zom
hijowy Expresia care indică continuarea unei
vorbiri; o găsim
destul de des în Erodot şi între alte locuri la Cap.
113 din Cartea 1, unde vezi
vol. Î, paz. 209, nota 3,
5 x
pteozov ăqaliy. Pentru această construcţie
a verbului îxw
urmat de acuzativ cu sens de spre sau ducând la,
vezi gramatica elină a lui
Riihner, $ 506.
* <jj szartţ. Unele munușcrise omit articolul care
de fapt nu-şi are locuil,
deoarece nu figurează nici la Aapziw nici la Iliosgo
:: dacă l-am respectat e
numai

fiindcă e exprimat în toate ediţiile moderne cele mai
bune.
a
* xatanpottssa
t, La Cap. 36 de mai sus autorul nostru întrebuințează
Yerbul
acesta şi pentru sensul ce îl are şi modul cum
pag. 89, nota 3. — Suliectul'este Aapstos subtinţeles.
8 ab-ob

susas

ns

drst6Bons

ev

a căpătat acel sens, vezi
-

Bovhzupăruwy

.
trecătorile de ieşire ale hotăririlor (adică ale planurilor
lui), Găsim

sta şi la Cap. 234 din Cartea VII...

E

Literal

toate

expresia acea-

>
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aur dvozatvputvay, Tippd
io
ere ut Gmdza,

157. Astfel vorbi (Zopir). Babilonienii însă, când văzură pe

Ba£v
47
pai
Ehpat

un bărbat din cei mai de frunte
printre Perşi ştirbit de nas şi
de urechi şi purtând (pe corp)
semnele biciului şi pătat cu

sânge, nu
2roîu0! avi dy 38
z0sero 0: orpurils. “O 38

mo

ment

aDdTăy

zep 1

70570
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îv

IlEpomat

că spunea adevărul

veniă
gata
cere:
după

şi că

la ei să-i ajute, şi erau
să-i acorde ori şi ce ar:
el ceri armata. (Zopir),
ce primi dela (Babilonieni)
în-

zi, scoțând urmata Bubilonienilor, înconjură mia (de oameni)
pe cari spusese lui Dariu să-i
aşeze întâiu, şi pe aceştia îi nimici. Atunci Babilonienii, încredinţaţi că faptele lui (Zopir)
se potriviau cu cuvintele lui,.
se bucurară foarte şi erau gata
să se snpue întru toate ordine-

sai 02517626 = 76y Aapsiob o7pa-

1! ăvâpa

un mo-

țelegerii luate cu Dariu. A zecea,

Oh

pac Tăe Gwyrztnivas, abis

îndoiră

ceea(ce ceră), făeii conform

zoo: Enzo. ră Era

/apăze Sovtze, 2

se

lui.

Lăsând

apoi

să mui

treacă (numărul de) zile convenite, alegându-şi (trupele) din-

doztuuwrărwy,

Avem aci mai multe va-

serie de manuscrise au textul aşă
riante pe cari le prezintă diverse ediţii.
cum, l-am reprodus aci; manuscrisul din Cambridge precum şi cel. din Viena
au &vâpa zâv îv lipsa: doxtpozarov, Ediţii bune au făcut combinaţii între
aceste

variante

cari,

fără a fi incorecte,

nu

pot îi autentice,

şi nu

tică decât una din cele două variante ce se găsesc în manuscrise
pe aceea în formă plurală, care mi se [pare mai în spiritul
Ediţia lui Creutzer are &vâpa zâv îv llipanat Bowpuwraroy,
e o combinaţie din ambele variante.
2 Eatepăanestut, Textul lui Long şi Macleane pune

cred

stilului lui Erodot,
care, cum am spus,
accentul

tima, silabă îz:rpuntala:, nu cred însă acest mod de a accentuă bun.
* nat.

Câtevă manuscrise

au ic

auten-

şi mi-am ales

pe penul-

în loc de Tiuv.

