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ПРЕДИСЛОВИЕ
Классическая филология считается фундаментом европейского гу
манитарного образования уже на протяжении многих веков. Знание
классических древностей способствует более глубокому пониманию
истории национальной культуры. Приобщение к древним языкам дис
циплинирует ум, развивает логическое мышление, обогащает словар
ный запас и способствует усвоению иностранных языков.
Можно только сожалеть, что традиции классического образования
в нашей стране во многом утрачены. Поэтому архиважными являются
издания, способствующие подготовке специалистов по классической
филологии - как учебные (учебники, учебные пособия и др.), так и
справочные (исторические, литературоведческие, мифологические
словари и др.). Далеко не последнюю роль играют и хрестоматии,
обеспечивающие учебный процесс оригинальными текстами, благо
даря чему возможна эффективная подготовка студентов.
В данной хрестоматии представлены фрагменты сочинений тех
древнегреческих авторов, которые изучаются в рамках курсов «Древ
негреческий язык и авторы», «Древнегреческая трагедия», «Античная
литература эпохи эллинизма». Это эпические поэмы Гомера, трагедии
Софокла и Еврипида, комедии Аристофана и Менандра, историческая
проза от Геродота до Плутарха, речи афинских ораторов, произведе
ния авторов эллинистического периода. Тексты предваряются крат
кими статьями об авторах, указаны источники древнегреческих тек
стов. Материал в книге расположен в хронологическом порядке и
представлен в объеме, предусмотренном учебными программами.
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ΟΜΗΡΟΣ
Гомер (VIII в. до н. э.) - древнегреческий поэт, автор эпических поэм
«Илиада» и «Одиссея». О его жизни ничего не известно, кроме того, что в ста
рости он был слеп и беден. Согласно легенде, семь городов (Смирна, Родос,
Колофон, Саламин, Хиос, Аргос, Афины) спорили за право именоваться роди
ной Гомера.
С XVIII в. в науке идут дискуссии как относительно авторства, так и от
носительно истории создания «Илиады» и «Одиссеи», получившие в литерату
роведении название «гомеровский вопрос». Ученые по-разному оценивают твор
ческую индивидуальность этих поэм, но преобладает мнение, что они были на
писаны одним и тем же автором.
Согласно традиции, греков познакомил с поэмами Гомера спартанский царь
Ликург, а при афинском тиране Писистрате (V в. до н. э.) они были записаны и
окончательно отредактированы. Поэмы Гомера имели огромное значение для
культурной жизни Греции. Они преподавались в школе, их принято было читать
наизусть. Известен факт, что Александр Македонский никогда не расставался со
свитками «Илиады». Аристотель в «Поэтике» высоко оценивает Гомера как эпи
ческого поэта. Считается, что в результате исследований текстов Гомера в Алек
сандрии зародилась филология - наука о литературе. Римский эпический и ли
рический поэт Ливий Андроник впервые перевел «Одиссею» на латинский язык
и тем самым дал начало римской литературе. Гомер оказал большое влияние на
деятельность римских литераторов, в частности - на творчество поэта Публия
Вергилия Марона.
Образ Гомера нашел отражение в мировой литературе. Именно он возглавляет
группу прославленных язычников в «Божественной комедии» итальянского поэта
Данте Алигьери. Многие художники обращались к его образу, например италья
нец Рафаэль Санти («Парнас») и француз Ж.-О. Д. Энгр («Апофеоз Гомера»).
До сих пор образами из «Илиады» и «Одиссеи» пронизана вся мировая лите
ратура, ибо Гомер, по мнению римского оратора Диона Хрисостома, «каждому и старцу, и мужу зрелого возраста, и ребенку - дает столько, сколько тот спосо
бен взять».
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Μήνιν αειδε θεά Πηληϊάδεω Αχιλήος
ούλομενην, η μυρί’ Αχαιοΐς αλγε’ εθηκε,
πολλάς δ’ ίφθίμους ψυχάς Ά ϊδ ι προϊαψεν
ήρώων, αύτους δε έλώρια τεΰχε κυνεσσιν
οίωνοΐσί τε πάσι, Διος δ ’ έτελείετο βουλή,
έξ ου δη τα πρώτα διαστήτην έρίσαντε
Ατρεϊδης τε άναξ άνδρων και διος Αχιλλευς.
Τίς ταρ σφωε θεων εριδι ξυνεηκε μάχεσθαι;
Λητούς και Διος υίός· ο γάρ βασιληΐ χολωθεις
νοΰσον άνα στρατόν δρσε κακήν, ολεκοντο δε λαοί,
ουνεκα τον Χρυσήν ήτίμασεν άρητήρα
Ατρεϊδης ο γάρ ήλθε θοάς έπι νήας Αχαιών
λυσόμενός τε θυγατρα φερων τ ’ άπερείσι’ αποινα,
στεμματ’ εχων έν χερσιν έκηβόλου Απόλλωνος
χρυσέφ άνα σκήπτρφ, και λίσσετο πάντας Αχαιούς,
Ατρείδα δε μάλιστα δυω, κοσμήτορε λαων·
«Ατρεϊδαι τε και άλλοι έϋκνήμιδες Αχαιοί,
ύμΐν μεν θεοι δοΐεν Όλυμπια δώματ’ εχοντες
έκπερσαι Πριάμοιο πόλιν, ευ δ ’ οίκαδ’ ίκεσθαι·
παΐδα δ ’ έμοι λυσαιτε φίλην, τα δ ’ αποινα δεχεσθαι,
άζόμενοι Διος υίον έκηβόλον Απόλλωνα».
Έ ν θ ’ άλλοι μεν πάντες έπευφήμησαν Αχαιοί
αίδεΐσθαί θ’ ίερήα και άγλαά δεχθαι αποινα·
άλλ’ ούκ Ατρεϊδη Αγαμεμνονι ήνδανε θυμφ,
άλλα κακώς άφίει, κρατερον δ ’ έπι μΰθον ετελλε·
«μή σε γέρον κοίλησιν έγω παρά νηυσι κιχείω
~
с·
(\ F
ч
?/
?
> /
η νυν όηθυνοντ η ύστερον αυτις ιόντα,
μή νυ τοι ου χραίσμη σκηπτρον και στέμμα θεοιο·
τήν δ εγω ου λυσω-πριν μιν και γήρας επεισιν
ήμετερφ ένι οίκφ έν ^ργε'ΐ τηλόθι πάτρης
ίστον έποιχομενην και έμον λεχος άντιόωσαν·
άλλ' ίθι μή μ’ έρεθιζε σαώτερος ως κε νεηαι».
'Ώ ς εφατ’, εδεισεν δ ’ ο γέρων και έπείθετο μυθφ·
βή δ ’ άκεων παρά θΐνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης·

*Фрагменты поэмы «Илиада» приводятся по изданию: Homeri Ilias / ed.
T. W. Allen. Oxford : Clarendon Press, 1931.
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πολλά δ ’ επειτ’ άπάνευθε κιων ήράθ’ ο γεραιος
Δπόλλωνι ανακτι, τον ήϋκομος τεκε Λητώ·
«κλΰθί μευ άργυρότοξ’, ος Χρυσήν άμφιβέβηκας
Κίλλαν τε ζαθεην Τενέδοιό τε ίφτ άνάσσεις,
χι
Λ ~
э \
\
V
Σμινθευ
ει ποτε τοι χαριεντ , επι
νηον
ερεψα,
η εΐ δή ποτέ τοι κατά πίονα μηρί’ έκηα
ταύρων ήδ’ αίγών, το δε μοι κρήηνον έελδωρ·
τίσειαν Δαναοί έμά δάκρυα σοΐσι βέλεσσιν».
"Ως εφατ’ ευχόμενος, τού δ ’ έκλυε Φοίβος Απόλλων,
βή δε κατ’ Ούλυμποιο καρήνων χωόμενος κήρ,
f υί V
V
î
/
/
τοξ ωμοισιν εχων αμφηρεφεα τε φαρετρην·
V Λ
Y
Ç· Э
*
\
Î
5 V
/
εκλαγξαν ô αρ οιστοι επ ωμων χωομενοιο,
αύτοΰ κινηθεντος· ο δ’ ηΐε νυκτι έοικώς.
tfy
? V
ч Î
/
(\
~
\
С* ч 5\
Г/
εζετ επειτ απανευθε νεων, μετα δ ιον εηκε·
δεινή δε κλαγγή γένετ’ άργυρεοιο βιοΐοούρήας μεν πρώτον έπφχετο και κυνας αργούς,
αύτάρ επειτ’ αύτοΐσι βέλος έχεπευκες έφιεις
βάλλ’· αίει δε πυραι νεκύων καίοντο θαμειαί.
Έννήμαρ μεν άνά στρατόν φχετο κήλα θεοΐο,
τή δεκάτη δ ’ άγορήν δε καλέσσατο λαόν Δχιλλεύςτφ γάρ έπι φρεσι θήκε θεά λευκώλενος Ήρη·
κήδετο γάρ Δαναών, ότι ρα θνήσκοντας όράτο.
ο'ί δ ’ έπει ούν ήγερθεν όμηγερέες τε γένοντο,
τοΐσι δ ’ άνιστάμενος μετέφη πόδας ώκυς Δχιλλεύς«Δτρεϊδη νυν άμμε παλιμπλαγχθέντας οϊω
άψ άπονοστήσειν, ει κεν θάνατόν γε φύγοιμεν,
εΐ δή όμοΰ πόλεμός τε δαμμ και λοιμός Αχαιούς·
9 л л ч 5 /
С ·/
/
î
/
Ί\ t
г*
αλλ αγε δη τινα μαντιν ερειομεν η ιερηα
У\
\
Э
/л
\
/
ч V
’
А
' ' ’
ή και ονειροπολον, και γαρ τ οναρ εκ Διος εστιν,
ος κ ’ είποι ο τι τόσσον έχώσατο Φοίβος Απόλλων,
ει τάρ ο γ ’ εύχωλής έπιμέμφεται ήδ’ έκατόμβης,
αί κέν πως άρνών κνίσης αίγων τε τελείων
βούλεται άντιάσας ήμΐν άπό λοιγόν άμΰναι».
>/τ τ
ч ί\
> \
ч 5/
ч Γ/ε*
~
05 I
/
Ητοι ο γ ως ειπων κατ αρ εζετο· τοισι ό ανεστη
Κάλχας Θεστορίδης οιωνοπόλων δχ’ αριστος,
(\
V o
/
ч Э /
/
ч Э
/
/
ч Э /
ος ήδη τα τ εοντα τα τ εσσομενα προ τ εοντα,
και νήεσσ ’ ήγήσατ’ Αχαιών ’Ίλιον είσω
ήν διά μαντοσύνην, την οί πόρε Φοίβος Απόλλωνο σφιν έυ φρονέων άγορήσατο και μετέειπεν«ώ Δχιλεΰ κέλεαί με Διϊ φίλε μυθήσασθαι
6
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μήνιν Απόλλωνος έκατηβελέταο ανακτος·
τοι γάρ έγων έρεω· συ δε σύνθεο καί μοι όμοσσον
ή μεν μοι πρόφρων επεσιν και χερσιν άρήξειν·
ή γάρ οι'ομαι ανδρα χολωσέμεν, ος μεγα πάντων
Άργείων κρατεει καί οί πείθονται Αχαιοί·
κρείσσων γάρ βασιλεύς ότε χώσεται άνδρι χερηϊ·
ε ί περ γάρ τε χόλον γε και αύτήμαρ καταπέψη,
άλλά τε και μετόπισθεν έχει κότον, όφρα τελέσση,
έν στήθεσσιν έοΐσι· συ δε φράσαι εί με σαώσεις».
Τον δ’ άπαμειβόμενος προσεφη πόδας ώκυς Άχιλλεύς·
«θαρσήσας μάλα είπε θεοπρόπιον ο τι οίσθα·
ού μά γάρ Απόλλωνα Δίΐ φίλον, ф τε συ Κάλχαν
ευχόμενος Δαναοΐσι θεοπροπίας άναφαίνεις,
ου τις έμεΰ ζωντος και έπι χθονι δερκομενοιο
σοι κοίλης παρά νηυσι βαρείας χεΐρας έποίσει
συμπάντων Δαναών, ούδ’ ην Άγαμεμνονα είπης,
ος νυν πολλον αριστος Άχαιων εύχεται είναι».
Και τότε δη θάρσησε και ηυδα μάντις άμυμων·
«ου τάρ ο γ ’ εύχωλης έπιμεμφεται ούδ’ έκατόμβης,
άλλ’ ενεκ’ άρητηρος ον ήτίμησ’ Αγαμέμνων,
ούδ’ απέλυσε θυγατρα και ούκ άπεδέξατ’ αποινα,
V
? ?/ ? ?/
? Vo
f
Π - 'Λ
?
V
с ·'
τουνεκ αρ αλγε εδωκεν εκηβολος ηδ ετι δώσει·
ούδ’ ο γε πριν Δαναοΐσιν άεικέα λοιγον άπώσει
πρίν γ ’ άπο πατρι φίλφ δόμεναι έλικώπιδα κουρην
άπριάτην άνάποινον, αγειν θ’ ιερήν έκατόμβην
ές Χρυσήν· τότε κέν μιν ίλασσάμενοι πεπίθοιμεν».
Ητοι ο γ ως ειπων κατ αρ εζετο· τοισι ο ανεστη
ηρως Άτρεϊδης εύρυ κρείων Αγαμέμνων
άχνυμενος· μένεος δε μέγα φρένες άμφιμέλαιναι
πίμπλαντ’, όσσε δέ οί πυρι λαμπετόωντι έϊκτην·
Κάλχαντα πρώτιστα κάκ’ οσσόμενος προσέειπε·
«μάντι κακών ού πώ ποτέ μοι το κρήγυον είπας·
αίεί τοι τά κάκ’ έστι φίλα φρεσι μαντευεσθαι,
’
ΑΛ '
СЧ
V
/
Τ
V
5
/л
εσθλον ο ουτε τι πω ειπας επος ουτ ετελεσσας·
και νΰν έν Δαναοΐσι θεοπροπέων αγορεύεις
ώς δη τοΰδ’ ένεκά σφιν έκηβόλος αλγεα τευχει,
ουνεκ’ έγω κουρης Χρυσηϊδος άγλά’ αποινα
ούκ εθελον δέξασθαι, έπει πολύ βούλομαι αύτήν
οίκοι εχειν· και γάρ ρα Κλυταιμνήστρης προβέβουλα
κουριδίης άλόχου, έπει ου έθέν έστι χερείων,
λ

100

105

o î

î

110
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с ·/

’ e '

'

V

i

η

/

V

V

ου όεμας ουόε φυήν, ουτ αρ φρενας ουτε τι εργα.
άλλα και ως έθελω δόμεναι πάλιν εΐ το γ ’ άμεινον·
βουλομ’ έγω λαον σων έμμεναι η άπολέσθαι·
5
\
5
\
/
5
/
ч Г
/
ч 5/
\
Τ
αυταρ εμοι γέρας αυτιχ ετοιμασατ οφρα μη οιος
Άργείων αγέραστος έω, έπει ουδέ έοικε·
λευσσετε γάρ τό γε πάντες ο μοι γέρας έρχεται άλλη».
Τον δ’ ήμείβετ’ έπειτα ποδάρκης διος Αχιλλευς«Ατρεϊδη κυδιστε φιλοκτεανώτατε πάντων,
πως γάρ τοι δώσουσι γέρας μεγάθυμοι Αχαιοί;
ουδέ τί που ίδμεν ξυνηΐα κείμενα πολλά·
άλλα τα μεν πολίων έξεπράθομεν, τα δέδασται,
λαούς δ ’ ούκ έπέοικε παλίλλογα ταΰτ’ έπαγείρειν.
άλλα συ μεν νυν τήνδε θεφ πρόες· αύτάρ Άχαιοι
τριπλή τετραπλή τ ’ άποτείσομεν, αί κέ ποθι Ζευς
δφσι πόλιν Τροίην εύτείχεον έξαλαπάξαι».
Τον δ’ άπαμειβόμενος προσέφη κρείων Αγαμέμνων«μη δ’ ούτως άγαθός περ έων θεοείκελ’ Άχιλλεΰ
κλέπτε νόφ, έπει ου παρελευσεαι ουδέ με πείσεις.
~ ? г, / л
5/
,
5 \
5/
/
5
\
5/
,
5/
η εθελεις οφρ αυτός εχης γέρας, αυταρ εμ αυτως
ησθαι δευόμενον, κέλεαι δέ με τήνδ’ άποδοΰναι;
άλλ’ εί μεν δώσουσι γέρας μεγάθυμοι Άχαιοι
άρσαντες κατά θυμόν δπως άντάξιον έσταιεί δέ κε μη δώωσιν έγω δέ κεν αύτος έλωμαι
η τεον η Αίαντος ίων γέρας, η Όδυσηος
αξω ελών- ο δέ κεν κεχολώσεται δν κεν ικωμαι.
άλλ’ ήτοι μεν ταΰτα μεταφρασόμεσθα και αύτις,
с· 4 9 /
~
/л
}
/
5
ί/ л
·'4-1
νυν δ αγε νηα μελαιναν ερυσσομεν εις αλα διαν,
έν δ’ έρέτας έπιτηδές άγείρομεν, ές δ ’ έκατόμβην
θείομεν, αν δ ’ αυτήν Χρυσηϊδα καλλιπάρηον
βήσομεν· εις δέ τις άρχος άνήρ βουληφόρος έστω,
ή Αίας ή Ίδομενευς ή διος Όδυσσευς
ήέ συ Πηλεϊδη πάντων έκπαγλότατ’ άνδρων,
5/
ч <г/
г г
г !\ г
г
\
г г *
οφρ ημιν εκαεργον ιλασσεαι ιερα ρεξας».
гтч\
С· 4 5 /
ч f
- 'с ·
5 с 4 '.
/
/ С*
5
'
5
Л Л
/
Τον δ αρ υποδρα ιδων προσεφη ποδας ωκυς Αχιλλευς«ω μοι άναιδείην έπιειμένε κερδαλεόφρον
πως τίς τοι πρόφρων έπεσιν πείθηται Αχαιών
ή δδον έλθέμεναι ή άνδράσιν ιφι μάχεσθαι;
5
\
5
\
ΓΓΊ
/
Г/
? 5 /л
Γ\
5
/
ου γαρ εγω Τρωων ενεκ ηλυθον αιχμηταων
δεΰρο μαχησόμενος, έπει ου τί μοι αίτιοί είσιν*
5
\
/
ί
5 \
η
~
5 /Λ
5 с*\
\
г/
ου γαρ πωποτ εμας ρους ηλασαν ουόε μενίππους,
с