4 ny 3âtazo spEwv, Verbul 3fopat guvernează genitivul şi al persoanei
care cere și al obiectului „cerut; astfel la finele Cap. 8 din Cartea [ avem zu
sto îtopat pi Btestiat vu,
* Samper
Unele ediţii, între cari a lui Sayce, au forma atică con-.
tractată. Sange"
6 îahetduzvos *âv BaBvhoviwvw, Băhr traduce: »cum
optimos quosque elegissete. Mai sus la Cap, 41 am avut verbul
buinţat

tot

în sensul

acesta:

>"0

2:

2zstus

sv

dazâve,

e Babyloniis
acesta între-

Thalia III, 157, 158.
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aivânytec.|

“0 d: arte
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dta- ! tre Babilonieni,

i-a

scos

şi a

„May răc ooyzzuâvas Întpas, îît- | nimicit cei două mii de soldaţi
are 3 Th: apostprutvov, ai av- | ai lui Dariu. Babilonienii, când
4d0Găpzvoc "uazerbyzvoz zobs 1e- | văzură şi isprava aceasta, avură
pazâpiabe, “Os 58 ai. zodzo | toţi (numai cuvinte de) laudă
marEpaozo, zăvn îi, îv îv zala în gură pentru Zopir. Acesta

Bagohoyiotat Zozwpoc,?

ai ospa- | iarăş

(încă odată),

zăp/ns5 za odrâe cet ua saroz- | treacă numărul

at ăzsâ5tezzo,

|

Lisând

de

să

zile conve-

nite, scoase (trupele babiloniene)

O

ri

la punctul indicat înainte şi înconjurând pe cei patru mii (Persani trimişi de Dariu), îi nimici. după ce săvârşi şi această
ispravă, Zopir deveni totul: în
ochii Babilonienilor, şi comandant al trupelor (lor), şi păzi|
|
tor ul zidurilor (cetăţii lor).
158. Ilpoczodi 68 Aapsinv pază
155. Dar când Dariu operă
ză ovyusiuavat motswusyon mîpit | asaltul convenit pe întregul cird zet/o0s,? Svfadza di, aăura zhy | cuit al zidurilor, Zopir dete

6hoy 6 bozopos Stizaiz, O: uâv | toată viclenia (lui) pe faţă. Căci
a

«i

“3

Dj
a.

„văp Bafvhowno 5 ăvagăvsec Eni mb | pe când Babilonienii, suindu-se
si70s, Tufivavto Tijy Aapsiav stpa- | pe ziduri, rezistau atacurilor artiv zpostăhovoay, 6 33 fozopos | matei lui Dariu, Zopir, deschi-

zic te Kroniae
|
1 zîov

ai

Bqidas

îv osâpast

aa- | zând largi porţile zise Cesiane
| Şi ale lui Belus, introduse pe

aivtovreg, Literal: vil aveau

în

gurile

dându-le. In alte cuvinte vorba lor nu eră decât de el şi îl lăudau.
duce »ore ferebhant eum ludantese.
e

2 ndvzu

3%

“nv

tobet şi alţii propun

când traduce

îv

zoict

suprimarea

DaBoroviotat

prepoziţiei

»omnium primo loco apud

îv

şi

Babyloneos

fwaupos.

Biihr

de

lor, lăn=
Bâhr tra-

Valckenaer,

fapt o ignorează

censebatur

et dicebatur

„ Zopyruse, căci nu:pot consideră pe >apude ca traducâud pe tv. Avem la Cap
156 din Cartea VII v»zat fcav înavea ai Sopijzovaate şi In: Cap. 122 din Car-

tea I »%y zi oi îv să

hâ

ză măvra “n Kuvăe. Am mănţinut

pe îv pentrucă

nu văd să lipsească în nici un manuscris. Poate că se subtințelege zâ hop
după îv.
3 c-parcdpy'ms. Câtevi manuscrise au szpuritpyinis.
.
;
* xară mă so'țretpusva. Biihr traduce amplificând »>secundum ea qui

cum Zopyro
3 nepis
nului, ceeace
gului cere de
tea IV,

conrenerante,
:
să retro. Se înțelege aci întregul circuit al zidurilor Babilosuggeră un atac general ce trebuiă să'l dea Dariu în contra întreziduri.— Avem afpi tot în sensul acesta la Cap. 15 din Car-

aaâget î5 ubzive,

ă

|

Ot pivăp DaBvhbytor. Câtevă ediţii interealează particula 23) după
“ăp: această intercalare însă nu e în acord cu manuserisele vechi,

ITI Ta a
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izonâvas mbhas ! avamsriadc, toîjre | Perşi în interiorul cetăţii. O parz0de Ilăpoas 3e zb zet/os. Tâv 53 | te din locuitorii Babilonului au
Bagohovioy o? uăv siâcy s non, | văzut cele ce se petreceau, a_obzat uy Ezewzov 23 z0d “db zod | ceştia s'au refugiat în templul
Dijhov să îpdw? ci 33 obu siây | lui Joe Bel; aceia însă (dindela
ziţia
şi se
vol.

L-ăe ce Niaoias ua! Bmlidag
zudeoptivas modus. La uota'7
pag. 338 de mai sus am văzut că nu se poate preciză cu siguranţă poacestor porţi din cauza dispariţiunii totale a zidurilor Babilonei antice,
presupune numai că făceau faţa spre Sud-Est. La pag. 332 şi 333 diu:
Î, am schiţat după o hartă a căpitanului englez Selby starea ruinelor Ba.

bilonului şi după Opert traseul presupus al zidurilor. Partea occidentală a ora-

şului eră scăldată de Auviul Eufrat, ași că partea principală a zidurilor se
află pe partea opusă a fluviului, afară de aceasta, drumurile mari ducând Ja
orașele mari cum erau Niniva, capitala Asiriei, Egbatana, capitala Mediei
şi Susa, capitala: Persiei, erau în direcţia Nordului, Răsăritului și Sudestului,
pe malul stâng al Iufratului; tot ce eră pe malul drept al acestui fluviu lu
Rabilonia eră pustictatea Arabiei.

2 05

Atăc'rvd Bij)ov ei tpov, Chiar

ţinând

socoteală

de exagerata

dimensiune pe care ne-o dă autorul nostru ca întindere a suprafeţei oraşului
Babilona (Cartea I, Cap. 178), unde ne spune căoraşul eră un patrat a căruia
fiecare latură eră de 120 stadii, adică de vreo 22 kilometri, ceeace ar da o
suprafață de 484 kilometri patraţi; trebue -totuş să admitem că acest oraș eră
de o întindere foarte mare, poate ta de 400 kilometri patraţi, adică de 7 ori
mai mare ca Parisul actual; astfel Babilona prezintă mai mult aspectul unui

district fortificat decât acela al unui oraș propriu

zis, Această

întiudere

con-

ţineă de sigur clădiri şi palate, dar rare şi răspândite pe acest spaţiu mare în
care se aflau parcuri mari, grădini şi locuri virane, dar poate şi terenuri cul:
tivate şi livezi de pomi roditori. Pe acest spaţiu mare se văd mai multe ruine
şi am: văzut la nota 2, pag. 331, vol. I, unde se tratează pe larg chestia situațiunii acestui
templu al lui Bel, pe care îl numeşte Erodot templul lui Joe
Belu, că apinia cea mai acreditată astăzi este că ruinele dela Babil, pe dealul
dela Mujelibâh, sunt acelea ale templului în chestiune, la Sud de care deal se
revărsă în fluviu canalul.
lui Nabucodonosore care aduceă apă în centrul oraşului dela rezervoriile despre Nord făcute de. acest rege. Aşă fiind, canalul se
vărsă în fluviul Eufrat, la un punct între dealul Kasr-Amram care conţinei
palatul lui Nabucodonosore la Sud şi dealul Babil-Mujelibâh care conţinei templul lui Bel, punctul cel mai sacru din Babilona. (Vezi schiţele de. hartă de pe
pag, 332 şi 833, vol. [)' Aci trebue să desluşim o chestie care a fost foarte
controversată relativ la topografia veche.a Babilonei. Autori antici. cum sunt
Erodot (|, 181), Diodor din Sicilia (11, 8), Strabon (XVI, 5), Pliniu (IL A
VI, 26), fără a vorbi de alţii, afirmă că fluviul Eufrat trece prin mijlocul DBabilonei şi că cele mai importante clădiri se aflau pe maluri opuse ale acestui
fluviu, şi anume că fluviul Eufrat trecei între templul lui Bel sau Bel-Mero-",
dach și palatul cel mare al lui Nabucodonosore. Dacă considerăm că acest templu
al lui Bel este reprezentat astăzi prin massa de ruine cunoscut subt numele de
-Babil sau dealul Mujelibeh şi că ridicătura numită Kasr reprezintă "punctul
pe care se înălță superbul palat al lui Nabucodonosore (vezi schiţa pe. plan de