145

а

150
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155

160

165

170

ουδέ ποτ’ έν Φθίη έριβώλακι βωτιανείρη
καρπόν έδηλήσαντ’, έπει ή μάλα πολλά μεταξύ
ουρεά τε σκιόεντα θάλασσα τε ήχήεσσα·
Эаа\
\
~
/
, 4
гч\
</
, f
/
л, V
\
/
αλλα σοι ω μεγ αναιδές αμ εσπομεθ οφρα συ χαιρης,
τιμήν άρνυμενοι Μενελάφ σοί τε κυνώπα
προς Τρώων· των ου τι μετατρέπη ούδ’ άλεγίζεις·
και δή μοι γέρας αύτος άφαιρήσεσθαι απειλείς,
φ έπι πολλά μόγησα, δόσαν δέ μοι υίες Αχαιών.
ού μεν σοί ποτε ίσον έχω γέρας όππότ’ Αχαιοί,
Τρώων έκπέρσωσ’ εύ ναιόμενον πτολίεθρον·
άλλά το μεν πλεΐον πολυάΐκος πολέμοιο
~
Ί
\ ς· /
ч
Î
\
V
ç.
\
?/
χειρες εμαι όιεπουσ · αταρ ην ποτε όασμος ικηται,
σοι το γέρας πολυ μειζον, εγώ δ ’ ολίγον τε φίλον τε
V
5 V
4
\
~
5
/
/
а
/ с*
ερχομ εχων επι νηας, επει κε καμω πολεμιζων.
νυν δ ’ είμι Φθίην δ ’, έπει ή πολυ φερτερόν έστιν
V с·ч>/
\
\
/
Î с·/ 4 Î·ί
οικαδ ιμεν συν νηυσι κορωνισιν, ουδε σ οιω
ένθάδ’ άτιμος έών αφενός και πλούτον άφυξειν».
Τον δ’ ήμείβετ’ έπειτα άναξ άνδρών Αγαμέμνων·
«φεύγε μάλ’ ε ί τοι θυμός έπέσσυται, ούδέ σ ’ έγωγε
л /
/
/
ч V
\
?/
λισσομαι εινεκ εμειο μενειν· παρ εμοιγε και άλλοι
οι κέ με τιμήσουσι, μάλιστα δε μητίετα Ζευς.
έχθιστος δέ μοί έσσι διοτρεφέων βασιλήων·
αίει γάρ τοι έρις τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε·
>
/ л
f
Ί
Λ - '
' - - ' ΐ
Vo
ει μαλα καρτερος εσσι, θεος που σοι το γ εδωκενV
с· 4 > \
\
/
~
\
οικαδ ιων συν νηυσι τε σης και σοις εταροισι
Μυρμιδόνεσσιν άνασσε, σέθεν δ’ έγώ ούκ άλεγίζω,
ούδ’ όθομαι κοτέοντος· απειλήσω δέ τοι ώδε·
ώς έμ’ άφαιρεΐται Χρυσηϊδα Φοίβος Απόλλων,
την μεν εγω συν νηι τ εμη και εμοις εταροισι
πεμψω, εγώ δε κ ’ αγω Βρισηϊδα καλλιπαρηον
Î
\
>\
Λ
/
Ο · '· '·
'
f
If
4
>ο·λ·
αυτός ιων κλισιην δε το σον γέρας οφρ ευειδής
όσσον φέρτερός είμι σέθεν, στυγέη δε και άλλος
ίσον έμοι φάσθαι και όμοιωθήμεναι άντην».
'Ώ ς φάτο· Πηλεϊωνι δ ’ άχος γένετ’, εν δέ οί ήτορ
στήθεσσιν λασίοισι διάνδιχα μερμήριξεν,
ή ο γε φάσγανον οξύ έρυσσάμενος παρά μηρού
τους μεν άναστήσειεν, ο δ ’ Άτρεϊδην έναρίζοι,
ήε χόλον παυσειεν έρητυσειέ τε θυμόν.
ήος ο ταΰθ’ ώρμαινε κατά φρένα και κατά θυμόν,
έλκετο δ ’ έκ κολεοΐο μέγα ξίφος, ήλθε δ ’ Άθήνη
λ
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180
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λ

195

ούρανόθεν· προ γάρ ηκε θεά λευκώλενος Ή ρη
άμφω όμως θυμφ φιλέουσά τε κηδομένη τε·
στη δ ’ δπιθεν, ξανθής δε κόμης ελε Πηλεϊωνα
>/
/
~
ς · ΐ ? /л
V
f
~
οΐφ φαινομενη· των δ άλλων ου τις ορατο·
θάμβησεν δ ’ Άχιλευς, μετά δ ’ έτράπετ’, αύτίκα δ ’ εγνω
Παλλάδ ’ Άθηναίην· δεινω δε οί δσσε φάανθεν·
καί μιν φωνήσας επεα πτερόεντα προσηυδα·
«τίπτ’ αύτ’ αίγιόχοιο Διος τεκος είλήλουθας;
ή ινα υβριν ’ίδη Άγαμεμνονος Άτρεϊδαο;
άλλ’ εκ τοι έρεω, το δε και τελεεσθαι οι'ω·
ης ύπεροπλίησι τάχ’ αν ποτε θυμόν ολέσση».
Τον δ ’ αύτε προσέειπε θεά γλαυκωπις Άθήνη·
«ήλθον έγω παυσουσα το σον μένος, α’ί κε πίθηαι,
ούρανόθεν· προ δε μ ’ ηκε θεά λευκώλενος Ή ρη
αμφω όμως θυμφ φιλεουσά τε κηδομενη τε·
αλλ αγε ληγ εριόος, μηόε ξίφος ελκεο χειρι·
ΐ л л j V
9/
\ 9 / c t V
/
αλλ ήτοι επεσιν μεν ονειδισον ως εσεται περ·
ωδε γάρ έξερεω, το δε και τετελεσμενον εσται·
καί ποτέ τοι τρις τόσσα παρέσσεται άγλαά δώρα
υβριος εινεκα τήσδε· συ δ ’ ’ίσχεο, πείθεο δ ’ ήμΐν».
Την δ ’ άπαμειβόμενος προσέφη πόδας ώκυς Άχιλλευς·
«χρή μεν σφωϊτερόν γε θεά επος είρυσσασθαι
και μάλα περ θυμφ κεχολωμένον· ως γάρ αμεινον·
δς κε θεοΐς έπιπείθηται μάλα τ ’ εκλυον αυτού».
Ή και έπ ’ άργυρέη κώπη σχέθε χεΐρα βαρεΐαν,
άψ δ ’ ές κουλεον ώσε μέγα ξίφος, ο ύ ^ άπίθησε
μυθφ Άθηναίης· η δ ’ Ουλυμπον δε βεβήκει
δώματ’ ές αίγιόχοιο Διος μετά δαίμονας άλλους.
Πηλεϊδης δ’ έξαΰτις άταρτηροΐς έπέεσσιν
Άτρεϊδην προσέειπε, και ου πω λήγε χόλοιο·
«οίνοβαρές, κυνος δμματ’ εχων, κραδίην δ ’ έλάφοιο,
ούτε ποτ’ ές πόλεμον άμα λαφ θωρηχθήναι
ούτε λόχον δ ’ ίέναι συν άριστήεσσιν Αχαιών
τέτληκας θυμφ· το δέ τοι κήρ ε’ίδεται είναι.
ή πολύ λώϊόν έστι κατά στρατόν εύρυν Αχαιών
δωρ’ άποαιρεΐσθαι δς τις σέθεν άντίον ε’ίπη·
δημοβόρος βασιλεύς έπει ούτιδανοΐσιν άνάσσεις·
ή γάρ αν Άτρεϊδη νΰν ύστατα λωβήσαιο.
Î л л ? V
i
'
\
î
\
/
t/
~
αλλ εκ τοι ερεω και επι μεγαν ορκον ομουμαι·
ναι μά τόδε σκήπτρον, το μεν ού ποτε φύλλα και δζους
λ
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240

245

250

255

260

265

270

φύσει, έπει δη πρώτα τομήν έν δρεσσι λελοιπεν,
ούδ’ άναθηλήσει· περι γάρ ρά έ χαλκός ελεψε
φύλλα τε και φλοιόν· νΰν αύτε μιν υιες Άχαιων
έν παλάμης φορεουσι δικασπόλοι, οι τε θεμιστας
προς Διος εΐρύαται· ο δε τοι μεγας εσσεται δρκος·
ή ποτ’ Άχιλλήος ποθή ιξεται υιας Άχαιων
/
/ ôс ? ουV τι δυνήσεαι
с· /
î
/
/ περ
συμπαντας·
τοτε
αχνυμενος
~
Э 4 ?\
Λ Λ
\ f
4 f/i—I
9 с·
/
χραισμειν, ευτ αν πολλοί υφ Εκτορος ανόροφονοιο
θνήσκοντες πίπτωσι· συ δ’ ενδοθι θυμόν άμυξεις
χωομενος ο τ αριστον Αχαιων ουδεν ετισας».
'Ώ ς φάτο Πηλεϊδης, ποτι δε σκήπτρον βάλε γαίη
/ f /л
/
f/у
ζ!·î , ',
χρυσειοις ήλοισι πεπαρμενον, εζετο δ αυτός·
Ατρεϊδης δ’ έτερωθεν έμήνιε· τοΐσι δε Νεστωρ
ήδυεπής άνόρουσε λιγυς Πυλίων αγορητής,
τού και άπο γλώσσης μελιτος γλυκέων ρεεν αύδή·
τφ δ ’ ήδη δύο μεν γενεαι μερόπων ανθρώπων
έφθίαθ’, οι οί πρόσθεν αμα τράφεν ήδ’ έγενοντο
έν Πύλφ ήγαθεη, μετά δε τριτάτοισιν ανασσενο σφιν έυ φρονεων άγορήσατο και μετεειπεν·
«ώ πόποι ή μεγα πένθος Αχαιϊδα γαΐαν ίκάνει·
ή κεν γηθήσαι Πρίαμος Πριάμοιό τε παΐδες
άλλοι τε Τρώες μεγα κεν κεχαροίατο θυμφ
εί σφωϊν τάδε πάντα πυθοίατο μαρναμενοίΐν,
οι περι μεν βουλήν Δαναών, περι δ ’ έστε μάχεσθαι.
άλλα πίθεσθ’· άμφω δε νεωτερω έστον έμεΐοήδη γαρ ποτ εγω και αρειοσιν ήε περ υμιν
άνδράσιν ώμίλησα, και ου ποτέ μ’ οι γ ’ άθέριζον.
ου γάρ πω τοίους ίδον άνέρας ουδέ ίδωμαι,
οιον Πειρίθοόν τε Δρύαντά τε ποιμένα λαών
Καινέα τ ’ Έξάδιόν τε και άντίθεον Πολύφημον
Θησέα τ ’ Αίγεϊδην, έπιείκελον άθανάτοισιν·
κάρτιστοι δή κείνοι έπιχθονίων τράφεν άνδρων·
κάρτιστοι μεν εσαν και καρτίστοις έμάχοντο
φηρσιν ορεσκφοισι και έκπάγλως άπόλεσσαν.
και μεν τοΐσιν έγω μεθομίλεον έκ Πύλου έλθων
τηλόθεν έξ άπίης γαίης· καλέσαντο γάρ αυτοί·
και μαχομην κατ εμ αυτόν εγω· κεινοισι ο αν ου τις
των οι νΰν βροτοί είσιν έπιχθόνιοι μαχέοιτο·
και μέν μευ βουλέων ξύνιεν πείθοντό τε μύθφ·
άλλα πίθεσθε και υμμες, έπει πείθεσθαι άμεινον·
11
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275

280

285

290

295

μήτε συ τόνδ’ αγαθός περ έών άποαίρεο κουρην,
άλλ’ εα ως οί πρώτα δόσαν γέρας υίες Αχαιώνμήτε συ Πηλείδη θελ’ έριζεμεναι βασιλή'ΐ
άντιβίην, έπει ου ποθ’ όμοίης έμμορε τιμής
σκηπτούχος βασιλεύς, φ τε Ζευς κΰδος έδωκεν.
εί δε συ καρτεράς έσσι θεά δέ σε γείνατο μήτηρ,
} Λ Λ ч С/
/
/ 5
}
\
Λ
/
Î
/
αλλ ο γε φερτερος εστιν επει πλεονεσσιν ανασσει.
Ατρεϊδη συ δε παΰε τεόν μένος· αύτάρ έγωγε
λίσσομ’ Αχιλλήϊ μεθέμεν χόλον, ος μέγα πάσιν
έρκος Αχαιοΐσιν πέλεται πολέμοιο κακοΐο».
Τον δ’ άπαμειβόμενος προσέφη κρείων Αγαμέμνων«ναι δή ταΰτά γε πάντα γέρον κατά μοίραν έειπεςάλλ’ όδ’ άνήρ έθέλει περί, πάντων έμμεναι άλλων,
πάντων μεν κρατέειν έθέλει, πάντεσσι δ ’ άνάσσειν,
πάσι δε σημαίνειν, ά τιν’ ού πείσεσθαι οϊω·
εί δέ μιν αίχμητήν έθεσαν θεοί, αίεν έόντες
τουνεκά οί προθέουσιν ονείδεα μυθήσασθαι;»
Τον δ’ άρ’ ύποβλήδην ήμείβετο δΐος Άχιλλευς«ή γάρ κεν δειλός τε και ουτιδανός καλεοίμην
εί δή σοι παν έργον ύπείξομαι όττί κεν ε’ιπης?/
~
^ }
/л л
\
\
V
αλλοισιν δη ταυτ επιτελλεο, μη γαρ εμοιγε
/
5
?
\
V
5 V
\
/
А
’ ·^
σήμαιν · ου γαρ εγωγ ετι σοι πείσεσθαι οιω.
αλλο δε τοι έρεω, συ δ’ ένι φρεσι βαλλεο σησι·
χερσι μεν ου τοι εγωγε μαχήσομαι εινεκα κουρης
V
\
V
?/
9
А ·'
С -'
ουτε σοι ουτε τφ αλλφ, επει μ αφελεσθε γε δοντες·
των δ ’ άλλων ά μοί έστι θοη παρά νηϊ μελαίνη
των ούκ άν τι φέροις άνελων άέκοντος έμεΐο·
? ο ι V
\
/
?/
/
\
? / Ç·
ει ο αγε μήν πειρησαι ινα γνωωσι και οιδε·
αιψά τοι αίμα κελαινον έρωήσει περι δουρί».
'Ώ ς τώ γ ’ άντιβίοισι μαχεσσαμένω έπέεσσιν
άνστήτην, λΰσαν δ ’ άγορήν παρά νηυσιν Αχαιών·
Πηλεϊδης μεν έπι κλισίας και νήας έϊσας
ήϊε συν τε Μενοιτιάδη και οίς έτάροισιν·
Άτρεϊδης δ’ άρα νήα θοήν άλα δε προέρυσσεν,
εν δ’ έρέτας έκρινεν έείκοσιν, ές δ ’ έκατόμβην
βήσε θεφ, άνά δε Χρυσηϊδα καλλιπάρηον
είσεν άγων· έν δ ’ άρχος έβη πολυμητις Όδυσσευς.
Οι μεν έπειτ’ άναβάντες έπέπλεον ύγρά κέλευθα,
λαούς δ ’ Άτρεϊδης άπολυμαίνεσθαι άνωγεν·
οι δ ’ άπελυμαίνοντο και είς άλα λύματα βάλλον,
λ λ

λ λ

300

305

310
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320

325

έρδον δ ’ Απόλλωνι τεληέσσας έκατόμβας
ταύρων ήδ’ αίγων παρά θΐν’ άλος άτρυγετοιο·
κνίση δ ’ ουρανόν Ικεν έλισσομένη περί, καπνφ.
'Ώ ς ο'ί μεν τα πενοντο κατά στρατόν· ούδ’ Αγαμέμνων
λήγ’ έριδος την πρώτον έπηπείλησ’ Αχιλήϊ,
α λλ’ ο γε Ταλθύβιόν τε και Εύρυβάτην προσέειπε,
τώ οί έσαν κήρυκε και οτρηρω θεράποντε·
«έρχεσθον κλισίην Πηληϊάδεω Αχιλήοςχειρος έλόντ’ άγέμεν Βρισηϊδα καλλιπάρηον·
εΐ δέ κε μη δώησιν έγω δέ κεν αυτός έλωμαι
έλθων συν πλεόνεσσι· τό οί και ρίγιον έσται». <...>
ΙΛΙΑΔΟΣ Z '

72

75

80

85

90

<...> Ώ ς είπων ότρυνε μένος και θυμόν έκαστου.
ένθα κεν αύτε Τρώες άρηϊφίλων ύ π ’ Αχαιών
Ίλ ιο ν είσανέβησαν άναλκείησι δαμέντες,
V
ч А >
/■
fr -1
~
'
ει> μηλ αρ
Αινειμ
τε και' t Εκτορι
ειπε
παραστας
Πριαμίδης Έ λενος οίωνοπόλων οχ’ αριστος·
«Αινεία τε και 'Έκτορ, έπει πόνος υμμι μάλιστα
Τρώων και Λυκίων έγκέκλιται, ουνεκ’ αριστοι
πάσαν ε π ’ ίθύν έστε μάχεσθαί τε φρονέειν τε,
στήτ’ αυτού, και λαόν έρυκάκετε προ πυλάων
/
Ί
/
\
~
ч Э
\
~
παντη εποιχομενοι πριν αυτ εν χερσι γυναικών
φεύγοντας πεσέειν, δηϊοισι δέ χάρμα γενέσθαι.
αύτάρ έπεί κε φάλαγγας έποτρύνητον άπάσας,
ημείς μεν Δαναοΐσι μαχησόμεθ’ αύθι μένοντες,
και μάλα τειρόμενοί περ· άναγκαίη γάρ έπείγει·
f/i-i
Ί \
\
/ л
/
5
\ Ç. ч V
Εκτορ αταρ συ πολιν δε μετερχεο, ειπε δ επειτα
μητέρι ση και έμη· η δέ ξυνάγουσα γεραιάς
νηον Αθηναίης γλαυκώπιδος έν πόλει άκρη
οίξασα κληϊδι θύρας ίεροΐο δόμοιο
πέπλον, ος οί δοκέει χαριέστατος ήδέ μέγιστος
είναι ένι μεγάρφ καί οί πολύ φίλτατος αυτή,
θεΐναι Αθηναίης έπι γούνασιν ήϋκόμοιο,
καί οί ύποσχέσθαι δυοκαίδεκα βοΰς ένι νηφ
V
5
/
f
/
V
ч Эл
/
ηνις ηκεστας ιερευσεμεν, αι к ελεηση
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95

100

105

110

115

120

125

130

άστυ τε και Τρώων άλόχους και νήπια τέκνα,
ως κεν Τυδεος υίον άπόσχη Ίλίου ίρής
άγριον αίχμητήν κρατερον μήστωρα φόβοιο,
ον δη έγω κάρτιστον Αχαιών φημι γενεσθαι.
ούδ’ Άχιλήά ποθ’ ωδε γ ’ έδείδιμεν δρχαμον άνδρών,
δν περ φασι θεάς έξεμμεναι· άλλ’ δδε λίην
μαίνεται, ουδέ τίς οί δύναται μένος ίσοφαρίζειν».
'Ώ ς εφαθ’, Έ κτωρ δ ’ ου τι κασιγνήτφ άπίθησεν.
αύτίκα δ ’ έξ οχέων συν τεύχεσιν άλτο χαμάζε,
πάλλων δ ’ οξέα δοΰρα κατά στρατόν φχετο πάντη
οτρύνων μαχέσασθαι, εγειρε δε φύλοπιν αίνήν.
ο'ί δ ’ έλελίχθησαν και έναντίοι εσταν Αχαιών·
Άργεΐοι δ ’ ύπεχώρησαν, λήξαν δε φόνοιο,
φάν δέ τιν’ άθανάτων έξ ουρανού άστερόεντος
Τρωσιν άλεξήσοντα κατελθέμεν, ώς έλέλιχθεν.
Έ κτωρ δε Τρώεσσιν έκέκλετο μακρον άϋσας·
«Τρώες ύπέρθυμοι τηλεκλειτοί τ ’ έπίκουροι
άνέρες εστε φίλοι, μνήσασθε δε θουριδος άλκης,
9/ ? ?\ 9 \
/
\ >/χл
) ρ\ /
οφρ αν εγω βειω προτι Ιλιον, ηδε γερουσιν
είπω βουλευτησι και ήμετέρης άλόχοισι
δαίμοσιν άρήσασθαι, ύποσχέσθαι δ ’ έκατόμβας».
Ώ ς αρα φωνήσας άπέβη κορυθαίολος Έκτωρ·
άμφι δέ μιν σφυρά τύπτε και αυχένα δέρμα κελαινον
άντυξ η πυμάτη θέεν άσπίδος ομφαλοέσσης.
Γλαύκος δ ’ Ίππολόχοιο πάΐς και Τυδέος υίος
ές μέσον άμφοτέρων συνίτην μεμαώτε μάχεσθαι.
Ç· 4
с4 '.
С4 '
^
/
οι δ οτε δη σχεδόν ησαν επ αλληλοισιν ιοντε,
τον πρότερος προσέειπε βοήν άγαθος Διομήδης·
«τίς δε συ έσσι φέριστε καταθνητών άνθρώπων;
Î \
/
, 9/
/ 9/
ο
/
ου μεν γαρ ποτ οπωπα μαχη ενι κυόιανειρη
το πρίν· άτάρ μεν νΰν γε πολυ προβέβηκας άπάντων
σφ θάρσει, δ τ ’ έμον δολιχόσκιον εγχος εμεινας·
δυστήνων δέ τε παΐδες έμφ μένει άντιόωσιν.
εί δέ τις άθανάτων γε κατ’ ουρανού είλήλουθας,
ούκ αν εγωγε θεοΐσιν έπουρανίοισι μαχοίμην.
ούδε γάρ ούδε Δρυαντος υίος κρατερος Λυκόοργος
δήν ήν, δς ρα θεοΐσιν έπουρανίοισιν εριζεν·
δς ποτε μαινομένοιο Διωνυσοιο τιθήνας
σεΰε κατ’ ήγάθεον Νυσήϊον· α'ί δ ’ αμα πασαι
θυσθλα χαμαί κατέχευαν ύ π ’ άνδροφόνοιο Λυκούργου
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θεινόμεναι βουπλήγι· Διώνυσος δε φοβηθείς
δύσεθ’ άλός κατά κύμα, Θετις δ’ ύπεδεξατο κόλπφ
δειδιότα· κρατερός γάρ έχε τρόμος άνδρός όμοκλή.
τφ μεν έπειτ’ οδύσαντο θεοί, ρεΐα ζώοντες,
καί μιν τυφλόν εθηκε Κρόνου πάϊς· ούδ’ αρ’ έτι δήν
ήν, έπει άθανάτοισιν άπήχθετο πάσι θεοΐσιν·
ούδ’ αν έγω μακάρεσσι θεοΐς έθελοιμι μάχεσθαι.
εί δε τίς έσσι βροτων ο'ί άρουρης καρπόν έδουσιν,
άσσον ίθ ’ ως κεν θάσσον ολέθρου πείραθ’ ικηαι».
Τον δ’ αύθ’ Ίππολόχοιο προσηυδα φαίδιμος υιός·
«Τυδεϊδη μεγάθυμε τί η γενεην έρεείνεις;
ο'ιη περ φύλλων γενεη τοίη δε και άνδρων.
φύλλα τα μεν τ ’ άνεμος χαμάδις χέει, άλλα δε θ’ ύλη
τηλεθόωσα φύει, έαρος δ ’ έπιγίγνεται ωρη·
}
с*
~
\
?\
\
/
л ^
ως ανδρων γενεη η μεν φυει η δ απολήγει.
εί δ’ έθελεις και ταΰτα δαήμεναι οφρ’ έϋ είδης
ήμετερην γενεην, πολλοί δε μιν άνδρες ίσασιν·
εστι πόλις Έφύρη μυχφ ^ ρ γεο ς ίπποβότοιο,
ένθα δε Σίσυφος έσκεν, ο κερδιστος γενετ’ άνδρων,
Σίσυφος Αίολίδης- ο δ ’ άρα Γλαύκον τεκεθ’ υιόν,
αύτάρ Γλαύκος τίκτεν άμύμονα Βελλεροφόντην·
τφ δε θεοι κάλλος τε και ήνορεην έρατεινήν
ωπασαν· αύτάρ οί Προΐτος κακά μήσατο θυμφ,
f/ ? Î ’ С· /
Î/Л
Î \
Λ \
/
Φ
ος ρ εκ δήμου ελασσεν, επει πολυ φερτερος ήεν,
Αργείων· Ζευς γάρ οί ύπο σκήπτρφ έδάμασσε.
τφ δε γυνή Προίτου έπεμήνατο δ ΐ’ ’Άντεια
κρυπταδίη φιλότητι μιγήμεναι· άλλα τον ου τι
πεΐθ’ αγαθά φρονεοντα δαϊφρονα Βελλεροφόντην.
η δε ψευσαμενη Προΐτον βασιλήα προσηύδα·
„τεθναίης ώ Προΐτ’, η κάκτανε Βελλεροφόντην,
ος μ’ έθελεν φιλότητι μιγήμεναι ούκ έθελούση“.
ως φάτο, τον δε ανακτα χόλος λάβεν οίον άκουσε·
κτεΐναι μεν ρ’ άλεεινε, σεβάσσατο γάρ τό γε θυμφ,
πέμπε δε μιν Λυκίην δε, πόρεν δ ’ ο γε σήματα λυγρά
γράψας έν πίνακι πτυκτφ θυμοφθόρα πολλά,
δεΐξαι δ ’ ήνώγειν ф πενθερφ οφρ’ άπόλοιτο.
αύτάρ ο βή Λυκίην δε θεων ύ π ’ άμύμονι πομπή.
άλλ’ ότε δη Λυκίην Ιξε Ξάνθον τε ρεοντα,
προφρονεως μιν τΐεν άναξ Λυκίης εύρείηςέννήμαρ ξείνισσε και έννεα βοΰς ίερευσεν.
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άλλ’ οτε δη δεκάτη έφάνη ροδοδάκτυλος Ήώς
και τότε μιν έρεεινε και ήτεε σήμα ίδέσθαι
δττι ρά οί γαμβροΐο πάρα Προίτοιο φεροιτο.
αύτάρ έπει δή σήμα κακόν παρεδεξατο γαμβρού,
πρώτον μεν ρα Χίμαιραν άμαιμακετην έκελευσε
πεφνεμεν· η δ ’ αρ’ εην θειον γένος ούδ’ ανθρώπων,
πρόσθε λέων, όπιθεν δε δράκων, μέσση δε χίμαιρα,
δεινόν άποπνείουσα πυρος μένος αίθομένοιο,
και την μεν κατέπεφνε θεών τεράεσσι πιθήσας.
δεύτερον αύ Σολυμοισι μαχέσσατο κυδαλίμοισι·
καρτίστην δή την γε μάχην φάτο δυμεναι άνδρών.
το τρίτον αύ κατέπεφνεν Αμαζόνας άντιανείρας.
τφ ô αρ ανερχομενφ πυκινον όολον άλλον υφαινε·
κρίνας εκ Λυκίης εύρείης φωτας άρίστους
?
л /
^ Λ
’
С ' · '
εισε
λοχον·
τοι' Cο īου’·' τι παλιν
οικον
δε
νεοντο·
πάντας γάρ κατέπεφνεν άμυμων Βελλεροφόντης.
α λλ’ οτε δή γίγνωσκε θεού γόνον ήϋν έόντα
αυτού μιν κατέρυκε, δίδου δ ’ ο γε θυγατέρα ην,
δωκε δέ οί τιμής βασιληϊδος ημισυ πάσης·
και μέν οί Λυκιοι τέμενος τάμον εξοχον άλλων
καλόν φυταλιής και άρουρης, όφρα νέμοιτο.
η δ ’ ετεκε τρία τέκνα δαϊφρονι Βελλεροφόντη
^σανδρόν τε και Ίππόλοχον και Λαοδάμειαν.
Λαοδαμείη μεν παρελέξατο μητίετα Ζευς,
η δ ’ ετεκ’ άντίθεον Σαρπηδόνα χαλκοκορυστήν.
άλλ’ οτε δή και κείνος άπηχθετο πάσι θεοΐσιν,
ήτοι ο κάπ πεδίον το Άλήϊον οιος άλάτο
ον θυμόν κατέδων, πάτον ανθρώπων άλεείνων·
^σανδρον δέ οί υίον ^ ρ η ς ατος πολέμοιο
μαρνάμενον Σολυμοισι κατέκτανε κυδαλίμοισι·
την δε χολωσαμένη χρυσήνιος Άρτεμις έκτα.
Ίππόλοχος δέ μ’ έτικτε, και έκ τού φημι γενέσθαι·
πέμπε δέ μ’ ές Τροίην, καί μοι μάλα πόλλ’ έπέτελλεν
αίεν άριστευειν και ύπείροχον έμμεναι άλλων,
Ç· \
/
'
5
'
f\
/
ч ?/
μηδε γένος πάτερων αισχυνεμεν, οι μεγ αριστοι
εν τ ’ Έφυρη έγένοντο και εν Λυκίη εύρείη.
ταυτης τοι γενεής τε και αίματος εύχομαι είναι».
'Ώ ς φάτο, γήθησεν δε βοήν άγαθος Διομήδης·
έγχος μεν κατέπηξεν έπι χθονι πουλυβοτείρη,
αύτάρ ο μειλιχίοισι προσηυδα ποιμένα λαών·
16

http://graecolatini.by
http://graecolatini.bsu.by

215

220

225

230

235
369
370

375

380

«ή ρά νυ μοι ξεΐνος πατρώϊός έσσι παλαιός·
Οίνευς γάρ ποτε δΐος άμυμονα Βελλεροφόντην
ξεινισ ενι μεγαροισιν εεικοσιν ηματ ερυξας·
οι δε και άλλήλοισι πόρον ξεινηΐα καλά·
Οίνευς μεν ζωστήρα δίδου φοίνικι φαεινόν,
Βελλεροφόντης δε χρυσεον δεπας άμφικυπελλον
καί μιν έγω κατελειπον ίων έν δώμασ’ έμοΐσι.
Τυδεα δ ’ ου μεμνημαι, έπεί μ’ έτι τυτθον έόντα
κάλλιφ’, δτ’ έν Θήβησιν άπώλετο λαός Άχαιων.
τω νυν σοι μεν έγω ξεΐνος φίλος Ά ργεΐ μεσσφ
είμί, συ δ’ έν Λυκίη δτε κεν των δήμον ικωμαι.
εγχεα δ ’ άλλήλων άλεώμεθακαι δι’ ομίλου·
Λ Λ
\
\
\
9
\ гр
~
Λ
/
ч 9
/
πολλοί μεν γαρ εμοι Τρώες κλειτοι τ επίκουροι
κτείνειν ον κε θεός γε πόρη και ποσσι κιχείω,
πολλοί δ’ αύ σοι Άχαιοι έναιρεμεν όν κε δυνηαι.
τευχεα δ ’ άλλήλοις έπαμείψομεν, δφρα και οιδε
γνωσιν δτι ξεΐνοι πατρώϊοι εύχόμεθ’ είναι».
"Ως αρα φωνήσαντε καθ’ ίππω ν άιξαντε
χεΐράς τ ’ άλλήλων λαβετην και πιστώσαντο·
ενθ’ αύτε Γλαυκφ Κρονίδης φρενας έξελετο Ζευς,
ος προς Τυδεϊδην Διομήδεα τευχε’ άμειβε
χρυσεα χαλκείων, έκατόμβοι’ έννεαβοίων. <...>
'Ώ ς αρα φωνήσας άπεβη κορυθαίολος Έκτωρ·
αιψα δ ’ επειθ’ ικανέ δόμους ευ ναιετάοντας,
ούδ’ εύρ’ Άνδρομάχην λευκώλενον έν μεγάροισιν,
άλλ’ η γε ξυν παιδί και άμφιπόλφ έϋπεπλφ
πυργφ έφεστήκει γοόωσά τε μυρομενη τε.
c/i—i
O î
t
Ί
ΊF с·
Ί
F
F
V
Εκτωρ δ ως ουκ ένδον αμυμονα τετμεν ακοιτιν
εστη έπ ’ ουδόν ίων, μετά δε δμφήσιν εειπεν·
«εί δ’ άγε μοι δμφαι νημερτεα μυθήσασθε·
πή εβη Ανδρομάχη λευκώλενος έκ μεγάροιο;
ήε πη ές γαλόων η είνατερων έϋπεπλων
η ές Άθηναίης έξοίχεται, ένθα περ άλλαι
Τρφαι έϋπλόκαμοι δεινήν θεον ίλάσκονται;»
Τον δ’ αύτ’ οτρηρή ταμίη προς μύθον εειπεν·
«Έ κτορ έπει μάλ’ άνωγας άληθεα μυθήσασθαι,
V
->
л /
/
? ..
/
Α
ουτε πη ες γαλοων ουτ είνατερων ευπεπλων
ουτ’ ές Άθηναίης έξοίχεται, ένθα περ άλλαι
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Τρφαι έϋπλόκαμοι δεινήν θεόν ίλάσκονται,
άλλ’ έπι πύργον έβη μεγαν Ίλίου, ουνεκ’ ακούσε
τείρεσθαι Τρώας, μεγα δε κράτος είναι Άχαιων.
η μεν δή προς τείχος έπειγομενη άφικάνει
μαινομένη έ'ΐκυΐα· φέρει δ ’ αμα παΐδα τιθήνη».
Ή ρα γυνή ταμίη, ο δ ’ άπέσσυτο δώματος Έκτωρ
\
? \ f С?\
~ ?..
/
4? /
τήν αυτήν οδον αυτις ευκτιμενας κατ αγυιας.
εύτε πυλας ικανέ διερχόμενος μεγα αστυ
Σκαιάς, τή αρ’ έμελλε διεξίμεναι πεδίον δε,
ένθ’ αλοχος πολύδωρος έναντίη ήλθε θεούσα
Ανδρομάχη θυγάτηρ μεγαλήτορος Ήετίωνος
Ήετίων ος έναιεν ύπο Πλάκφ ύληεσση
Θήβη Ύποπλακίη Κιλίκεσσ’ άνδρεσσιν άνάσσων·
τού περ δή θυγάτηρ έχεθ’ Έ κτορι χαλκοκορυστή.
?/
г V
? ’/
?«/■
с·? ’
/
л
/
? ~
η οι επειτ ηντησ , αμα ô αμφιπολος κιεν αυτη
~ с·} ? \
/л
?/
? ’
Λ '
'
V
παιδ επι κολπφ εχουσ αταλαφρονα νήπιον αυτως
Έκτορίδην άγαπητον άλίγκιον άστερι καλφ,
τόν ρ’ Έκτωρ καλεεσκε Σκαμάνδριον, αύτάρ οί άλλοι
Αστυάνακτ’· οιος γάρ έρυετο ’Ίλιον Έκτωρ.
ήτοι ο μεν μείδησεν ίδων ές παΐδα σιωπή·
Ανδρομάχη δε οί αγχι παρίστατο δάκρυ χεουσα,
V
? V
?
~
\ ν
i V
,
,
~
εν τ αρα οι φυ χειρι επος τ εφατ εκ τ ονομαζε·
δαιμόνιε φθίσει σε το σον μένος, ούδ’ έλεαίρεις
~ç· /
/
\ V
ч V
?\
/
/
παιδα τε νηπιαχον και εμ αμμορον, η ταχα χήρη
σεΰ έσομαι· τάχα γάρ σε κατακτανέουσιν Άχαιοι
πάντες έφορμηθέντες· έμοι δέ κε κέρδιον εΐη
~ ?
/
Λ '
С '
?
\
5 ?/λ λ
σευ αφαμαρτουση χθονα όυμεναι· ου γαρ ετ αλλη
εσται θαλπωρή έπει αν συ γε πότμον έπίσπης
ΐ л л 1 У
)
’ С '
’Τ
\
\
/
/
αλλ αχε · ουδε μοι εστι πατήρ και ποτνια μήτηρ.
ήτοι γάρ πατέρ’ άμον άπέκτανε διος Αχιλλευς,
έκ δε πόλιν πέρσεν Κιλίκων εύ ναιετάουσαν
Θήβην ύψίπυλον· κατά δ ’ έκτανεν Ήετίωνα,
ούδέ μιν έξενάριξε, σεβάσσατο γάρ τό γε θυμφ,
? л Λ ? 5/
/
\
?/
С С Л · '
αλλ αρα μιν κατεκηε συν εντεσι δαιδαλεοισιν
ήδ επι σήμ εχεεν· περι δε πτελεας εφυτευσαν
νυμφαι ορεστιάδες κοΰραι Διος αίγιόχοιο.
οι δέ μοι επτά κασίγνητοι έσαν έν μεγάροισιν
οι μεν πάντες ίφ κίον ήματι Ά'ΐδος ε’ισω·
πάντας γάρ κατέπεφνε ποδάρκης διος Αχιλλευς
βουσιν ε π ’ είλιπόδεσσι και άργεννής οϊεσσι.
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μητέρα δ’, η βασίλευεν υπό Πλάκφ ύληέσση,
\
э
\ n
С· ~
4 V
,
, Ул А
/
την επει αρ όευρ ηγαγ αμ αλλοισι κτεατεσσιν,
ΐ\
?/
\
Î
/А
Λ
Π 'ι
’
/
1 5^
αψ ο γε την απελυσε λαβών απερεισι αποινα,
πατρός δ ’ έν μεγάροισι βάλ’ Άρτεμις ίοχέαιρα.
Έ κτορ άτάρ συ μοί έσσι πατήρ και πότνια μήτηρ
ήδε κασίγνητος, συ δε μοι θαλερός παρακοίτης·
’ Λ Λ Î ^
А
5л /
\
Э
rv
/
ч } \
/
αλλ αγε νυν ελεαιρε και αυτου μιμν επι πυργφ,
μη παΐδ’ ορφανικόν θήης χήρην τε γυναίκα·
λαόν δε στήσον παρ’ έρινεόν, ένθα μάλιστα
άμβατός έστι πόλις και έπίδρομον έπλετο τείχος.
τρις γάρ τη γ ’ έλθόντες έπειρήσανθ’ οί αριστοι
άμφ’ Αίαντε δυω και άγακλυτόν Ίδομενήα
ήδ’ άμφ’ Ατρείδας και Τυδεος αλκιμον υιόν·
ή που τίς σφιν ένισπε θεοπροπίων έϋ είδώς,
ή νυ και αυτών θυμός έποτρυνει και άνώγει».
Την δ’ αύτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος Έκτωρ·
?
\
9
\
/C *
f
/Л
/
’ Λ Λ '
/Л }
«ή και εμοι ταδε παντα μελει γυναι· αλλα μαλ αινως
αίδέομαι Τρώας και Τρφάδας έλκεσιπέπλους,
α’ί κε κακός ως νόσφιν άλυσκάζω πολέμοιο·
ουδέ με θυμός ανωγεν, έπει μάθον έμμεναι έσθλος
αίει και πρώτοισι μετά Τρώεσσι μάχεσθαι
άρνυμενος πατρός τε μέγα κλέος ήδ’ έμον αύτοΰ.
ευ γάρ έγω τόδε οιδα κατά φρένα και κατά θυμόν·
V
Τ
4 ?/
ч 9
/
>/ Λ
?
\
εσσεται ήμαρ οτ αν ποτ ολωλη Ιλιος ιρή
και Πρίαμος και λαος έϋμμελίω Πριαμοιο.
}A A }
V
ΓΤ-Ι
/
/
/А
5/Л
9 /
αλλ ου μοι Τρωων τοσσον μελει άλγος οπισσω,
ουτ’ αυτής Εκάβης ούτε Πριάμοιο ανακτος
ούτε κασιγνητων, οι κεν πολέες τε και έσθλοι
έν κονίησι πέσοιεν ύ π ’ άνδράσι δυσμενέεσσιν,
όσσον σεΰ, οτε κέν τις Αχαιών χαλκοχιτώνων
δακρυόεσσαν αγηται έλευθερον ήμαρ άπουρας·
καί κεν έν Ά ργει έοΰσα προς άλλης ιστόν ύφαίνοις,
καί κεν ύδωρ φορέοις Μεσσηίδος ή Ύπερείης
πόλλ’ άεκαζομένη, κρατερή δ ’ έπικείσετ’ ανάγκη·
καί ποτέ τις είπησιν ίδων κατά δάκρυ χέουσαν·
Έκτορος ήδε γυνή ος άριστευεσκε μάχεσθαι
Τρώων ίπποδάμων οτε Ίλ ιο ν άμφεμάχοντο.
?/
/
Ί
/
\
С· 4
~
/
V
?/Λ
ως ποτε τις ερεει· σοι ô αυ νεον εσσεται άλγος
χήτε'ΐ τοιοΰδ’ άνδρος άμυνειν δουλιον ήμαρ.
άλλά με τεθνηωτα χυτή κατά γαΐα καλυπτοι
α