pe pag. 353, vol, I), vom vedeă că ambele aceste puncte se află pe malul stâng

al fluviului. Canalul însă săpat de Nabucodonosore şi care alimentă rezervoarele mari făcute de acest monarh, treceă, cum am zis, tocmai între ridicăturile
dela Babil și dela Kasr şi urmele acestui canal se pot urmări foarte bine şi

astăzi. E foarte posibil ca autorii clini pe cari

i-am

citat

mai

sus în această

notă, să fi luat acest canal drept fluviul însuş, şi că din această eroare să fi
provenit legenda că fluviul treceă între aceste două edificii, Aceasta e, cred,
cea mai bună explicaţie a nepotrivirii care există între topografia actuală a
locului ocupat de vechea Babilona şi deserierile lui Erodot, Otesias, Pliniu,

Thalia III, 158, 159.
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îcusvot,
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N
| ce au aflat şiei că fuseseră tră-

Di
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159. Dagohoy pizy voy oz mb
îsdrzpov apti? Ampsios 33 înai

159. Astfel dar fu: luată 'Babilona, pentru a, doua oară. Da-

ce 2upăstioz zây Batooviwv, 7057 | riu, după ce' se făcii stăpân pe

uzy Gpswy mb rat/os memsi)s

za! | (oraşul) Babilonienilor, dărâmă

îndâva 2ncim63

7obzwy o
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ăc mbhas mons ontozao:,? cb | zidurile lor şi smulse toate ponTăp aporepay Ey R5pos rijy Ba- | ţile din loc; căci Ciru, când
*

| mai

înainte

a

luat

Babilona,

Strabon și alţii. O altă explicaţie este aceea dată de Layard (Niniveh and Ba-

bylon, pag. 493), cum că Eufratul, care are în adevăr o tendinţă
trage spre apus mâncând mereu malul drept, curgeă pe timpurile
Babilonei mai la răsărit, aşă că întră în oraș; această explicaţie
se pare satisfiicătoare, pentrucă dacă eră aşă, fluviul ar fi ros până
dela Babil înainte de a ocupă matea în care curge astăzi.

1 pi dt

obx

clîov

Eutvoy

îv

ri

Eworod

rătt

de a se resplendoarei
însă, nu mi
jos ruinele
!

îxaorog, Aceasta

se puteă întâmplă lesne, dată fiind imensa întindere a orașalui.
“
2 DaBoiby pâv vov odrw ci îzbespoy ai plin. La finele Cap. 191

-din Cartea Î, avem fraza »xat Dafohâav piv oda sâzs nobrov ăpuionroc,

Vezi

nota asupra acelui pasaj, vol. T, pag, 358, nota 4,
o
„3
retyoc nepteile 'xul săc bas
ndoac ărtsnaas. Biihr
traduce:: >mcenia sustulit (scilicet diruit) portasque avulsite. Aceeaş expresie
de ră zsi/os nepatptstv pentru dărâmarea zidurilor e întrebuințată de autorul
nostru la Cap. 46 din Cartea VI; asemenea-pentru a smulge porţile unei cetăţi, avem la Cap. 17 din Certea I soăzz bâpas ântonac, —In toată partea
aceasta a naraţiunii lui Erodot relativă la acest asediu al Babilonei am arătat,
atât la nota 4, pag. 358, vol. + cât şi la nota &, pag. 329 de mai
sus, că
autorul nostru-confundă evenimente şi fapte petrecute într'un asediu cu fapte
petrecute cu ocazia unui alt asediu. Aci în specie nu se poate ca Dariu să fi
distrus zidurile acestei cetăţi, căci Babilona mai susțină încă un asediu în timpul domniei lui Dariu când cu răscoala lui Araku, asediu la care nu a luat
parte Dariu în persoană, cum a luat aci; apoi Babilona s'a mai răsculat și în
contra lui Xerxe şi despre zidul acesta vorbeşte autorul nostru la Cap. 178 din
Cartea 1 ca existând pe timpul lui.
(mspiliier, vezi Cartea |, Cap. 178). Dacă