450

455

460

a

τ

19

http://graecolatini.by
http://graecolatini.bsu.by

465
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πρίν γε τι σής τε βοής σου θ’ έλκηθμοΐο πυθεσθαι».
'Ώ ς είπών ου παιδός ορεξάτο φαίδιμος Έκτωρ·
αψ δ ’ ο παΐς προς κόλπον έϋζώνοιο τιθήνης
έκλίνθη ίάχων πατρος φίλου όψιν άτυχθεις
ταρβήσας χαλκόν τε ίδέ λόφον ίππιοχαίτην,
δεινόν άπ’ άκροτάτης κόρυθος νευοντα νοήσας.
έκ δ ’ έγελασσε πατήρ τε φίλος και πότνια μήτηρ·
αύτίκ’ άπο κράτος κόρυθ’ ειλετο φαίδιμος Έκτωρ,
και την μεν κατεθηκεν έπι χθονι παμφανόωσαν·
?
\
ч ?\
/л
?\
Î
\
/
~
/
\
αυταρ ο γ ον φίλον υιον επει κυσε πήλε τε χερσιν
είπε δ ’ έπευξάμενος Διί τ ’ αλλοισίν τε θεοΐσι·
«Ζεΰ άλλοι τε θεοί, δότε δη και τόνδε γενεσθαι
παΐδ’ έμον ώς και έγω περ άριπρεπεα Τρώεσσιν,
ώδε βίην τ ’ αγαθόν, και Ίλίου ιφι άνάσσειν·
και ποτε τις ειποι πατρος γ οδε πολλον αμεινων
έκ πολέμου ανιόντα· φεροι δ ’ έναρα βροτόεντα
κτείνας δήϊον ανδρα, χαρείη δε φρένα μήτηρ».
Ώ ς είπων άλόχοιο φίλης έν χερσιν έθηκε
παΐδ’ έόν· ή δ ’ αρα μιν κηώδεϊ δεξατο κόλπφ
δακρυόεν γελάσασα· πόσις δ ’ έλεησε νοήσας,
χειρί τε μιν κατερεξεν έπος τ ’ έφατ’ έκ τ ’ ονόμαζε·
«δαιμονίη μή μοί τι λίην άκαχίζεο θυμφ·
ού γάρ τίς μ’ υπέρ αίσαν άνήρ ^ 'ΐδ ι προϊάψει·
~
ο ?
V
/
/
9/
μοίραν ο ου τινα φημι πεφυγμενον εμμεναι ανδρων,
ού κακόν ούδε μεν έσθλόν, έπην τα πρώτα γενηται.
άλλ’ είς οίκον ίοΰσα τα σ ’ αύτής έργα κόμιζε
ίστόν τ ’ ήλακάτην τε, και άμφιπόλοισι κέλευε
έργον έποίχεσθαι· πόλεμος δ ’ ανδρεσσι μελήσει
πάσι, μάλιστα δ ’ έμοί, τοι Ίλίφ έγγεγάασιν».
Ώ ς αρα φωνήσας κόρυθ’ ειλετο φαίδιμος Έκτωρ
ιππουριν· αλοχος δέ φίλη οίκον δέ βεβήκει
έντροπαλιζομενη, θαλερόν κατά δάκρυ χεουσα.
αίψα δ ’ έπειθ’ ικανέ δόμους εύ ναιετάοντας
Έκτορος άνδροφόνοιο, κιχήσατο δ ’ ένδοθι πολλάς
άμφιπόλους, τησιν δέ γόον πάσησιν ένώρσεν.
αι μέν έτι ζωον γόον Έ κτορα ф ένι οίκφ·
î
/
V 5 V
?
/
?
л /
ου γαρ μιν ετ εφαντο υποτροπον εκ πολεμοιο
ιξεσθαι προφυγόντα μένος και χεΐρας Αχαιών. <...>
a
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Ανδρα μοιέννεπε, Μούσα, πολύτροπον, ος μάλα πολλά
πλάγχθη, έπει Τροίης ίερόν πτολίεθρον έπερσε·
л л ~
с ? ’
A
'
’' C
\
/
?/
πολλών δ ανθρωπων ιδεν αστεα και νοον εγνω,
πολλά δ’ ο γ ’ έν πόντφ πάθεν αλγεα ον κατά θυμόν,
άρνύμενος ήν τε ψυχήν και νόστον έταίρων.
άλλ’ ούδ’ ως έτάρους έρρρύσατο, ίέμενός περ·
αύτων γάρ σφετέρησιν άτασθαλίησιν όλοντο,
νήπιοι, ο'ί κατά βοΰς Ύπερίονος Ήελίοιο
ήσθιον· αύτάρ ο τοΐσιν άφείλετο νόστιμον ήμαρ.
των άμόθεν γε, θεά, θύγατερ Διός, είπε και ήμΐν.
?/т-> /л 4 5 /λ λ
\
/
С/
/
?
\
? /л
/Л
Ενθ άλλοι μεν παντες, οσοι φυγον αιπυν όλεθρόν,
οικοι έσαν, πόλεμόν τε πεφευγότες ήδε θάλασσαν·
\ с»чТ
/
/?с»\
/
τον ο οιον, νοστου κεχρημενον ήδε γυναικος,
νύμφη πότνι’ έρυκε Καλυψώ, δία θεάων,
έν σπέεσι γλαφυροΐσι, λιλαιομένη πόσιν είναι.
άλλ’ ότε δή έτος ήλθε περιπλομένων ένιαυτών,
τφ οί έπεκλώσαντο θεοι οικόνδε νέεσθαι
είς Ιθάκην, ούδ’ ένθα πεφυγμένος ήεν άέθλων
και μετά οίσι φίλοισι· θεοι δ ’ έλέαιρον απαντες
νόσφι Ποσειδάωνος· ο δ ’ άσπερχες μενέαινεν
άντιθέφ Όδυσήϊ πάρος ήν γαΐαν ίκέσθαι.
άλλ’ ο μεν Αιθίοπας μετεκίαθε τηλόθ’ έόντας,
Αιθίοπας, τοι διχθά δεδαίαται, έσχατοι άνδρων,
οί μεν δυσομένου Ύπερίονος, οί δ ’ άνιόντος,
άντιόων ταύρων τε και άρνειών έκατόμβης.
V Λ ΐ (/
/
с
\
f ς·\
?/
ενθ ο γε τερπετο δαιτι παρήμενος· οι δε δή άλλοι
Ζηνος ένι μεγάροισιν ’Ολυμπίου άθρόοι ήσαν.
τοΐσι δε μύθων ήρχε πατήρ άνδρων τε θεών τε·
μνήσατο γάρ κατά θυμόν άμύμονος Αίγίσθοιο,
λ λ

* Фрагменты поэмы «Одиссея» приводятся по изданию: Homeri Odyssea / ed.
P. von der Mühll. Basel : Helbing & Lichtenhahn, 1962.
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τόν ρ’ Άγαμεμνονίδης τηλεκλυτός έκταν’ Όρεστης·
του ο γ ’ έπιμνησθεί,ς έπε’ άθανάτοισι μετηυδα·
«ώ πόποι, οιον δή νυ θεούς βροτοι αΐτιόωνται.
t
/
/
/
, V
'
\
?
\
εξ ήμεων γαρ φασι κακ εμμεναι· οι όε και αυτοί
σφησιν άτασθαλίησιν υπέρ μόρον άλγε’ έχουσιν,
ώς και νυν Αϊγισθος υπέρ μόρον Άτρεϊδαο
~
? 5/Λ
/
\
Ο 5 V
/
γήμ αλοχον μνηστήν, τον δ εκτανε νοστήσαντα,
είδώς αίπυν όλεθρον, έπε'ι πρό οί είπομεν ημείς,
Έρμείαν πεμψαντες, έϋσκοπον Άργεϊφόντην,
μήτ’ αυτόν κτείνειν μήτε μνάασθαι ακοιτιν·
έκ γάρ Όρεσταο τίσις εσσεται Άτρεϊδαο,
f
/
? η
? η '
\
~
г
/
>/
οπποτ αν ήβήση τε και ής ιμειρεται αιης.
ως έφαθ’ Έρμείας, άλλ’ ου φρενας Αίγίσθοιο
πεΐθ’ άγαθά φρονεων· νυν δ ’ άθρόα πάντ’ άπετεισε».
Τον δ ’ ήμείβετ’ έπειτα θεά γλαυκώπις Άθήνη·
«ώ πάτερ ήμετερε Κρονίδη, ύπατε κρειόντων,
και λίην κείνος γε έοικότι κεΐται ολεθρφ,
ώς άπόλοιτο και άλλος ότις τοιαΰτά γε ρεζοι.
άλλα μοι άμφ’ Όδυσήϊ δαϊφρονι δαίεται ήτορ,
δυσμόρφ, ος δή δηθά φίλων άπο πήματα πάσχει
νήσφ έν άμφιρυτη, όθι τ ’ ομφαλός έστι θαλάσσης,
νήσος δενδρήεσσα, θεά δ ’ έν δώματα ναίει,
’Άτλαντος θυγάτηρ ολοόφρονος, ος τε θαλάσσης
πάσης βενθεα οιδεν, έχει δε τε κίονας αυτός
μακράς, αι γαΐάν τε και ουρανόν άμφις έχουσι.
του θυγάτηρ δύστηνον οδυρόμενον κατερυκει,
αίει δέ μαλακοΐσι και αίμυλίοισι λόγοισι
θέλγει, όπως Ιθάκης έπιλήσεται· αύτάρ Όδυσσευς,
ίεμενος και καπνόν άποθρφσκοντα νοήσαι
ης γαίης, θανεειν ίμείρεται. ουδέ νυ σοί περ
έντρεπεται φίλον ήτορ, ’Ολύμπιε; ου νυ τ ’ Όδυσσευς
Άργείων παρά νηυσι χαρίζετο ιερά ρεζων
Τροίη έν εύρείη; τί νυ οί τόσον ώδυσαο, Ζεΰ;»
Την δ ’ άπαμειβόμενος προσεφη νεφεληγερετα Ζευς·
«τεκνον έμόν, ποιόν σε έπος φυγεν έρκος οδόντων.
πώς αν έπειτ’ Όδυσήος έγώ θείοιο λαθοίμην,
ος περί, μέν νόον έστι βροτών, περί, δ ’ ίρά θεοΐσιν
άθανάτοισιν έδωκε, τοι ουρανόν εύρυν έχουσιν;
άλλά Ποσειδάων γαιήοχος άσκελές αίέν
Κυκλωπος κεχόλωται, ον οφθαλμού άλάωσεν,
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άντίθεον Πολύφημον, οου κράτος έστι μεγιστον
πάσιν Κυκλώπεσσι· Θόωσα δε μιν τεκε νύμφη,
Φόρκυνος θυγάτηρ, άλός άτρυγετοιο μεδοντος,
έν σπεεσι γλαφυροΐσι Ποσειδάωνι μιγεΐσα.
έκ τού δη Όδυσήα Ποσειδάων ένοσίχθων
V
/
Ί
ο ι ’
'
■'ç·
V
ου τι κατακτεινει, πλαζει δ απο πατριδος αιης.
άλλ’ αγεθ’ ημείς οιδε περιφραζώμεθα πάντες
νόστον, όπως έλθησι· Ποσειδάων δε μεθήσει
ον χόλον· ου μεν γάρ τι δυνήσεται άντία πάντων
άθανάτων άεκητι θεων έριδαινεμεν οιος».
Τον δ ’ ήμείβετ’ έπειτα θεά γλαυκωπις Άθήνη·
«ώ πάτερ ήμετερε Κρονίδη, ύπατε κρειόντων,
εί μεν δη νΰν τούτο φίλον μακάρεσσι θεοΐσι,
νοστήσαι Όδυσηα πολύφρονα όνδε δόμονδε,
Έρμείαν μεν έπειτα, διάκτορον Άργέΐφόντην,
νήσον ές Ώγυγίην οτρύνομεν, όφρα τάχιστα
νύμφη έϋπλοκάμφ εΐπη νημερτεα βουλήν,
νόστον Όδυσσήος ταλασίφρονος, ως κε νεηται.
αύτάρ έγων Ίθάκηνδε έλεύσομαι, όφρα οί υίον
μάλλον έποτρύνω καί οί μένος έν φρεσι θείω,
είς άγορήν καλεσαντα κάρη κομόωντας Αχαιούς
πάσι μνηστήρεσσιν άπειπεμεν, οι τε οί αίει
μήλ’ άδινά σφάζουσι και είλίποδας έλικας βοΰς.
πεμψω δ’ ές Σπάρτην τε και ές Πύλον ήμαθόεντα
νόστον πευσόμενον πατρος φίλου, ήν που άκούση,
ήδ’ ινα μιν κλέος έσθλον έν άνθρώποισιν έχησιν».
'Ώ ς είποΰσ’ ύπο ποσσιν έδήσατο καλά πέδιλα,
άμβρόσια χρύσεια, τά μιν φερον ήμεν έφ’ υγρήν
ήδ’ ε π ’ άπείρονα γαΐαν αμα πνοιήσ’ άνεμοιο.
?/л
с·? ?/λ
f /··
л
~
ειλετο δ αλκιμον εγχος, ακαχμενον οςει χαλκφ,
βριθυ μεγα στιβαρόν, τφ δάμνησι στίχας άνδρων
ήρώων, τοΐσίν τε κοτεσσεται οβριμοπάτρη,
βή δε κατ’ Ούλύμποιο καρήνων άιξασα,
στή δ ’ Ιθάκης ένι δήμφ έπι προθύροισ’ Όδυσήος,
ουδού ε π ’ αύλείου· παλάμη δ ’ έχε χάλκεον έγχος,
είδομενη ξείνφ, Ταφίων ήγήτορι, Μέντη.
ευρε ô αρα μνηστήρας αγήνορας· οι μεν επειτα
πεσσοΐσι προπάροιθε θυράων θυμόν έτερπον,
ήμενοι έν ρινοΐσι βοων, οΰς έκτανον αυτοί.
κήρυκες δ ’ αύτοΐσι και οτρηροι θεράποντες
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V
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\
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\ ?/ Ç
.