Dariu ar fi distrus aceste ziduri, cum spune Erodot aci, cum ar fi susținut Ba-

bilona un asediu în contra lui Xerxe și cum ar fi fost ele în ființă pe timpul
lui Erodot? E mai rațional sa credem că Dariu a făcut spărturi în zid, căci
munca de a rade până la pământ nişte ziduri a căror lungime şi grosime erau
aşă de colosale cum erau acestea, ar fi fost enormă. Ctesias, după spusele lui
Diodor din Sicilia, afirmă că a văzut aceste ziduri şi s'ar fi mirat de îuălțimea
lor:

„a

Bos

&ntszov

abis

ărobovatv,

d$

os

Kensiaş

i Kutdoşe

E

am zis, probabil că şi Dariu şi Xerxe, când au luat Babilona, s'au
numai cu spargerea unor porţiuni din ziduri, suficiente pentru ca să
„rezistă. Când se pregătiă o revoltă, atunci cetăţenii reparau repede
astfel puteă oraşul acesta să susţină nu mai puţin ca patru asedii
contra Perşilor, unul în contra lui Ciru, două în timpul domniei lui

un al patrulea asediu în contra lui Xerxe.
+ Zhov Kbpos chy Brâvhâvu înoimes

rodrwy

dar,

cum

mulţumit
nu poată
zidurile şi
numai în
Dariu şi

odîtrzpov.

Be-

rosus (ap. Ioseph. c. Apion I. 20) spune contrariul şi anume că Ciru, după ce
luă Babilonul, dete ordin să se dărâme cu totul zidurile exterioare ale acestei
cetăţi. Probabil că şi Erodot şi Berosus greşesc în sensuri diametral opuse și

346

|

5

'Thalia III, 159.

O

d 6 Anpzios. roy dvâpâv | nu a făcut nici una nici alta
obs vopotalove udata Es rptg- | din acestea: Dariu mai luă ca

phioos ăveozodâztoz,! roict 3 | la trei mii dintre: bărbaţii cei
dhozaiat Bagvhoviotat ăztâwzs zijy | mai de frunte şi îi trase în ţepi,
zh

otzsaty, “Oc 0% Zt0vot sovai- |. iar: restului

Babilonienilor

le

co

126 oi BaBohiwor, fa ot veyea | predete oraşul ca să-l locuească.
Dmorţivnrat, 2 râs Aapsios apotââv | Ca să aibă Babilonienii femei
zotqos răs văp tuvtây,3

os a7i | şi cu să nu piară

neamul

că Ciru fără a lăsă intacte zidurile le-a pus în stare aşă ca să

poată

lor,

servi ca

“apărare cetăţii, cum am spus în nota precedentă că a făcut mai târziu şi Dariu,
Pe iaseripția dela Behistun

unde

se vorbeşte

în contra lui Dariu (vezi acea inscripţie:la

de ambele

începutul

revolte

acestui

ale Babilonci

volum,

col. II,

S 1 şi col. III, $ 14), nu se spune un cuvânt despre dărâmarea zidurilor, de
„către acel monarh, şi cred că dacă s'ar fi efectuat de el o lucrare aşă de colosală, s'ar fi menţionat. Pe de altă parte, nu e imposibil ca Erodot să fie mai

aproape de adevăr decât Berosus, pentrucă Ciru nu a luat

cu asalt

Babilona,

ci Babilonienii s'au predat de bună voie şi au deschis singuri porţile cetăţii lui
Ciru, care deci a putut să arate mai multă clementă decât dacă ar fi întâm- pinat rezistenţă, şi să lase zidurile intacte.
.
1 Agpsios răv &văpâv zobe xoporulovs uâhtara îs *pLayt-

Niove ăveoxo)âz:s. Această cruzime seamănă mai mult a unui act al Îui
Xerxes decât al lui Dariu şi inscripţia dela Behistun nu spune că el a făcut
aşă cevâ,Ea spune numai că cu ocazia primei revolte, Dariu sa mulțumit să

execute pe pretendentul care a excitat revolta (col. II, part. I, linia 5), şi că
cu a doua ocazie a pedepsit cu moarte pe şeful rebel şi pe câţivă din partizanii lui (co). III, part. 13). Prin urmare e de presupus că şi aci autorul nostru
a [ăcut confuzie. Nu e mai puţin adevărat că asemenea execuţii crude se obicinuiau-la popoarele vechi asiatice şi tragerea în ţepi a captivilor şi a prizonierilor de răsboiu se practică de Asirieni în mod curent, țrecum se dovedeşte
din bazoreliefele găsite la Niniva, unde vedem totdeauna reprezentate asemenea

„execuţii. (Vezi Layard Ninitel, and Babylon, pag. '355).
de a merge
istoria

aşă departe

Hunilor,

ca

a 'Tătarilor

să

găsim

exemple

şi a TPureilor

Nu s'a fâcut oare Vlad al V-lea al nostru.

e

de

plină

celebru

Nu avem

asemenea
de

însă

nevoie

acte barbare; şi

asemenea

fapte

oribile.

prin asemenea cruzimi cari

iau dat porecla de 'Țepeș, prin care e cunoscut în istorie. Sigur că
cu Tătarii și cu Turcii i-au suggerat aşă barbarii, căci rassa noastră

contactul
nu e din

fire crudă.
— Cu privire la execuțiile despre cari e vorbă în textul acesta, isto-

ricul englez Grote (ist. of Greece, vol, IV, pag.
cuţia streliţilor revoltați sancţionată de Petru cel

loc

la Moscova

în

anul

1698,

cu

care

ocazie

2.000

311), le compară cu exemare al Rusiei, și care avi
de

streliți

fură

spâvzuraţi

împrejurul zidurilor oraşului.— Venind acum la: victimele acestor represalii în
contra Babilonienilor, acești bărbaţi de frunte 'despre cari vorbeşte textul (robs
xopogaiobs), aceștia trebue să fi fost Caldeeni cari formau clasa sau casta su-

perioară a cetăţenilor acestui oraș.
— Pentru verhul ăvzcxohântes
Cap.

132 şi Cartea

îva

opt

1, Cap.

y&vea

128.

baoiymrat.

Biihr

traduce:

vezi mai sus

Ii

sut soboles ipsis fiate.

In loc de yâvza Bekker propune a se ceti aci 2ven, subt cuvânt că Omer în
Iliada (VI, vers 140; IX, vers 538 şi XIX, vers 122), întrebuinţează pe “fev=h
în sensul acesta; în Iliada XIV, la vers 123 avem “fEvas, aşă că nu văd de ce

să facem schimbarea propusă de Bekker, care nu e sancţionată
'de nici un text
manuscris,
* că ăp tuozâv, Particula ăp luat aci în sens explicativ prin amin=

tivea către cetitor a unui fapt pe care trebue să-l cunoască, fie pentrucă e
lucru de notorietate publică, fie pentrucă i s'a spus dejă. Avem la Cap. 8 şi

24 din Cartea 1 pe “ţăp întrebuințat tot în sensul acesta,

|

Thalia III, 159, 160.
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41

iată ce făci Dariu
căci, precum

prev: ăzător:

am arătat mai sus,

Babilonienii, ca să economisească proviziile (lor), le sugrumaseră pe acestea; el ordonă
tuturor neamurilor vecine să aducă femei în Babilona, dând
ordin în aşă mod fiecăruia, că
numărul total al femeilor s'a
urcat la cincizeci de mii; din
femeile acestea se coboară Ba-

GV

zây Yvvat“E east,

.

bilonienii de astăzi.

160. ii

î

Gozpţiny Nepoîwy

100. După estimaţia lui, Da-

odâsi

dzepepădezo zapă

riu nici un Persan, nici din
acei cari Suu născut în urmă,
nici din acei cari au fost înainte, nu a întrecut pe Zopir în
fapte mari, cu, singura excepţie

Anpziw xpt pe. obs=

vevousvoy ora Tây zpbrspoy, Gr
văl R5pos wobvos' zodzw ăp 0%
dsie llzpotoy “ftiwot o âwvrby

a lui Cirn; Căci cu acesta (din

Gbuodse:y, 7 Tloihdzts 2ă Aapstoy
hEyerat Pour rivâs anotitacdat,8
oș Bobhorzo dy Zozvpoy sivat dna
Dia ijie getusine$* uhdoy, 1) Ba1 cs val ua