οι μεν αρ οίνον εμισγον ενι κρητήρσι και υδωρ,
οί δ ’ αύτε σπόγγοισι πολυτρήτοισι τράπεζας
νίζον και πρότιθεν, τοι δε κρεα πολλά δατεΰντο.
Την δε πολύ πρώτος ιδε Τηλέμαχος θεοειδής·
ήστο γάρ έν μνηστήρσι φίλον τετιημενος ήτορ,
οσσόμενος πατερ’ έσθλόν ένι φρεσίν, εί ποθεν έλθων
μνηστήρων των μεν σκέδασιν κατά δώματα θείη,
\
Οî
? \
V
\
/
?
Î
/
τιμήν ό αυτός εχοι και κτημασιν οισιν ανασσοι.
τα φρονεων μνηστηρσι μεθήμενος είσιδ’ Άθήνην,
βή δ’ ίθυς προθυροιο, νεμεσσήθη δ ’ ένι θυμφ
ξεΐνον δηθά θυρησιν έφεστάμεν· έγγυθι δε στάς
χειρ’ έλε δεξιτερήν και έδέξατο χάλκεον έγχος,
καί μιν φωνήσας έπεα πτερόεντα προσηυδα·
~
i- ~
, V
л /
Î
\
V
«χαιρε, ξεινε, παρ αμμι φιλήσεαι· αυταρ επειτα
δείπνου πασσάμενος μυθήσεαι δττεό σε χρή».
'Ώ ς είπων ήγεΐθ’, ή δ ’ εσπετο Παλλάς Άθήνη.
οί δ ’ δτε δή ρ’ εντοσθεν εσαν δόμου ύψηλοΐο,
чг
/ ?, V
/
\
/
\
εγχος μεν ρ εστησε φερων προς κίονα μακρην
δουροδόκης εντοσθεν έϋξόου, ένθα περ αλλα
εγχε’ Όδυσσήος ταλασίφρονος ιστατο πολλά,
αυτήν δ ’ ές θρόνον είσεν αγων, ύπο λΐτα πετάσσας,
καλόν δαιδάλεον· ύπο δε θρήνυς ποσιν ήεν.
πάρ δ’ αύτος κλισμον θέτο ποικίλον, εκτοθεν άλλων
μνηστήρων, μη ξεΐνος άνιηθεις ορυμαγδφ
δείπνφ άηδήσειεν, ύπερφιάλοισι μετελθών,
ι ο ί
'
V
ήδ
ινα μιν περι πατρος αποιχομενοιο
εροιτο.
χέρνιβα δ ’ άμφίπολος προχόφ έπέχευε φέρουσα
καλή χρυσείη, υπέρ άργυρέοιο λέβητος,
νίψασθαι· παρά δε ξεστήν έτάνυσσε τράπεζαν.
σίτον δ ’ αίδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα,
είδατα πόλλ’ έπιθεΐσα, χαριζομένη παρεόντων·
δαιτρος δε κρειων πίνακας παρέθηκεν άείρας
παντοίων, παρά δέ σφι τίθει χρυσεια κύπελλα,
κήρυξ δ ’ αύτοΐσιν θάμ’ έπφχετο οίνοχοευων.
Έ ς δ ’ ήλθον μνηστήρες άγήνορες· οί μεν έπειτα
έξείης έζοντο κατά κλισμους τε θρόνους τε.
τοΐσι δέ κήρυκες μέν ύδωρ έπι χεΐρας έχευαν,
σίτον δέ δμφαι παρενήεον έν κανέοισι,
[κούροι δέ κρητήρας έπεστέψαντο ποτοΐο].
οί δ ’ επ ’ ονείαθ’ έτοιμα προκείμενα χεΐρας ίαλλον.
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αύτάρ έπει πόσιος και έδητυος έξ ερον εντο
μνηστήρες, τοΐσιν μεν ένι φρεσιν άλλα μεμήλει,
μολπή τ ’ ορχηστές τε· τα γάρ τ ’ αναθήματα δαιτός.
κήρυξ δ ’ έν χερσιν κίθαριν περικαλλέα θήκε
Φημίφ, ος ρ’ ήειδε παρά μνηστήρσιν ανάγκη.
ή τοι ο φορμίζων άνεβάλλετο καλόν άείδειν,
αύτάρ Τηλέμαχος προσεφη γλαυκώπιν Άθήνην,
άγχι σχών κεφαλήν, Τνα μη πευθοίαθ’ οί άλλοι«ξεΐνε φίλ’, ή καί μοι νεμεσήσεαι δττι κεν ε’ίπω;
τουτοισιν μεν ταΰτα μέλει, κίθαρις και άοιδή,
ρεΐ’, έπει άλλότριον βίοτον νήποινον εδουσιν,
άνέρος, ου δή που λευκ’ οστέα πυθεται δμβρφ
/
}’ } ’ г
5\ > ?л\ аκειμεν επ ήπειρου, ή ειν αλι κυμα κυλινδει.
εΐ κείνον γ ’ Ίθάκηνδε ΐδοίατο νοστήσαντα,
πάντες κ ’ άρησαίατ’ έλαφρότεροι πόδας είναι
ή άφνειότεροι χρυσοΐό τε έσθήτός τε.
νυν δ ο μεν ως απολωλε κακόν μορον, ουδε τις ήμιν
θαλπωρή, ε’ί πέρ τις έπιχθονίων ανθρώπων
φήσιν έλευσεσθαι- τού δ ’ ωλετο νόστιμον ήμαρ.
’ Λ Λ 1 А'
-'с4
5 '
\
Î
/
^ Λ ί"
αλλ αγε μοι τοδε ειπε και ατρεκεως καταλεςοντίς πόθεν εις άνδρών; πόθι τοι πόλις ήδε τοκήες;
δπποίης τ ’ έπι νηος άφίκεο; πως δέ σε ναΰται
ήγαγον εις Ιθάκην; τίνες εμμεναι εύχετόωντο;
ου μεν γάρ τί σε πεζόν οι'ομαι ένθάδ’ ίκέσθαι.
/
~
, 5
/
Ί
/
V
ч ? >·
Ια α
και μοι τουτ αγορευσον ετητυμον, οφρ ευ ειδω,
ήε νέον μεθέπεις, ή και πατρώϊός έσσι
ξεΐνος, έπει πολλοί ’ίσαν άνέρες ήμέτερον δω
άλλοι, έπει και κείνος έπίστροφος ήν ανθρώπων».
Τον δ ’ αύτε προσέειπε θεά γλαυκώπις Άθήνη«τοιγάρ έγώ τοι ταΰτα μάλ’ άτρεκέως άγορευσω.
Μέντης Άγχιάλοιο δάιφρονος εύχομαι είναι
υιός, άτάρ Ταφίοισι φιληρέτμοισιν άνάσσω.
νυν δ ’ ώδε ξυν νηϊ κατήλυθον ήδ’ έτάροισι,
πλέων έπι ο’ίνοπα πόντον έπ ’ άλλοθρόους ανθρώπους,
ές Τεμέσην μετά χαλκόν, άγω δ ’ α’ίθωνα σίδηρον.
л*
ç· /
^ С· ? ^
’
ΐ ’
г*
/
/а
νηυς δε μοι ήδ εστηκεν επ αγρού νοσφι ποληος,
έν λιμένι 'Ρείθρφ, ύπο Νηι'φ ύλήεντι.
ξεΐνοι δ’ άλλήλων πατρώϊοι εύχόμεθ’ είναι
έξ αρχής, ε’ί πέρ τε γέροντ’ ε’ίρηαι έπελθών
Λαέρτην ήρωα, τον ούκέτι φασι πόλινδε
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έρχεσθ’, άλλ’ άπάνευθεν ε π ’ άγροΰ πήματα πάσχειν
γρηϊ συν άμφιπόλφ, η οί βρώσίν τε πόσιν τε
παρτιθεΐ, εύτ’ αν μιν κάματος κατά γυΐα λάβησιν
t
/ у
ч }
\
\
} А
~
5
/г ч
ερπυζοντ ανα γουνον αλφής οινοπεδοιο.
νυν δ ’ ήλθον· δη γάρ μιν έφαντ’ έπιδήμιον είναι,
σον πατερ’· άλλα νυ τόν γε θεοί, βλάπτουσι κελευθου.
ου γάρ πω τεθνηκεν έπι χθονι δΐος Όδυσσευς,
αλλ ετι που ζωος κατερυκεται ευρει ποντφ,
νήσφ εν αμφιρυτη, χαλεποί δε μιν ανδρες εχουσιν,
V
?/
~
9
/
ч Ί /
άγριοι, οι που κείνον ερυκανοωσ αεκοντα.
αύτάρ νυν τοι έγώ μαντευσομαι, ώς ένι θυμφ
αθάνατοι βάλλουσι και ώς τελεεσθαι οϊω,
V
/
ι\
V ?
>
~
/
>с ^
ουτε τι μαντις εων ουτ οιωνων σαφα ειδως.
ου τοι ετι δηρόν γε φίλης άπο πατρίδος αίης
’ с·э ει περ
^ τε σιδήρεα
С·'
С·'
? εχησιV
εσσεται, ουδ
δεσματ
φράσσεται ως κε νεηται, έπει πολυμήχανος έστιν.
’ Λ Λ 4 5·^
-'С4
5 '
\
Î
/
^Λ
ί"
αλλ αγε μοι τοδε ειπε και ατρεκεως καταλεςον,
εΐ δη έξ αύτοΐο τόσος πάΐς εις Όδυσηος.
αίνώς μεν κεφαλήν τε και όμματα καλά εοικας
κείνφ, έπει θαμά τοΐον έμισγόμεθ’ άλλήλοισι,
πρίν γε τον ές Τροίην άναβήμεναι, ένθα περ άλλοι
Άργείων οί άριστοι έβαν κοίλησ’ ένι νηυσίν·
’
~ οι V 5 с· ~ î \ ί/ο
Vî î \ ~
εκ του δ ουτ Οδυσηα εγων ιδον ουτ εμε κείνος».
гр \
СЧ
Э m
Λ /
/
5
/
Vo
Τήν δ αυ Τηλέμαχος πεπνυμενος αντιον ηυδα«τοιγαρ εγώ τοι, ξεινε, μαλ’ ατρεκεως αγορευσω.
μήτηρ μεν τε με φησι του εμμεναι, αύταρ εγώ γε
ουκ οιδ · ου γαρ πω τις εον γονον αυτός ανεγνω.
С о Х Э / ч Э / л
/
/
/
V
?\
ως δή εγω γ οφελον μακαρος νυ τευ εμμεναι υιος
7
/■
С\
/
С ~
,
~
ανερος, ον κτεατεσσιν εοισ επι γήρας ετετμε.
νυν δ ’ ος άποτμότατος γενετο θνητών ανθρώπων,
του μ’ εκ φασι γενεσθαι, έπει συ με τοΰτ’ έρεείνεις».
Τον δ ’ αύτε προσεειπε θεά γλαυκώπις Άθήνη·
«ου μεν τοι γενεήν γε θεοι νώνυμνον οπίσσω
θήκαν, έπει σε γε τοΐον έγείνατο Πηνελόπεια.
’ Λ Λ 4 5·^
-'с 4
5 '
\
Î
/
^Λ
ί"
αλλ αγε μοι τοδε ειπε και ατρεκεως καταλεςον·
τίς δαίς, τίς δε δμιλος δδ’ επλετο; τίπτε δε σε χρεώ;
ειλαπινη ήε γάμος; επει ουκ έρανος ταδε γ εστιν,
ως τε μοι ύβρίζοντες ύπερφιάλως δοκεουσι
δαίνυσθαι κατά δώμα. νεμεσσήσαιτό κεν άνήρ
>/
-'Λ Λ î f
^
f
А
αισχεα
πολλ
οροων,
ος τις πινυτος
γε μετελθοι».
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Την ô αυ Τηλέμαχος πεπνυμενος αντιον ηυδα«ξειν’, έπει αρ δη ταΰτά μ’ ανείρεαι ήδε μεταλλφς,
/л л
/
Τ
Ç· î î
'
\
Î
/
μελλεν μεν ποτε οικος οδ αφνειος και αμυμων
ν
V
, V
~
\
ο /
~
εμμεναι, οφρ ετι κείνος ανηρ επιδήμιος ηεν·
νΰν δ ’ έτερως έβόλοντο θεοι κακά μητιόωντες,
οι κείνον μεν αΐστον έποίησαν περι πάντων
ανθρώπων, έπει ου κε θανόντι περ ωδ’ ακαχοίμην,
5
\
?
ч ?
/
Ç4 /
'Τ '
/
} \ Ç· /
ει μετα οισ εταροισι δαμη Τρωων ενι δήμφ,
ήε φίλων έν χερσίν, έπει πόλεμον τολυπευσε.
τω κεν οί τύμβον μεν έποίησαν Παναχαιοί,
) ρ /
\
?"
ς *\
/
л /
V
ч 9
/
ήδε κε και ф παιδί μεγα κλέος ηρατ οπισσω.
νΰν δε μιν ακλειως 'Άρπυιαι ανηρεψαντο·
»/
4 ?Λ ·
V
’
' C·Î ’ C· /
/
οιχετ αιστος απυστος, εμοι ο οδυνας τε γοους τε
κάλλιπεν· ουδέ τι κείνον οδυρόμενος στεναχίζω
οιον, έπεί νυ μοι άλλα θεοι κακά κήδε’ έτευξαν.
όσσοι γάρ νήσοισιν έπικρατεουσιν αριστοι,
Δουλιχίφ τε Σάμη τε και ύλήεντι Ζακυνθφ,
ήδ’ όσσοι κραναήν Ιθάκην κάτα κοιρανεουσι,
/
/ чЭ \
~
/
с· \ Ύ
τοσσοι μητερ εμην μνωνται, τρυχουσι δε οικον.
< ? ? ’Λ ι > ~
\
/
Λ λ
η δ ουτ αρνειται στυγερόν γάμον ουτε τελευτήν
ποιήσαι δυναται· τοι δε φθινυθουσιν εδοντες
οικον έμόν· τάχα δη με διαρραίσουσι και αυτόν».
Τον δ ’ έπαλαστήσασα προσηυδα Παλλάς Άθήνη·
«ω πόποι, ή δη πολλον άποιχομενου Όδυσηος
δευη, ο κε μνηστηρσιν άναιδεσι χεΐρας έφείη.
εί γάρ νΰν έλθων δόμου έν πρώτησι θυρησι
σταίη, εχων πήληκα και ασπίδα και δυο δοΰρε,
~ η
?f
Ί \ \
~ чΊ /
τοιος εων οιον μιν εγω τα πρωτ ενοησα
οίκφ έν ήμετερφ πίνοντά τε τερπόμενόν τε,
έξ Έφυρης ανιόντα παρ’ ’Τλου Μερμερίδαο φχετο γάρ και κεΐσε θοής έπι νηος Όδυσσευς
φάρμακον άνδροφόνον διζήμενος, όφρα οί είη
ίους χρίεσθαι χαλκήρεας· άλλ’ ο μεν ου οί
δωκεν, έπεί ρα θεούς νεμεσίζετο αίεν έόντας,
άλλά πατήρ οί δωκεν έμός· φιλεεσκε γάρ αίνως τοΐος έων μνηστηρσιν όμιλήσειεν Όδυσσευς·
/
ч >
/
/
/
/
/
παντες к ωκυμοροι τε γενοιατο πικρογαμοι τε.
άλλ’ ή τοι μεν ταΰτα θεων έν γουνασι κεΐται,
ή κεν νοστήσας άποτείσεται, ήε και ούκί,
οίσιν έν'ι μεγάροισι· σε δε φράζεσθαι ανωγα,
î
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δππως κε μνηστήρας άπώσεαι έκ μεγάροιο.
εί δ ’ αγε νΰν ξυνίει και έμων έμπάζεο μύθων·
αΰριον εις άγορήν καλέσας ήρωας Αχαιούς
μΰθον πεφραδε πάσι, θεοι δ ’ έπι μάρτυροι έστων.
μνηστήρας μεν έπι σφετερα σκίδνασθαι ανωχθι,
μητέρα δ ’, ε ί οί θυμός έφορμάται γαμεεσθαι,
αψ ιτω ές μεγαρον πατρος μεγα δυναμενοιο·
οί δε γάμον τεύξουσι και άρτυνεουσιν έεδνα
πολλά μάλ’, δσσα έοικε φίλης έπι παιδος επεσθαι.
σοι δ’ αύτφ πυκινως ύποθήσομαι, αί κε πίθηαι·
~ , ν
/
/
<r/
/
νή αρσας ερετησιν εεικοσιν, ή τις αριστη,
έρχεο πευσόμενος πατρος δήν οίχομενοιο,
ήν τίς τοι είπησι βροτων, η δσσαν άκούσης
έκ Διός, ή τε μάλιστα φέρει κλέος άνθρώποισι.
πρώτα μεν ές Πύλον έλθε και είρεο Νέστορα δΐον,
κεΐθεν δε Σπάρτηνδε παρά ξανθόν Μενέλαον·
ος γάρ δευτατος ήλθεν Άχαιων χαλκοχιτώνων.
εί μέν κεν πατρος βίοτον και νόστον άκουσης,
ή τ ’ αν τρυχόμενός περ ετι τλαίης ένιαυτόν·
εί δέ κε τεθνηωτος άκουσης μηδ’ ετ’ έόντος,
νοστήσας δή έπειτα φίλην ές πατρίδα γαΐαν
σήμά τέ οί χεΰαι και έπι κτέρεα κτερεϊξαι
πολλά μάλ’, δσσα εοικε, και άνέρι μητέρα δοΰναι.
αύτάρ έπήν δή ταΰτα τελευτήσης τε και ερξης,
φράζεσθαι δή έπειτα κατά φρένα και κατά θυμόν,
δππως κε μνηστήρας ένι μεγάροισι τεοΐσι
κτείνης ήε δόλφ ή άμφαδόν· ουδέ τί σε χρή
νηπιάας οχέειν, έπει ούκέτι τηλίκος έσσί.
ή ούκ άιεις οίον κλέος έλλαβε διος Όρέστης
πάντας ε π ’ ανθρώπους, έπει έκτανε πατροφονήα,
Αίγισθον δολόμητιν, δ οί πατέρα κλυτον έκτα;
\ /
/ Λ
/ Λ
/
л /
/
και συ, φίλος, μαλα γαρ σ οροω καλόν τε μεγαν τε,
αλκιμος έσσ’, ινα τίς σε και οψιγόνων έϋ είπη.
αύτάρ έγων έπι νήα θοήν κατελευσομαι ήδη
? с ? f
/
τ/
/
^ л ? ^
л ^
?
ήό εταρους, οι που με μαλ ασχαλοωσι μενοντες·
σοι δ’ αύτφ μελετώ, και έμων έμπάζεο μύθων».
гр \
СЧ
î m
Λ /
/
5
/
Vo
Τήν δ αυ Τηλέμαχος πεπνυμενος αντιον ηυδα·
«ξεΐν’, ή τοι μεν ταΰτα φίλα φρονέων αγορεύεις,
ως τε πατήρ ф παιδί, και ου ποτε λήσομαι αύτων.
αλλ αγε νυν επιμεινον, επειγομενος περ οόοιο,
ί
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δφρα λοεσσάμενός τε τεταρπόμενός τε φίλον κήρ
δωρον έχων έπι νήα κίης, χαίρων ένι θυμφ,
τιμήεν, μάλα καλόν, ο τοι κειμήλιον έσται
έξ έμεΰ, οία φίλοι ξεΐνοι ξείνοισι διδοΰσι».
Τον δ ’ ήμείβετ’ έπειτα θεά γλαυκώπις Άθήνη·
/
5 V
~
/
л л
/
/
f ς·
~
«μή μ ετι νυν κατερυκε, λιλαιομενον περ οδοιο·
δωρον δ ’ όττι κε μοι δούναι φίλον ήτορ άνώγη,
αύτις άνερχομένφ δόμεναι οίκόνδε φερεσθαι,
και μάλα καλόν έλών· σοι δ’ αξιον έσται αμοιβής».
Ή μεν αρ’ ως είποΰσ’ άπεβη γλαυκώπις Άθήνη,
δρνις δ ’ ως άνόπαια διεπτατο· τφ δ ’ ένι θυμφ
θήκε μένος και θάρσος, ύπέμνησέν τε έ πατρος
~λλ
ν j ?\ \ /
/л f с '
' ~
?
μάλλον ετ ή το παροιθεν. ο δε φρεσιν ήσι νοήσας
θάμβησεν κατά θυμόν· οϊσατο γάρ θεόν είναι.
αύτίκα δε μνηστήρας έπφχετο ισόθεος φως.
τι ~
с*^
с*λ
?/
с·
л
/
i с*λ
~
Τοισι ο αοιδος αειδε περικλυτος, οι δε σιωπή
ε'ιατ’ άκουοντες· δ δ ’ Άχαιων νόστον αειδε
λυγρόν, ον έκ Τροίης έπετείλατο Παλλάς Άθήνη.
Του δ ’ ύπερωϊόθεν φρεσι σύνθετο θεσπιν άοιδήν
κουρη Ίκαρίοιο, περίφρων Πηνελόπεια·
κλίμακα δ ’ υψηλήν κατεβήσετο οίο δόμοιο,
~
/
л
с / ? i/
ουκ οιη, αμα τή γε και αμφιπολοι δυ εποντο.
ή δ ’ δτε δή μνηστήρας άφίκετο δία γυναικών,
στή ρα παρά σταθμόν τεγεος πυκα ποιητοΐο,
αντα παρειάων σχομενη λιπαρά κρήδεμνα·
άμφίπολος δ ’ αρα οί κεδνή έκάτερθε παρεστη.
δακρυσασα δ ’ έπειτα προσηυδα θειον άοιδόν·
«Φήμιε, πολλά γάρ άλλα βροτων θελκτήρια οίδας
έργ’ άνδρων τε θεων τε, τά τε κλείουσιν άοιδοί·
των έν γε σφιν αειδε παρήμενος, οί δε σιωπή
οίνον πινόντων· ταυτης δ ’ άποπαυε’ άοιδής
λυγρής, ή τε μοι αίεν ένι στήθεσσι φίλον κήρ
τείρει, έπεί με μάλιστα καθίκετο πένθος αλαστον.
τοίην γάρ κεφαλήν ποθεω μεμνημενη αίει
άνδρός, του κλέος εύρυ καθ’ Ελλάδα και μέσον ’Άργος».
Την δ ’ αύ Τηλέμαχος πεπνυμένος άντίον ηυδα·
«μήτερ έμή, τί τ ’ αρα φθονέεις έρίηρον άοιδον
/
i/
i
/
V
V
/
? î
ç· \
τερπειν οππη οι νοος ορνυται; ου νυ τ αοιδοι
αίτιοι, άλλά ποθι Ζευς αίτιος, ος τε δίδωσιν
άνδράσιν άλφηστήσιν όπως έθέλησιν έκάστφ.
î