îpuăs

urmă) nici

un

Persan

găsit demn de
Se spune

nu

sua

a fi comparat.

că Dariu ar fi zis a-

dsâmhuwzat. Se referă la cele arătate mai

sus la

Cap. 150. — x âpuăs nu are aci sensul larg >dela începute, ci mai restrâns
de »dela începutul naraţiunii acesteiar, adică mai scurt pe româneşte mai eus,
Găsim pe va” âv&s întrebninţat în acest sens la Cartea V în Cap. 62 şi 9
și la Cartea VII, Cap. 88.
2 =0b sirov apoopâovrss.. Pentru structura aceasta vezi gramatica
elină a lui Riihner, $ 533. Acest participiu având un sens de scop urmărit,
3 îoas în. Particula di, indică aproximaţie. (Vezi vol. I, pag. 281, nota 5);
în pasajul din Cartea I, Cap. 157, care face obiectul acestei note, avem 2%

4015 care indică şi mai puţină preciziune.
1 poptâduwv
Sri

Textul sancroftian

ue pahatwpa

este

suma

are pop:d5ss.

totală

adunată

pe

capete

sau

unităţi.

* aupă Aapziw xp î- După judecata (sau părerea) lui Duriu: Avem
la Cap. 32 din Cartea I nași îwoi. (Vezi vol. I, pag. 54, nota 5).
1 cobrp-făp obâsts llspstwv nţiwci xw Eworbv obppalesty.
Marea opinie pe care o au Perșii despre
torul nostru mai sus Ja Cup..34 şi 89,

3 vopnv

Dariu

tvde

face asemenea

ănodttaclat.

un compliment

E curios că Plutarch atribue
Erodot la Cap.

aşă

că

există

că

bir

din

cele spuse de au-

La Cap. 143 diu Cartea V, vedem

măgulitor lui

a adresat

143 din Cartea IV, sspune

o

reiese şi

Megabiz,

lui Zopir

că

Dariu

complimentul

l-ar

oarecare confuzie în spiritul acestor

tatălui

că

lui Zopir.

pe care

fi fâcut lui Megabiz,

istorici

cu

privire

la

aceste spuse ale lui Dariu.
9 cetasia n S

Majoritatea

Gaisford, bazat pe autoritatea

naluscrisclor

însă

ne

prezintă

câtorvă

forma

manuscrise,

pe care am

serie &s tzin

adoptat-o în acord

|

„

"Thalia III, 160,

fohâvăs 0! :eizoot. zphe.. zi. 20b94

desea că ar fi preferat ca Zopir
să nu fi- fost aşă nedemn. mu-

2podŢâvsodat, "lzipanoz.23 niv v.
*

tilat: decât să fie stăpân : peste
douăzeci de Babiloane pe: deasupru celei în ființiă, Şi l-a cin-

Q2

-

făhos" za dă Gâpă oi. vă mră
Ezoş E0idow sobra: ză Iliponoi îcr ..
că

tota, mai si Boohâvă o eL
*
câwzs dzshta. 2- jtuzolat u&-/pa. rijs
«

stit foarte (Dariu) pe Zopir;
el îi mai hărăzi în fiecare an

zasivov Cons” ai da. moda Eiz5îore, Zuzbpov 85 zoârov: vivsza
Me=zălozoe.
Atari
dz
Mayăpono
s, 3 îsî< 2yîv Alybare
daia,

"AOrnvaioy a

daruri de acelea de cari la Perşi
se ţine mai multă seamă, şi i-a
mai dat Babilona ca s'o admi-

89 00 d-pv 20pra-

Zivnsz. Msyoafotav +

na

3 codTuv i-

nistreze cât timp ar mai

fi în

multe (privilegii). Acest
avi un fiu, pe Megabiz,

Zopir
carele

vieaţă scutit de a răspunde tributu
; (i-a)
l mai acordat şi alte

a comandat în Egipt expediţia
în contra Atenienilor şi aliaţilor
lor; acest Megabiz

N

cu Creutzer şi aci şi la Cap. 115 din

pag. 204. Manuscrisul

1! dâpă

sancroftian

oi ăvă nây

Cartea

are aixins.