î
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350

355

τουτφ δ ’ ου νεμεσις Δαναών κακόν οίτον άείδειν·
την γάρ άοιδήν μάλλον έπικλείουσ’ άνθρωποι,
η τις άΐόντεσσι νεωτάτη άμφιπεληται.
σοι δ’ έπιτολμάτω κραδίη και θυμός άκουειν·
ού γάρ Όδυσσευς οιος άπώλεσε νόστιμον ήμαρ
έν Τροίη, πολλοί δε και άλλοι φωτες δλοντο.
ЭΛ Λ }
5
Τ
5 ~
\
j
5 л·
V
f
у
αλλ εις οικον ιουσα τα σ αυτής εργα κόμιζε,
ίστόν τ ’ ήλακάτην τε, και άμφιπόλοισι κέλευε
έργον έποίχεσθαι· μύθος δ ’ άνδρεσσι μελήσει
~
/ л
сч ’
/
~
\
/
V
?
\
>/
πασι, μαλιστα δ εμοι· του γαρ κράτος εστ ενι οικφ».
Ή μεν θαμβήσασα πάλιν οικόνδε βεβήκει·
παιδος γάρ μύθον πεπνυμενον ένθετο θυμφ.
ές δ ’ ύπερφ’ άναβάσα συν άμφιπόλοισι γυναιξι
л
~
t Î /- 4 с·
~
/л
/
">
г
г ?/
κλαιεν επειτ Οδυσηα, φίλον ποσιν, οφρα οι ύπνον
ήδυν έπι βλεφάροισι βάλε γλαυκωπις Άθήνη. <...>
î
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Τον δ ’ άπαμειβόμενος προσεφη πολυμητις Όδυσσευς·
«Αλκίνοε κρεΐον, πάντων άριδείκετε λαων,
ή τοι μεν τόδε καλόν άκουεμεν έστιν άοιδοΰ
τοιοΰδ’, οιος όδ’ έστί, θεοΐσ’ έναλίγκιος αύδήν.
ού γάρ έγω γε τί φημι τέλος χαριεστερον είναι
η ότ’ έϋφροσυνη μεν έχη κάτα δήμον άπαντα,
δαιτυμόνες δ ’ άνά δώματ’ άκουάζωνται άοιδοΰ
ημενοι έξείης, παρά δε πλήθωσι τράπεζαι
σίτου και κρειων, μεθυ δ ’ έκ κρητήρος άφυσσων
οίνοχόος φορεησι και έγχείη δεπάεσσι·
τούτο τί μοι κάλλιστον ένι φρεσιν είδεται είναι.
σοι δ ’ έμά κήδεα θυμός έπετράπετο στονόεντα
είρεσθ’, δφρ’ ετι μάλλον οδυρόμενος στεναχίζω.
τί πρωτόν τοι έπειτα, τί δ’ ύστάτιον καταλεξω;
κήδε’ έπεί μοι πολλά δόσαν θεοι Ούρανίωνες.
νΰν δ ’ δνομα πρώτον μυθήσομαι, δφρα και ύμεΐς
Jfc·
\<г/
л \ Τ
ειδετ , εγω δ αν επειτα φυγών υπο νηλεες ήμαρ
ύμΐν ξεΐνος έω και άπόπροθι δώματα ναίων.
Ε ίμ’ Όδυσευς Λαερτιάδης, ος πάσι δόλοισιν
30
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άνθρώποισι μελω, καί μευ κλέος ουρανόν ικει.
ναιετάω δ ’ Ιθάκην εύδείελον· έν δ ’ δρος αυτή,
Νήριτον είνοσίφυλλον, άριπρεπές· άμφι δε νήσοι
πολλαι ναιετάουσι μάλα σχεδόν άλλήλησι,
Δουλίχιόν τε Σάμη τε και ύλήεσσα Ζάκυνθος.
αυτή δε χθαμαλή πανυπερτάτη είν αλί, κεΐται
προς ζόφον, αί δέ τ ’ ανευθε προς ήώ τ ’ ήέλιόν τε,
τρηχεΐ’, άλλ’ άγαθή κουροτρόφος· ου τι έγώ γε
ης γαίης δύναμαι γλυκερώτερον άλλο ΐδέσθαι.
ή μέν μ’ αύτόθ’ έρυκε Καλυψώ, δία θεάων,
[έν σπέεσι γλαφυροΐσι, λιλαιομένη πόσιν είναι·]
ως δ’ αυτως Κίρκη κατερήτυεν έν μεγάροισιν
Αίαίη δολόεσσα, λιλαιομένη πόσιν είναι·
άλλ’ έμον ου ποτε θυμόν ένι στήθεσσιν έπειθεν.
ώς ούδεν γλυκιον ης πατρίδος ουδέ τοκήων
γίνεται, εί περ καί τις άπόπροθι πίονα οίκον
γαίη έν αλλοδαπή ναίει άπάνευθε τοκήων.
5 0 ? 5/
\
/
5 \
Λ
Ο ^5
’ ^
ει δ αγε τοι και νοστον εμον πολυκηδε ενισπω,
δν μοι Ζευς έφέηκεν άπο Τροίηθεν ίόντι.
Ίλιόθεν με φέρων άνεμος Κικόνεσσι πέλασσεν,
Ίσμάρφ· ένθα δ ’ έγώ πόλιν έπραθον, ωλεσα δ’ αύτους.
έκ πόλιος δ ’ άλόχους και κτήματα πολλά λαβόντες
δασσάμεθ’, ώς μή τίς μοι άτεμβόμενος κίοι ίσης.
ένθ’ ή τοι μέν έγώ διερφ ποδι φευγέμεν ήμέας
ήνώγεα, τοι δέ μέγα νήπιοι ούκ έπίθοντο.
ένθα δέ πολλον μέν μέθυ πίνετο, πολλά δέ μήλα
έσφαζον παρά θΐνα και είλίποδας έλικας βοΰς.
τόφρα δ ’ άρ’ οίχόμενοι Κίκονες Κικόνεσσι γεγώνευν,
οι σφιν γείτονες ήσαν, άμα πλέονες και άρείους,
5/
/
5
/
\
5
4 ?/
ήπειρον ναιοντες, επισταμενοι μεν αφ ίππων
άνδράσι μάρνασθαι και δθι χρή πεζόν έόντα.
ήλθον έπειθ’, δσα φύλλα και άνθεα γίνεται ωρη,
ήέριοι· τότε δή ρα κακή Διος αισα παρέστη
?
~
5
/
f/
4 ?/л
λ λ '
г ί\
ήμιν αινομοροισιν, ιν αλγεα πολλά παθοιμεν.
στησάμενοι δ ’ έμάχοντο μάχην παρά νηυσι θοήσι,
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βάλλον δ ’ άλλήλους χαλκήρεσιν έγχείησιν.
δφρα μεν ήως ήν και αέξετο ίερόν ήμαρ,
τόφρα δ ’ άλεξόμενοι μενομεν πλεονάς περ έόντας·
ήμος δ ’ ήελιος μετενίσετο βουλυτόνδε,
και τότε δή Κίκονες κλΐναν δαμάσαντες Αχαιούς.
εξ δ’ άφ’ έκάστης νηος έϋκνήμιδες έταΐροι
ωλονθ’· οί δ ’ άλλοι φυγομεν θάνατόν τε μόρον τε.
’Ένθεν δε προτερω πλεομεν άκαχήμενοι ήτορ,
άσμενοι έκ θανάτοιο, φίλους ολεσαντες έταίρους.
ούδ’ αρα μοι προτερω νήες κίον άμφιελισσαι,
πρίν τινα των δειλών έτάρων τρις έκαστον άΰσαι,
ο'ί θάνον έν πεδίφ Κικόνων υπο δηωθεντες.
νηυσι δ ’ έπωρσ’ άνεμον βορεην νεφεληγερετα Ζευς
λαίλαπι θεσπεσίη, συν δε νεφεεσσι κάλυψε
γαΐαν όμοΰ και πόντον· ορώρει δ ’ ούρανόθεν νυξ.
?
\
V
, э
/
/
ο /
αι μεν επειτ εφεροντ επικαρσιαι, ιστία όε σφιν
τριχθά τε και τετραχθά διεσχισεν ις άνεμοιο.
και τα μεν ές νήας κάθεμεν, δείσαντες δλεθρον,
1 \ с·4 Ί
/
/
V
/ ç·
αυτας ô εσσυμενως προερεσσαμεν ηπειρονόε.
V л Сζ
ζ
C·ζ ? ’Ζ
\ 5\
ενθα δυω νύκτας δυο τ ήματα συνεχες αιει
κείμεθ’, δμοΰ καμάτφ τε και αλγεσι θυμόν εδοντες.
άλλ’ δτε δή τρίτον ήμαρ έϋπλόκαμος τελεσ’ Ήώς,
ιστούς στησάμενοι άνά θ’ ιστία λευκ’ έρυσαντες
ήμεθα· τάς δ ’ άνεμός τε κυβερνήταί τ ’ ίθυνον.
καί νυ κεν άσκηθής ίκόμην ές πατρίδα γαΐαν,
άλλά με κύμα ρόος τε περιγνάμπτοντα Μάλειαν
και βορεης άπεωσε, παρεπλαγξεν δε Κυθήρων.
^ ν θ ε ν δ ’ έννήμαρ φερόμην ολοοΐσ’ άνεμοισι
πόντον ε π ’ ίχθυόεντα- άτάρ δεκάτη έπεβημεν
γαίης Λωτοφάγων, ο'ί τ’ άνθινον ειδαρ εδουσιν.
ένθα δ ’ ε π ’ ήπείρου βήμεν και άφυσσάμεθ’ ύδωρ,
αιψα δε δεΐπνον έλοντο θοής παρά νηυσιν έταΐροι.
αύτάρ έπει σίτοιό τ ’ έπασσάμεθ’ ήδε ποτήτος,
δή τότ’ έγων έτάρους προϊην πευθεσθαι ίόντας,
ο ί τινες άνερες ειεν έπι χθονι σίτον έδοντες,
?Ζ ç·
ç· /
/
/
/
ч ί/ ч Î
/
ανδρε δυω κρινας, τριτατον κήρυχ αμ οπασσας.
οί δ’ αιψ’ οίχόμενοι μίγεν άνδράσι Λωτοφάγοισιν·
ούδ’ άρα Λωτοφάγοι μήδονθ’ έτάροισιν δλεθρον
ήμετεροισ’, άλλά σφι δόσαν λωτοΐο πάσασθαι.
των δ ’ δς τις λωτοΐο φάγοι μελιηδεα καρπόν,
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95

100

105

ούκετ’ άπαγγεΐλαι πάλιν ηθελεν ουδέ νεεσθαι,
άλλ’ αύτοΰ βουλοντο μετ’ άνδράσι Λωτοφάγοισι
λωτόν έρεπτόμενοι μενεμεν νόστου τε λαθεσθαι.
τους μεν έγών έπι νηας αγον κλαίοντας ανάγκη,
\ Ο 5 5
Λ
~
f
\
ε*
\
ο ~
5
/
νηυσι δ ενι γλαφυρησιν υπο ζυγα δήσα ερυσσας·
αύτάρ τους άλλους κελόμην έρίηρας έταίρους
σπερχομένους νηων έπιβαινεμεν ώκειάων,
μή πώς τις λωτοΐο φαγών νόστοιο λάθηται.
οί δ’ αιψ’ είσβαινον και έπι κληΐσι καθΐζον,
έξης δ ’ έζόμενοι πολιήν άλα τυπτον έρετμοΐς.
’Ένθεν δε προτερω πλεομεν άκαχήμενοι ήτορ.
Κυκλώπων δ ’ ές γαΐαν υπερφιάλων άθεμίστων
ίκόμεθ’, οι ρα θεοΐσι πεποιθότες άθανάτοισιν
V
/
\
\
V ?
/
ουτε φυτευουσιν χερσιν φυτον ουτ αροωσιν,
5л л \
/
ч V
\ Ί
/
/
/
αλλα τα γ ασπαρτα και ανηροτα παντα φύονται,
\
\
л
\ 5 Ρ 1
Λ
?
πυροι και κριθαι ήδ άμπελοι, αι τε φερουσιν
οίνον έριστάφυλον, καί σφιν Διος όμβρος άεξει.
τοΐσιν δ ’ ούτ’ άγοραι βουληφόροι ούτε θεμιστες,
άλλ’ οι γ ’ υψηλών ορεων ναίουσι κάρηνα
έν σπεεσι γλαφυροΐσι, θεμιστευει δε έκαστος
παίδων ήδ’ άλόχων, ούδ’ άλλήλων άλεγουσι.
Νήσος έπειτα λάχεια παρέκ λιμενος τετάνυσται,
γαίης Κυκλώπων ούτε σχεδόν ούτ’ άποτηλοΰ,
ύλήεσσ’· έν δ’ αίγες άπειρεσιαι γεγάασιν
άγριαι· ου μεν γάρ πάτος ανθρώπων άπερυκει,
ουδέ μιν είσοιχνεΰσι κυνηγεται, οι τε καθ’ ύλην
άλγεα πάσχουσιν κορυφάς ορεων έφεποντες.
V , V
/
ν
, 5
/
ουτ αρα ποιμνησιν καταισχεται ουτ αροτοισιν,
5 Λ Λ 4 ?/
ч V
\
5
/
V
/
αλλ η γ ασπαρτος και ανηροτος ηματα παντα
άνδρών χηρεύει, βόσκει δε τε μηκάδας αίγας.
ου γάρ Κυκλώπεσσι νέες πάρα μιλτοπάρηοι,
9 0 ^ 5 / 0
rv
5/
/
?/
/
ουδ ανδρες νηων ενι τεκτονες, οι κε καμοιεν
νηας έϋσσελμους, αι κεν τελεοιεν έκαστα
άστε’ έπ’ ανθρώπων ίκνευμεναι, οίά τε πολλά
άνδρες έπ ’ άλλήλους νηυσιν περόωσι θάλασσαν·
οι κε σφιν και νήσον έϋκτιμενην έκάμοντο.
ου μεν γάρ τι κακή γε, φεροι δε κεν ώρια πάντα·
έν μεν γάρ λειμώνες άλος πολιοΐο παρ’ όχθας
ύδρηλοι μαλακοί· μάλα κ ’ άφθιτοι άμπελοι είεν·
έν δ ’ άροσις λείη· μάλα κεν βαθύ λή'ΐον αίει
ί
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135

140

145
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160

165

170

> t/
Ί f
Î \ / л w С i ~Ç·
εις ωρας αμοφεν, επει μαλα πιαρ υπ ουόας.
Ί
с>\ л
\
V
?/ ч
?
\
/
f
Ί
εν όε λιμην ευορμος, ιν ου χρεω πείσματος εστιν,
ουτ’ εύνας βαλεειν ούτε πρυμνησι’ οναψαι,
}Λ Λ 4 9
/л
~
/
>
?/
/
αλλ επικελσαντας μειναι χρονον, εις ο κε ναυτεων
θυμός έποτρύνη και έπιπνεύσωσιν άήται.
αύτάρ έπι κράτος λιμενος ρέει αγλαόν ύδωρ,
/
?
\
/
'
> с·?
V
/
κρήνη υπο σπειους· περι ο αιγειροι πεφυασιν.
ένθα κατεπλεομεν, καί τις θεος ήγεμόνευε
νύκτα δι’ ορφναίην, ουδέ προύφαίνετ’ ίδεσθαι·
αήρ γάρ περι νηυσι βαθεΐ’ ην, ουδέ σελήνη
ούρανόθεν προυφαινε, κατείχετο δέ νεφεεσσιν.
ένθ’ ου τις την νήσον έσεδρακεν οφθαλμοΐσιν,
V? Τ /
\
л с· /
\ /
ουτ ουν κύματα μακρα κυλινδομενα προτι χερσον
εΐσίδομεν, πριν νήας έϋσσελμους έπικελσαι.
κελσάσησι δέ νηυσι καθείλομεν ίστία πάντα,
έκ δέ και αύτοι βήμεν έπι ρηγμΐνι θαλάσσης·
ένθα δ ’ άποβρίξαντες έμείναμεν Ήω δίαν.
Ή μος δ ’ ήριγένεια φάνη ροδοδάκτυλος Ήώς,
νήσον θαυμάζοντες έδινεόμεσθα κατ’ αυτήν.
ώρσαν δέ Νυμφαι, κοΰραι Διος αίγιόχοιο,
αιγας ορεσκφους, ινα δειπνήσειαν έταΐροι.
αύτίκα καμπύλα τόξα και αιγανέας δολιχαύλους
είλόμεθ’ έκ νηων, διά δέ τρίχα κοσμηθέντες
βάλλομεν· αιψα δέ δωκε θεος μενοεικέα θήρην.
νήες μέν μοι έποντο δυώδεκα, ές δέ έκάστην
εννεα λαγχανον αιγες· εμοι δε δεκ εξελον οΐφ.
ως τότε μέν πρόπαν ήμαρ ές ήέλιον καταδύντα
ήμεθα δαινύμενοι κρέα τ ’ ασπετα και μέθυ ήδύ.
ου γάρ πω νηων έξέφθιτο οίνος έρυθρός,
άλλ’ ένέην· πολλον γάρ έν άμφιφορεΰσιν έκαστοι
ήφύσαμεν Κικόνων ίερον πτολίεθρον έλόντες.
Κυκλώπων δ ’ ές γαΐαν έλεύσσομεν έγγυς έόντων,
καπνόν τ ’ αυτών τε φθογγήν οϊων τε και αίγων.
ήμος δ ’ ήέλιος κατέδυ και έπι κνέφας ήλθε,
δη τότε κοιμήθημεν έπι ρηγμΐνι θαλάσσης.
ήμος δ ’ ήριγένεια φάνη ροδοδάκτυλος Ήώς,
και τοτ εγων αγορην θεμενος μετα πασιν εειπον·
„άλλοι μέν νΰν μίμνετ’, έμοι έρίηρες έταΐροι·
αυταρ εγω συν νηι τ εμή και εμοισ εταροισιν
έλθών τώνδ’ άνδρών πειρήσομαι, οι τινές είσιν,
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175

180

185
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200

205
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V

Ç ч

?/

ч

? f»

/

\

5/

5 СГ*>,

с*

η р οι γ υβρισται τε και άγριοι ουδε δίκαιοι,
ήε φιλόξεινοι, καί σφιν νόος έστι θεουδής“.
'Ώ ς είπων άνά νηος έβην, έκελευσα δ’ έταίρους
αυτούς τ ’ άμβαίνειν άνά τε πρυμνήσια λΰσαι.
οί δ’ αιψ’ είσβαινον και έπι κληΐσι καθΐζον,
έξης δ ’ έζόμενοι πολιήν άλα τυπτον έρετμοΐς.
} Λ Λ ч С/
Ç· \
\
V
}
/
Λί
ΐ
\
} /
αλλ οτε δή τον χώρον αφικομεθ εγγύς εοντα,
ένθα δ ’ ε π ’ έσχατιη σπεος είδομεν άγχι θαλάσσης,
υψηλόν, δάφνησι κατηρεφες· ένθα δε πολλά
ιν л ч V· · /
\
Τ
5 /
' ' C î
5Λ \
μήλ , οιες τε και αιγες, ιαυεσκον· περι δ αυλή
υψηλή δεδμητο κατωρυχεεσσι λίθοισι
μακρησίν τε πίτυσσιν ίδε δρυσιν ύψικόμοισιν.
ένθα δ ’ άνήρ ένίαυε πελώριος, ος ρα τα μήλα
οιος ποιμαίνεσκεν άπόπροθεν· ούδε μετ’ άλλους
πωλεΐτ’, άλλ’ άπάνευθεν έων άθεμίστια ήδη.
και γάρ θαΰμ’ έτετυκτο πελώριον, ούδε έφκει
άνδρί γε σιτοφάγφ, άλλα ρίφ ύλήεντι
f
л V
9
/
f/
/
Т
?
ч
5/л л
υψηλών ορεων, ο τε φαίνεται οιον απ άλλων.
Δή τότε τους άλλους κελόμην έρίηρας έταίρους
αύτοΰ πάρ νηϊ τε μενειν και νήα έρυσθαι·
αύτάρ έγω κρίνας έτάρων δυοκαίδεκ’ άρίστους
βήν· άτάρ αίγεον άσκον έχον μελανός οίνοιο,
ήδεος, όν μοι δώκε Μάρων, Εύάνθεος υιός,
ίρευς Απόλλωνος, ος ^σμαρον άμφιβεβήκει,
?/
/
\
с*\
/
Λ ΐ
’
'
ουνεκα μιν συν παιδί περισχομεθ ήδε γυναικι
άζόμενοι· φκει γάρ έν άλσεϊ δενδρήεντι
Φοίβου Απόλλωνος. ο δε μοι πόρεν άγλαά δώρα·
χρυσού μεν μοι δώκ’ εύεργεος επτά τάλαντα,
δώκε δε μοι κρητήρα πανάργυρον, αύτάρ έπειτα
οίνον έν άμφιφορεΰσι δυώδεκα πάσιν άφύσσας,
ήδυν άκηράσιον, θειον ποτόν· ούδε τις αύτον
ήείδη δμώων ούδ’ άμφιπόλων ένι οίκφ,
9 Λ Λ 4
Î
\
?/Λ
/
/Л
/
/ч
>/
αλλ αυτός αλοχος τε φιλη ταμιη τε μι οιη.
τον δ ’ οτε πίνοιεν μελιηδεα οίνον έρυθρόν,
εν δεπας έμπλήσας υδατος άνά είκοσι μέτρα
χεΰ’, οδμή δ ’ ήδεΐα άπο κρητήρος οδώδει,
θεσπεσίη· τότ’ αν ου τοι άποσχεσθαι φίλον ήεν.
τού φερον έμπλήσας άσκον μεγαν, έν δε και ηα
κωρύκφ· αύτίκα γάρ μοι οϊσατο θυμός άγήνωρ
άνδρ’ έπελεύσεσθαι μεγάλην έπιειμενον άλκήν,
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215

220

225

230

235

άγριον, ούτε δίκας ευ είδότα ούτε θεμιστας.
Καρπαλίμως δ ’ εις άντρον άφικόμεθ’, ουδέ μιν ένδον
V
} А А 4 }
/
\
f
/
~ А
ευρομεν, αλλ ενομευε νομον κατα πιονα μήλα.
έλθόντες δ ’ εις αντρον έθηευμεσθα έκαστα·
ταρσοί μεν τυρών βρΐθον στείνοντο δε σηκοί
άρνων ήδ’ έρίφων· διακεκριμένοι δε έκασται
έρχατο, χωρίς μεν πρόγονοι, χωρίς δε μέτασσαι,
χωρίς δ ’ αύθ’ έρσαι· ναΐον δ ’ ορφ αγγεα πάντα,
γαυλοί τε σκαφίδες τε, τετυγμένα, τοΐσ’ ένάμελγεν.
ένθ’ έμε μεν πρώτισθ’ έταροι λίσσοντ’ έπέεσσι
τυρών αΐνυμένους ΐέναι πάλιν, αύτάρ έπειτα
καρπαλίμως έπι νήα θοήν έρίφους τε και αρνας
σηκών έξελάσαντας έπιπλεΐν αλμυρόν ύδωρ·
άλλ’ έγω ου πιθόμην, - ή τ ’ αν πολύ κέρδιον ήεν, V
ч
Î
/
I/o
\
V
γ
/
Ç
· /
οφρ αυτόν τε ιόοιμι, και ει μοι ξεινια όοιη.
ουδ αρ εμελλ εταροισι φανείς ερατεινός εσεσθαι.
’Ένθα δε πΰρ κήαντες έθυσαμεν ήδε και αύτοι
τυρών αίνυμενοι φάγομεν, μένομέν τέ μιν ένδον
ήμενοι, είος έπήλθε νέμων. φέρε δ’ δβριμον άχθος
ύλης άζαλέης, ινα οί ποτιδόρπιον είη.
έντοσθεν δ ’ άντροιο βαλών ορυμαγδόν έθηκεν·
ήμεΐς δε δείσαντες άπεσσυμεθ’ ές μυχόν άντρου.
?
\
С/
ч
>
Î
\
/
V
/
~
αυταρ ο γ εις ευρυ σπεος ηλασε πιονα μηλα,
f
fА ч
V
4 Î / A
^
С î 5^
А
~
Α λ
παντα μαλ , οσσ ήμελγε, τα δ αρσενα λείπε θυρηφιν,
άρνειους τε τράγους τε, βαθείης έκτοθεν αυλής.
αύτάρ έπειτ’ έπέθηκε θυρεόν μέγαν ύψόσ’ άείρας,
Va
’
'
с· /
\
V
ч V
γ
οβριμον· ουκ αν τον γε δυω και εικοσ αμαςαι
έσθλαι τετράκυκλοι άπ’ ούδεος οχλίσσειαν·
τόσσην ήλίβατον πέτρην έπέθηκε θυρησιν.
t y f
Αί V
Λ
V· ·
\
/ Ç·
Τ
εζομενος δ ήμελγεν οις και μηκαδας αιγας,
πάντα κατά μοίραν, και ύ π ’ έμβρυον ήκεν έκάστη.
αύτίκα δ ’ ήμισυ μεν θρέψας λευκοΐο γάλακτος
πλεκτοΐσ’ έν ταλάροισιν άμησάμενος κατέθηκεν,
V
Ç
·?
?
? V
V
9/
?
V
ήμισυ δ αυτ εστησεν εν αγγεσιν, οφρα οι ειη
πίνειν αίνυμένφ καί οί ποτιδόρπιον είη.
αύτάρ έπει δή σπεΰσε πονησάμενος τα a έργα,
\
/
~
Ί
f
\ V
o
V
СЧ «
/
και τοτε πυρ ανεκαιε και εισιδεν, ειρετο δ ήμεας·
„ώ ξεΐνοι, τίνες έστέ; πόθεν π λ εΐ^ ύγρά κέλευθα;
ή τι κατά πρήξιν ή μαψιδίως άλάλησθε
?" /
··
~
f
\
ί/Λ
/
4 9 A /
οια τε ληιστηρες υπειρ αλα, τοι τ αλοωνται
a

240
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α

ί

250

a
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255

260

265

270

275

280

285

290

ψυχάς παρθέμενοι, κακόν άλλοδαποΐσι φέροντες;“
'Ώ ς εφαθ’, ήμΐν δ’ αύτε κατεκλάσθη φίλον ήτορ,
δεισάντων φθόγγον τε βαρυν αυτόν τε πέλωρον.
άλλα και ως μιν έπεσσιν άμειβόμενος προσέειπον„ημείς τοι Τροίηθεν άποπλαγχθέντες Αχαιοί,
παντοίοισ’ άνέμοισιν υπέρ μεγα λαΐτμα θαλάσσης,
οίκαδε ίεμενοι, άλλην οδόν άλλα κελευθα
ηλθομεν· ουτω που Ζευς ήθελε μητίσασθαι.
λαοί, δ’ Άτρεϊδεω Άγαμεμνονος εύχόμεθ’ είναι,
του δη νυν γε μεγιστον ύπουράνιον κλέος έστίτόσσην γάρ διεπερσε πόλιν και άπώλεσε λαούς
πολλούς. ημείς δ αυτε κιχανομενοι τα σα γούνα
ίκόμεθ’, ε ί τι πόροις ξεινηΐον ήέ και άλλως
δοίης δωτίνην, η τε ξείνων θεμις έστίν.
άλλ’ αίδεΐο, φεριστε, θεούς· ίκεται δε τοί είμεν.
Ζευς δ ’ έπιτιμήτωρ ίκετάων τε ξείνων τε,
ξεινιος, ος ξεινοισιν αμ αιδοιοισιν οπηδει .
Ώ ς έφάμην, ο δε μ’ αύτίκ’ άμείβετο νηλεΐ θυμφ·
„νήπιός εις, ώ ξεΐν’, η τηλόθεν είλήλουθας,
ος με θεούς κελεαι η δειδίμεν η άλεασθαι.
ου γάρ Κύκλωπες Διος αίγιόχου άλεγουσιν
ουδέ θεων μακάρων, έπει ή πολυ φερτεροί είμενούδ’ αν έγω Διος εχθος άλευάμενος πεφιδοίμην
ούτε σεΰ ουθ’ έτάρων, εί μη θυμός με κελευοι.
αλλά μοι είφ ’, όπη εσχες ίων εύεργεα νηα,
V
Ί
* Ί
\
ç. /
V
С·
/
44
η που επ εσχατιης η και σχεδόν, οφρα δαειω .
Ώ ς φάτο πειράζων, έμέ δ ’ ου λάθεν είδότα πολλά,
αλλά μιν άψορρον προσεφην δολίοισ’ έπεεσσι„νέα μέν μοι κατέαξε Ποσειδάων ένοσίχθων,
προς πέτρησι βαλών ύμης έπι πείρασι γαίης,
V
л /
V
ç· ч 9
/
9/
ακρη προσπελασας- άνεμος δ εκ ποντου ενεικεναύτάρ έγω συν τοΐσδε ύπέκφυγον αίπυν όλεθρον“.
Ώ ς έφάμην, ο δέ μ’ ούδέν άμείβετο νηλέΐ θυμφ,
άλλ’ ο γ ’ άναϊξας έτάροισ’ έπι χεΐρας ίαλλε,
συν δέ δυω μάρψας ως τε σκυλακας ποτι γαίη
κόπτ’· έκ δ’ έγκέφαλος χαμάδις ρέε, δεΰε δέ γαΐαν.
τους δέ διά μελεϊστι ταμων όπλίσσατο δόρπονησθιε δ ’ ως τε λέων ορεσίτροφος, ούδ’ άπέλειπεν,
έγκατά τε σάρκας τε και οστέα μυελόεντα.
ημείς δέ κλαίοντες άνεσχέθομεν Διι χεΐρας,
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300
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310
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σχετλια έργ’ όρόωντες· άμηχανίη δ’ έχε θυμόν.
αύτάρ έπει Κυκλωψ μεγάλην έμπλήσατο νηδυν
î
с·
/
Î/C·
\ Î
5 ?/
/ л
/
ανδρομεα κρε εδων και επ ακρητον γαλα πίνων,
κεΐτ’ έντοσθ’ αντροιο τανυσσάμενος διά μήλων.
τον μεν έγώ βουλευσα κατά μεγαλήτορα θυμόν
άσσον ίων, ξίφος οξύ έρυσσάμενος παρά μηρού,
ούτάμεναι προς στήθος, όθι φρενες ήπαρ έχουσι,
χείρ’ έπιμασσάμενος· έτερος δε με θυμός έρυκεν.
αύτοΰ γάρ κε και άμμες άπωλόμεθ’ αίπύν όλεθρον·
ου γάρ κεν δυνάμεσθα θυράων ύψηλάων
χερσιν άπώσασθαι λίθον όβριμον, ον προσεθηκεν.
ως τότε μεν στενάχοντες έμείναμεν Ήω δίαν.
Ή μος δ ’ ήριγενεια φάνη ροδοδάκτυλος Ήώς,
και τότε πυρ άνεκαιε και ήμελγε κλυτά μήλα,
πάντα κατά μοίραν, και ύ π ’ εμβρυον ηκεν έκαστη.
αύτάρ έπει δή σπεΰσε πονησάμενος τα a έργα,
\
с* ч
с · '.
?
с ·/
/
f
л ^
σ ·~
συν δ ο γε δή αυτε δυω μαρψας οπλισσατο δειπνον.
δειπνήσας δ ’ άντρου έξήλασε πίονα μήλα,
ρηϊδίως άφελών θυρεόν μεγαν· αύτάρ έπειτα
αψ έπεθηχ’, ώς ε’ί τε φαρετρη π ώ ^ έπιθείη.
πολλή δε ροίζφ προς όρος τρεπε πίονα μήλα
Κυκλωψ· αύτάρ έγώ λιπόμην κακά βυσσοδομευων,
ε’ί πως τεισαίμην, δοίη δε μοι εύχος Άθήνη.
ήδε δε μοι κατά θυμόν άρίστη φαίνετο βουλή·
Κυκλωπος γάρ έκειτο μεγα ρόπαλον παρά σηκφ,
χλωρόν έλάινεον· το μεν έκταμεν, όφρα φοροίη
αύανθεν. το μεν άμμες έϊσκομεν είσορόωντες
όσσον θ’ ίστον νηος έεικοσόροιο μελαίνης,
φορτίδος εύρείης, ή τ ’ έκπεράμ μεγα λαΐτματόσσον έην μήκος, τόσσον πάχος είσοράασθαι.
του μεν οσον τ οργυιαν εγων απεκοψα παραστας
και παρεθηχ’ έτάροισιν, άποξΰναι δ’ έκελευσα·
οί δ’ ομαλόν ποίησαν· έγώ δ ’ έθόωσα παραστάς
άκρον, άφαρ δε λαβών έπυράκτεον έν πυρι κηλέφ.
και τό μεν εύ κατεθηκα κατακρυψας ύπό κόπρφ,
ή ρα κατά σπείους κεχυτο μεγάλ’ ήλιθα πολλή·
αύτάρ τους άλλους κλήρφ πεπαλάσθαι άνωγον,
ος τις τολμήσειεν έμοι συν μοχλόν άείρας
τρΐψαι έν οφθαλμφ, ότε τον γλυκύς ύπνος ίκάνοι.
οί δ ’ έλαχον, τους άν κε και ήθελον αύτός έλεσθαι,
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345

350
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τεσσαρες, αύτάρ έγω πέμπτος μετά τοΐσιν έλεγμην.
Έσπεριος δ ’ ήλθεν καλλίτριχα μήλα νομευων·
αυτικα δ εις ευρυ σπεος ήλασε πιονα μήλα,
πάντα μάλ’, ουδέ τι λείπε βαθείης έκτοθεν αυλής,
η τι οϊσάμενος, η και θεός ως έκελευσεν.
αύτάρ έπειτ’ έπεθηκε θυρεόν μεγαν ύψόσ’ άείρας·
(y /
Οί V
л
V· ·
\
/ ç·
Τ
εζομενος δ ήμελγεν οις και μηκαδας αιγας,
πάντα κατά μοίραν, και ύ π ’ έμβρυον ήκεν έκάστη.
αύτάρ έπει δή σπεΰσε πονησάμενος τά α έργα,
\
с· ч
ç· \
?
с4 /
/
f
л ^
с ·-'
συν ô ο γ ε ό η αυτε όυω μαρψας οπλισσατο όορπον.
\
/ 4 ’ \ ΤΤ' '
/ Ç·
V
/
και τοτ εγω Κύκλωπα προσηυδων αγχι παραστας,
κισσυβιον μετά χερσιν έχων μελανός οίνοιο·
„Κυκλωψ, τή, πίε οίνον, έπει φάγες άνδρόμεα κρεα,
V
ч
5 ς» ~
φ /
\
/ ГЧ
,**
4
/ (\
οφρ ειόης, οιον τι ποτον τοόε νηυς εκεκευθει
ήμετερη· σοι δ ’ αύ λοιβην φερον, ει μ’ έλεήσας
>/ Ç· /
\ С·\
/
4 / ч4
~
οικαδε πεμψειας· συ δε μαινεαι ουκετ ανεκτως.
σχετλιε, πως κεν τίς σε και ύστερον άλλος ικοιτο
ανθρώπων πόλεων; έπει ού κατά μοίραν έρεξας“.
?\/"\ ί f
f с' С^
\ V
?/
O’ ’ ~
Ως εφαμην, ο όε όεκτο και εκπιεν· ησατο ό αινως
f θ\
>
'
/
ч V
с·/
~
ήδυ ποτον πίνων και μ ήτεε δεύτερον αυτις·
„δός μοι έτι πρόφρων καί μοι τεον ούνομα είπε
αύτίκα νΰν, ινα τοι δω ξείνιον, ф κε συ χαίρης.
και γάρ Κυκλώπεσσι φέρει ζείδωρος άρουρα
οίνον έριστάφυλον, καί σφιν Διος δμβρος άεξει·
άλλά τόδ’ άμβροσίης και νεκταρός έστιν άπορρώξ“.
'Ώ ς έφατ’· αύτάρ οί αύτις έγω πόρον αίθοπα οίνον·
τρις μεν εδωκα φερων, τρις δ εκπιεν αφραδιησιν.
αύτάρ έπει Κύκλωπα περι φρενας ήλυθεν οίνος,
και τότε δή μιν έπεσσι προσηυδων μειλιχίοισι·
„Κυκλωψ, είρωτμς μ’ δνομα κλυτόν; αύτάρ έγω τοι
έξερεω· συ δε μοι δος ξείνιον, ως περ ύπεστης.
Ούτις έμοί γ ’ δνομα· Ούτιν δε με κικλήσκουσι
μήτηρ ήδε πατήρ ήδ’ άλλοι πάντες έταΐροι“.
Ώ ς έφάμην, δ δε μ’ αύτίκ’ άμείβετο νηλεΐ θυμφ·
„Ούτιν έγω πυματον έδομαι μετά οίσ’ έτάροισι,
τους δ’ άλλους πρόσθεν· το δε τοι ξεινήϊον έσται“.
Ή , και άνακλινθεις πεσεν ύπτιος, αύτάρ έπειτα
~ ч Ч
ç·
/
\
4 /
^ С С ^
*·Γ
κειτ αποδοχμωσας παχυν αυχένα, καδ δε μιν ύπνος
ηρει πανδαμάτωρ· φάρυγος δ ’ έξεσσυτο οίνος
ψωμοί τ ’ άνδρόμεοι· ο δ’ έρευγετο οίνοβαρείων.
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375

380

385

390

395

400

405

410

\

/

ч Ч

\

\

л \

?

\

с*

~

Ч/л

а а

~

και τοτ εγω τον μοχλον υπο σποδού ήλασα πολλής,
είος θερμαίνοιτο· επεσσι δε πάντας έταίρους
θάρσυνον, μή τίς μοι ύποδδείσας άναδύη.
άλλ’ δτε δη τάχ’ ο μοχλός έλάΐνος έν πυρι μελλεν
άψασθαι, χλωρός περ έών, διεφαίνετο δ ’ αίνως,
\
/
ч 4
\
~
/
4
/
4
\
гч , f
^
και τοτ εγων άσσον φερον εκ πυρος, αμφι ô εταίροι
ισταντ’· αύταρ θαρσος ένεπνευσεν μεγα δαίμων.
f
\
л \
(Λ /
Η
/ч
’ ί" '
’
4 ^
οι μεν μοχλον ελοντες ελαινον, οςυν επ ακρφ,
οφθαλμφ ένερεισαν· έγω δ ’ έφυπερθεν έρεισθεί,ς
δίνεον, ώς ότε τις τρυπμ δόρυ νηΐον άνήρ
τρυπάνφ, οί δε τ ’ ένερθεν ύποσσείουσιν ίμάντι
άψάμενοι έκάτερθε, το δε τρέχει έμμενές αίείως του έν οφθαλμφ πυριήκεα μοχλον έλόντες
δινεομεν, τον δ ’ αίμα περίρρεε θερμόν έόντα.
πάντα δε οί βλεφαρ’ άμφί, και οφρυας εύσεν άϋτμή
γλήνης καιομενης· σφαραγεΰντο δε οί πυρι ρίζαι.
f
^
Λ
'
f
f
ως
δÇ· 4 οτ4 ’ανηρ
χαλκεύς
πελεκυν μεγαν
ηε σκεπαρνον
είν υδατι ψυχρφ βάπτη μεγάλα ίάχοντα
φαρμάσσων· το γάρ αύτε σιδήρου γε κράτος έστίν·
ως του σίζ’ οφθαλμός έλαϊνέφ περί, μοχλφ.
с· л /
с·'
/ ч ?/
'f
\ с*ч V
/
σμερδαλεον δε μεγ φμωςεν, περι δ ιαχε πετρη,
ημείς δε δείσαντες άπεσσύμεθ’. αύτάρ ο μοχλόν
έξερυσ’ οφθαλμοΐο πεφυρμενον αιματι πολλφ.
\
\
ч/
ч Ч/Ч <Γ
ч
\
г/
\
) л /
τον μεν επειτ ερριψεν απο εο χερσιν αλυων,
4 \
? т Τ' λ
А
/ А ч 4/
?/ Ç /
4
\
αυταρ ο Κύκλωπας μεγαλ ηπυεν, οι ρα μιν αμφις
4/
4
/
с· ч V
4
/
φκεον εν σπηεσσι όι ακριας ηνεμοεσσας.
οί δε βοής αΐοντες έφοίτων αλλοθεν άλλος,
ισταμενοι ο ειροντο περι σπεος, οττι ε κήδοι·
„τίπτε τόσον, Πολυφημ’, άρημενος ωδ’ έβόησας
νύκτα δι’ άμβροσίην και άϋπνους άμμε τίθησθα;
ή μή τίς σευ μήλα βροτων άεκοντος έλαυνει;
ή μή τίς σ ’ αυτόν κτείνει δόλφ ήε βίηφι;“
Τους δ ’ αύτ’ έξ άντρου προσεφη κρατερός Πολύφημος·
„ώ φίλοι, Ούτίς με κτείνει δόλφ ουδέ βίηφιν“.
Οί δ ’ άπαμειβόμενοι επεα πτερόεντ’ άγόρευον·
„εί μεν δη μή τίς σε βιάζεται οιον έόντα,
νοΰσόν γ ’ ου πως εστι Διός μεγάλου άλεασθαι,
чa a \
/
ч
ч/
\ π
С f
W
44
αλλα συ γ ευχεο πατρι Ποσειδαωνι ανακτι .
f\/" \
V
4 4/
4
/
4
\
С· Ч ч
/А
/A
~
Ως αρ εφαν απιοντες, εμον δ εγελασσε φίλον κήρ,
ώς δνομ’ έξαπατησεν έμον και μήτις αμυμων». <...>
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ΣΟΦΟΚΛΗΣ
Софокл (ок. 496 - ок. 406 гг. до н. э.) - греческий драматург и общественный
деятель. Он жил и творил в Афинах, поддерживал дружеские отношения с таки
ми известными личностями, как оратор и полководец Перикл, историк Геродот,
скульптор Фидий. Софоклом написано свыше 120 пьес, из которых до нашего
времени дошло 7 трагедий («Трахинянки», «Аякс», «Антигона», «Царь Эдип»,
«Электра», «Филоктет», «Эдип в Колоне») и фрагменты 2 сатировских драм
(«Следопыты», или «Преследователи», и «Похищение коров мальчиком Герме
сом»).
В творчестве Софокла нашли отражение черты полисной идеологии: патрио
тизм, сознание общественного долга, вера в силу человека. Для его произведе
ний характерны красота слога и совершенство формы. Аристотель в своей «По
этике» говорил, что персонажи Софокла «похожи на реальных людей, только
лучше их». Также Аристотель упоминает о новшествах, которые привнес Со
фокл в драматическое искусство: введение третьего актера, благодаря чему по
явилось большее разнообразие характеров и усложнилось действие; расширение
хора с 12 человек до 15; использование декораций.
Софокл оказал огромное влияние на позднейшую европейскую литературу. Его
подражателями были французские драматурги П. Корнель, Ж. Расин, Ф.-М. Воль
тер. В новейшее время «Антигона» Софокла упоминалась в творчестве драма
тургов Ж. Ануя и Б. Брехта.
Α Ν Τ ΙΓ Ο Ν Η *