I unde

Eros Sîtdo» rabru ză

vezi

avi

la

(şi el)

vol, ÎI, nota 3

|

Ilipogsi

far ciur
satu, Ctesias (zcerpta Pers. $ 92), confirmă cele spuse
de Erodot şi menționează între alte daruri oferite de Dariu lui Zopir o râşniţă.
de aur (post
5”qv) cântărind 6 talanţi, adică de o valoare ca de
15,150 lei; acest dar,
zice acel autor, ar fi cel inai distinctiv pe care l-ar primi un
Persan.
? &cahtr. Cred că trebue să înţelexem prin cuvântul acesta
nu că Dariu

a scutit oraşul Babilona de contribuţii, dar că a autorizat pe Zopir

să le reţie
în profitul lui propriu în loc de a le vărsă în tezaurul regal,
cum făceau satrapii ceilalţi orânduiţi peste provincii.
— Cât pentru expresia aceasta, o găsim
în Cartea aceasta mai sus la Gap, 94 și 97, unde avem ăss)fu

hovzat

zdup'ny.

2 M=-c8vtos.

Atât 'Pucidid

(IL, 109) cât

și

Ctesias

spăg

lipsa vs

(Bxc. pere., 32, 33),

ne- spune că Megabiz acesta deveni ginerele lui Xerxes luând

în

căsătorie

pe
Amitis, fica acâstui monarii. El fu unul din cei 6 generali puşi
în comanda
armatei în contra Elinilor, Tot el a alungat pe Atenieni din Egipt
şi a strivit
revolta lui, [naruş, Mai târziu, la anul 447 înainte de Hristos, el însuş
s'a certat
cu Artaxerxe din cauză că monarhul acesta nu a respectat
angajamentul în
a

baza

căruia

se

predase

Inarus,

dar

împăcându-se

in Persia la o vârstă foarte înaintată.

* MegaBbţav

5 robrov jiverae

iar apoi cu Artaxerxe, a murit

Li zopos, îs îs "Alitvas

adro-

pâhmas Ex tlzposwv. Această dezerţiune a lui Zopir, nepotul eroului
acestui
episod cu care Erodot închide Cartea III a scrierilor lui, este
menţionată de
Ctesias ln $ 43 din scrierea lui Excerpta Persica. Acest autor
afirmă că acest
fapt s'a petrecut foarte puţin timp înainte de moartea regelui Artaxerxe
s Longiman, adică puţin timp înaintea anului 495. E faptul cel mai
posterior din
câte sunt consemnate în tuate, scrierile lui şi de sigur a fost
adăugat aci de
autor cu ocazia ultinici revizuiri a lucrării lui. Cum na cred că
Erodot a mai
trăit după anul 429 sau 128 înainte de Hristos, presupun-că
Ctesias a pus dezerțiunea lui Zopir prea aproape de moartea lui Artaxerxes,
și că în realitate
ea a avut loc cu 3 sau 1 ani înaintea acelui eveniment. Cuvintele
acestea .din
..... m. mem, i

pat

i

"i Set,

!

ap
nn.

voma

sanie ..

e

318

Thalia Il,

vesa bbzwpoc, îs îs "Abivas
ou): £4 Ilspoiwv.:
TEBAOE

BIBAIOT

160.

a

:

349

ad- | un fiu Zopir care dezertă dela,
Perşi (şi se stabili) în Atena.

>

FINELE

CĂRȚII

III.

text au o mare importanţă pentru biografii lui Erodot, pentrucă ele probează
că el a trăit până la dezerţiunea aceasta pe care nu o putem pune înaintea
anului 428 înainte de cra noastră, Despre acest Zopir, Erodot mai vorbeşte
la
Cap. 43 din Cartea IV. Ctesias ne mai spune că acest Zopir a pierit într'o
Iuptă între Atenienii comandaţi de el şi. Caunien—ii.
Cred că clauza aceasta
a fost adăugată de Erodot la finele vieţii lui cu ocazia revizuirii lucrării
lui
şi că nu există când a scris întâiu cartea aceasta; acesta pentru motivele
ce
le-am expus în introducerea care, precedă traducerea acestei cărţi
— Unele
. ma:

nuscrise, în loc de adzopăhuez an "nbzopâhass-; aci ne-am ţinut de textul san-

croftian şi cel wesselingian,
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