<ΠΡΟΛΟΓΟΣ>
1

ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Ώ κοινόν αύτάδελφον Ισμήνης κάρα,
άρ’ οισθ’ ο τι Ζευς των άπ’ Οΐδίπου κακών
όποιον ούχι νφν έτι ζώσαιν τελεί;
Э ç· \
\
V ч Ί Λ
'
V ч V
V
ουδεν γαρ ουτ αλγεινόν ουτ ατης ατερ

* Фрагменты трагедии «Антигона» приводятся по изданию: Sophocles. Anti
gone // Sophocle / ed. A. Dain and P. Mazon. Paris, 1955. Vol. 1.
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V Î
?
\
V 5 V
'
’
Λ’ f
~
ουτ
αισχρόν
ουτ
ατιμον
εσθ
οποίον
ου’
των σων τε καμων ουκ οπωπ εγω κακών.
και νΰν τί τοΰτ’ αύ φασι πανδήμφ πόλει
κήρυγμα θεΐναι τον στρατηγόν άρτίως;
έχεις τι κείσήκουσας; η σε λανθάνει
προς τους φίλους στείχοντα των έχθρων κακά;
ΙΣΜΗΝΗ
έμοι μεν ούδεις μΰθος, Αντιγόνη, φίλων
ουθ ήδυς ουτ αλγεινός ικετ , εξ οτου
δυοΐν άδελφοΐν έστερήθημεν δυο
μιμ θανόντων ήμερμ διπλή χερί·
έπει δε φροΰδός έστιν Αργείων στρατός
έν νυκτι τή νΰν, ούδεν οιδ’ ύπερτερον,
ουτ ευτυχουσα μάλλον ουτ ατωμενη.
ΑΝ. ήδη καλώς καί σ ’ έκτος αύλείων πυλών
τοΰδ’ ουνεκ’ έξεπεμπον, ώς μόνη κλυοις.
ΙΣ.
τί δ ’ έστι; δηλοΐς γάρ τι καλχαίνουσ’ έπος.
ΑΝ. ου γάρ τάφου νφν τω κασιγνήτω Κρεων
\
\
/
\
ο? ?
/
V
τον μεν προτισας, τον ô ατιμασας εχει;
Έτεοκλεα μεν, ώς λεγουσι, συν δίκη
χρήσθαι δίκαιων και νόμφ, κατά χθονος
έκρυψε τοΐς ένερθεν έντιμον νεκροΐςτον δ ’ άθλίως θανόντα Πολυνείκους νεκυν
άστοΐσί φασιν έκκεκηρΰχθαι το μη
τάφφ καλυψαι μηδε κωκΰσαί τινα,
Э~
С* ч 5/ Λ
5/
5
~
α
\
εαν δ ακλαυτον, αταφον, οιωνοις γλυκυν
θησαυρόν είσορωσι προς χάριν βοράς.
τοιαΰτά φασι τον αγαθόν Κρεοντα σοι
κάμοί, λέγω γάρ κάμε, κηρυξαντ’ έχειν,
και δεΰρο νεΐσθαι ταΰτα τοΐσι μη είδόσιν
~
Гу
\
\
/V
« V
σαφη προκηρυξοντα, και το πραγμ αγειν
Ί
f
Ч
Э С· /
} Λ Λ ч f\
?\
/
гч
~
ουχ ως παρ ουδεν, αλλ ος αν τούτων τι δρμ
φόνον προκεΐσθαι δημόλευστον έν πόλει.
ούτως έχει σοι ταΰτα, και δείξεις τάχα
είτ’ εύγενής πεφυκας είτ’ έσθλων κακή.
ΙΣ.
τί δ’, ώ ταλαΐφρον, εί τάδ’ έν τουτοις, έγω
λυουσ’ αν είθ’ απτουσα προσθείμην πλέον;
ΑΝ. εί ξυμπονήσεις και ξυνεργάση σκόπει.
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ΙΣ.
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ΙΣ.
AN.
ΙΣ.
AN.
ΙΣ.

50

55

60

ποιόν τι κινδυνευμα; που γνώμης ποτ’ εί;
εί τον νεκρόν ξυν τηδε κουφιεΐς χερί.
ή γάρ νοείς θάπτειν σφ’, απόρρητον πόλει;
τον γοΰν έμον και τον σόν, ήν συ μη θελης,
αδελφόν· ου γάρ δη προδοΰσ’ άλώσομαι.
ώ σχετλία, Κρεοντος άντειρηκότος;
άλλ’ ούδεν αύτφ των έμών <μ’> είργειν μετά.
οίμοι· φρόνησον, ώ κασιγνήτη, πατήρ
ώς νφν άπεχθής δυσκλεής τ ’ άπώλετο,
προς αυτοφώρων άμπλακημάτων διπλάς
όψεις άράξας αύτος αύτουργφ χερί·
έπειτα μήτηρ και γυνή, διπλοΰν έπος,
πλεκταΐσιν άρτάναισι λωβάται βίον·
τρίτον δ ’ άδελφω δυο μίαν καθ’ ήμεραν
αύτοκτονοΰντε τω ταλαιπώρω μόρον
κοινόν κατειργάσαντ’ έπαλλήλοιν χεροΐν.
νυν δ’ αύ μόνα δη νω λελειμμενα σκόπει
όσφ κάκιστ’ ολουμεθ’, εί νόμου βίμ
ψήφον τυράννων ή κράτη παρεξιμεν.
5
, 5
~
\
~
\
~
, г/
αλλ εννοειν χρη τούτο μεν γυναιχ οτι
εφυμεν, ώς προς ανδρας ου μαχουμένα·
V
05
W
, 5
/
A ’ ’
'
επειτα ό ουνεκ αρχομεσθ εκ κρεισσονων
\
~ , 5
/
V
^,гч,5Л
/
και ταυτ ακουειν κατι τωνό αλγιονα.
έγω μεν ούν αιτούσα τους υπό χθονός
ξυγγνοιαν ίσχειν, ώς βιάζομαι τάδε,
τοΐς έν τέλει βεβώσι πείσομαι· τό γάρ
περισσά πράσσειν ούκ έχει νοΰν ούδένα.
V
? η
л
/
5
V
5 V
’ A 'Λ
V
ουτ αν κελευσαιμ ουτ αν, ει θελοις ετι
πράσσειν, έμοΰ γ ’ αν ήδέως δρφης μέτα.
ά λλ’ ΐσ θ’ οποία σοι δοκεΐ, κείνον δ’ έγώ
θάψω· καλόν μοι τούτο ποιουση θανεΐν.
φίλη μετ’ αύτοΰ κείσομαι, φίλου μέτα,
/
5 5
\
А
/
/
οσια πανουργησασ · επει πλειων χρονος
ον δει μ’ αρεσκειν τοΐς κάτω των ενθάδε.
εκει γαρ αιει κεισομαι· σοι ο ει δοκει,
τα των θεών έντιμ’ άτιμάσασ’ έχε.
έγώ μεν ούκ άτιμα ποιούμαι, τό δε
βίμ πολιτών δράν έφυν άμήχανος.
a a

65

AN.
70

75

ΙΣ.
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80

ΑΝ.
ΙΣ.
ΑΝ.
ΙΣ.

85
ΑΝ.

90

ΙΣ.
ΑΝ.
ΙΣ.
ΑΝ.
ΙΣ.
ΑΝ.

95

ΙΣ.

συ μεν τάδ’ αν προυχοι’, έγώ δε δη τάφον
χώσουσ’ άδελφφ φιλτάτφ πορευσομαι.
ο’ιμοι ταλαίνης, ώς ύπερδεδοικά σου.
μη ’μου προτάρβει· τον σον έξόρθου πότμον.
άλλ’ ούν προμηνυσης γε τοΰτο μηδενι
τουργον, κρυφή δε κεΰθε, συν δ ’ αυτως έγώ.
ο’ιμοι, καταυδα· πολλον έχθίων έση
σιγωσ’, έάν μη πάσι κήρυξής τάδε.
θερμήν έπι ψυχροΐσι καρδίαν έχεις.
άλλ’ οίδ’ άρεσκουσ’ οις μάλισθ’ άδεΐν με χρή.
εΐ και δυνήση γ ’· άλλ’ άμηχάνων έρμς.
ούκοΰν, δταν δή μή σθενω, πεπαυσομαι.
αρχήν δε θηράν ου πρέπει τάμήχανα.
εΐ ταΰτα λέξεις, έχθαρή μεν έξ έμοΰ,
έχθρά δε τφ θανόντι προσκείση δίκη.
άλλ’ έα με και τήν έξ έμοΰ δυσβουλίαν
παθεΐν το δεινόν τοΰτο· πείσομαι γάρ ου
τοσοΰτον ούδεν ώστε μή ου καλώς θανεΐν.
άλλ’, εί δοκεΐ σοι, στεΐχε· τοΰτο δ ’ ίσ θ’ δτι
ανους μεν ερχη, τοΐς φίλοις δ ’ ορθώς φίλη. <...>
<ΣΤΑΣΙΜΟΝ ΠΡΩΤΟΝ>

ΧΟΡΟΣ
Στροφή a'
333
335

340
Άντιστρ. a'

345

Πολλά τα δεινά κούδεν αν
θρώπου δεινότερον πελει·
τοΰτο και πολιοΰ πέραν
πόντου χειμερίφ νότφ
χωρεΐ, περιβρυχίοισιν
περών ύ π ’ οίδμασιν, θεών
τε τάν ύπερτάταν, Γάν
αφθιτον, άκαμάταν, άποτρυεται,
ίλλομενων άροτρων έτος είς έτος,
ίππείφ γενει πολευων.
κουφονόων τε φΰλον ορ
νίθων άμφιβαλών άγει,
και Θηρών αγρίων έθνη
/
? 5 л/
/
ποντου τ ειναλιαν φυσιν
σπείραισι δικτυοκλώστοις
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περιφραδής άνήρ· κρατεί
δε μηχαναΐς άγραυλου
θηρος ορεσσιβάτα, λασιαύχενά θ’
ίππον οχμάζεται άμφι λόφον ζυγών
ουρειοντ ακμητα ταύρον.
και φθεγμα και άνεμόεν
φρόνημα και αστυνόμους
οργάς έδιδάξατο, και δυσαύλων
πάγων ύπαίθρεια και
δυσομβρα φευγειν βέλη
παντοπορος· άπορος επ ουδεν ερχεται
το μέλλον· Ά ιδα μόνον
φεΰξιν ούκ έπάξεται, νό
σων δ ’ άμηχάνων φυγάς
ξυμπέφρασται.
σοφόν τι το μηχανόεν
τέχνας υπέρ έλπίδ’ έχων,
\
\
/
?/Λ
Ч Э
Ч Э
ΛΛ \
Г/
τοτε μεν κακόν, αλλοτ επ εσθλον ερπει,
νόμους γεραίρων χθονος
θεων τ ’ ένορκον δίκαν
ύψίπολις· απολις ότφ το μη καλόν
ξυνεστι τόλμας χάριν·
μήτ’ έμοι παρέστιος γέ/
ч >/
~
νοιτο μήτ ισον φρονων
?\
/ 05 V
с·
οςταο ερδοι.
ές δαιμόνιον τέρας άμφινοω
τόδε· πως είδως άντιλογήσω
τήνδ’ ούκ είναι παΐδ’ Αντιγόνην;
ώ δύστηνος και δυστήνου
πατρος Οίδιπόδα,
τί ποτ’; ου δή που σέ γ ’ απιστούσαν
τοΐς βασιλείοισ<ιν> αγουσι νόμοις
και έν αφροσύνη καθελόντες;

348

350

Στροφή β'
355

360

Άντιστρ. β'
366

λ

370

375
Σύστημα

380

<ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ>
ΦΥΛΑΞ
385

ΧΟ.

Ή δ ’ έστ’ έκείνη τουργον ή ’ξειργασμένη·
τήνδ’ είλομεν θάπτουσαν· άλλα πού Κρέων;
όδ’ έκ δόμων αψορρος εις δέον περμ.
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390

ΚΡΕΩΝ
τί δ’ έστι; ποίμ ξυμμετρος προυβην τύχη;
ΦΥ. άναξ, βροτοΐσιν ούδεν έστ’ άπώμοτον·
/ С· \ ? 4 /
\
/
Э \
ψευδει γαρ η πινοια την γνώμην· επει
σχολή ποθ’ ηξειν δεΰρ’ αν έξηύχουν έγω
ταΐς σαΐς άπειλαΐς αις έχειμάσθην τότε.
άλλ’, ή γάρ έκτος και παρ’ έλπίδας χαρά
έοικεν άλλη μήκος ούδεν ήδονή,
<г/
с· ч f/
/
>\
г
ήκω, δι όρκων καιπερ ων απωμοτος,
κόρην άγων τήνδ’, η καθευρεθη τάφον
κοσμούσα. κλήρος ένθάδ’ ούκ έπάλλετο,
}л л 5
\
α
’·
'
’
’•'Λ Λ
-'С
αλλ εστ εμον θουρμαιον, ουκ άλλου, τοδε.
και νΰν, άναξ, τήνδ’ αύτος ώς θέλεις λαβών
και κρίνε κάξελεγχ’· έγώ δ ’ έλευθερος
δίκαιός είμι τώνδ’ άπηλλάχθαι κακών.
ΚΡ. άγεις δε τήνδε τφ τρόπφ πόθεν λαβών;
ΦΥ. αυτή τον άνδρ’ έθαπτε· πάντ’ έπίστασαι.
ΚΡ. ή και ξυνίης και λέγεις ορθώς α φής;
ΦΥ. ταυτην γ ’ ΐδών θάπτουσαν ον συ τον νεκρόν
άπεΐπας. άρ’ ένδηλα και σαφή λέγω;
ΚΡ.
και πώς όράται κάπίληπτος ηρεθη;
ΦΥ. τοιουτον ήν το πραγμ · οπως γαρ ήκομεν
προς σοΰ τα δείν’ έκεΐν’ έπηπειλημενοι,
πάσαν κόνιν σηραντες η κατείχε τον
νεκυν, μυδών τε σώμα γυμνώσαντες εύ,
καθήμεθ’ άκρων έκ πάγων ύπήνεμοι,
οσμήν άπ’ αύτοΰ μη βάλη πεφευγότες,
έγερτι κινών άνδρ’ άνήρ έπιρρόθοις
κακοΐσιν, εί τις τοΰδ’ άφειδήσοι πόνου.
χρόνον τάδ’ ήν τοσοΰτον, έστ’ έν αίθερι
μεσφ κατέστη λαμπρός ήλίου κύκλος
και καΰμ’ έθαλπε· και τότ’ έξαίφνης χθονος
τυφώς άείρας σκηπτόν, ούράνιον άχος,
πίμπλησι πεδίον πάσαν αΐκίζων φόβην
ύλης πεδιάδος, έν δ’ έμεστώθη μεγας
αιθήρ- μυσαντες δ ’ είχομεν θείαν νόσον.
και τοΰδ’ άπαλλαγεντος έν χρόνφ μακρφ,
ή παΐς όράται κάνακωκυει πικράς
όρνιθος οξυν φθόγγον, ώς όταν κενής
ί

395

400

405

410

415

420
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425

430

435

440
ΚΡ.
ΑΝ.
ΚΡ.
445

450

455

460

ΑΝ.
ΚΡ.
ΑΝ.

εύνής νεοσσών ορφανόν βλέψη λεχος·
οΰτω δε χαυτη, ψιλόν ώς όρμ νέκυν,
γοοισιν εξφμωξεν, εκ δ αρας κακας
ήράτο τοΐσι τουργον έξειργασμένοις.
και χερσιν εύθυς διψίαν φέρει κόνιν,
έκ τ ’ εύκροτήτου χαλκέας άρδην πρόχου
χοαΐσι τρισπόνδοισι τον νέκυν στέφει.
χήμεΐς ΐδόντες ίέμεσθα, συν δέ νιν
θηρώμεθ’ εύθυς ούδεν έκπεπληγμένην,
και τάς τε πρόσθεν τάς τε νυν ήλέγχομεν
πράξεις· απαρνος δ’ ούδενος καθίστατο,
4 ? с* /
9/
9 л
~
αμ ήδεως εμοιγε καλγεινως αμα.
το μεν γάρ αύτον έκ κακών πεφευγέναι
ηδιστον, ές κακόν δε τους φίλους αγειν
αλγεινόν· άλλα πάντα ταΰθ’ ησσω λαβεΐν
έμοι πέφυκεν της έμης σωτηρίας.
σε δή, σε την νευουσαν είς πέδον κάρα,
φής, η καταρνη μη δεδρακέναι τάδε;
και φημι δράσαι κούκ άπαρνοΰμαι το μή.
συ μεν κομίζοις αν σεαυτον η θέλεις
έξω βαρείας αιτίας έλευθερον·
\ о ч 9 /
\
~
9 λ λ \
/
συ δ ειπε μοι μή μήκος, αλλα συντομως,
ήδησθα κηρυχθέντα μή πράσσειν τάδε;
ήδη· τί δ ’ ουκ έμελλον; έμφανή γάρ ήν.
και δήτ’ έτόλμας τουσδ’ ύπερβαίνειν νόμους;
ου γάρ τί μοι Ζευς ήν ο κηρυξας τάδε,
ούδ’ ή ξυνοικος των κάτω θεών Δίκη·
ου τουσδ’ έν άνθρώποισιν ώρισαν νόμους·
ούδέ σθένειν τοσοΰτον φόμην τά σά
κηρυγμαθ’ ώστ’ αγραπτα κάσφαλή θεών
νόμιμα δυνασθαι θνητόν όνθ’ ύπερδραμεΐν.
ου γάρ τι νυν γε κάχθές, άλλ’ άεί ποτε
ζη ταΰτα, κούδεις οιδεν έξ ότου ’φάνη.
τούτων έγώ ουκ έμελλον, άνδρος ούδενος
φρόνημα δείσασ’, έν θεοΐσι την δίκην
δώσειν· θανουμένη γάρ έξήδη - τί δ ’ ου; κεί μή συ προύκήρυξας. εί δε τού χρόνου
πρόσθεν θανοΰμαι, κέρδος αυτ’ έγώ λέγω·
όστις γάρ έν πολλοΐσιν ώς έγώ κακοΐς
ζη, πώς όδ’ ούχι κατθανών κέρδος φέρει;
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465

ούτως εμοιγε τοΰδε του μόρου τυχεΐν
4
)
9/ л
9
4 9/
*
'
9 4» 9
~
παρ ουόεν άλγος· αλλ αν, ει τον εξ εμης
μητρος θανόντ’ αθαπτον ήνσχόμην νεκυν,
/
9\
9/л
~
Ç4
Ç4 4
9
)Λ
/
κεινοις αν ήλγουν· τοισδε ο ουκ αλγυνομαι.
σοι δ ’ εί δοκώ νυν μώρα δρώσα τυγχάνειν,
σχεδόν τι μώρφ μωρίαν οφλισκάνω.
δηλοΐ το γεννημ’ ώμον έξ ώμου πατρός
της παιδός· είκειν δ’ ούκ έπίσταται κακοΐς.
άλλ’ ίσθι τοι τα σκλήρ’ άγαν φρονήματα
πίπτειν μάλιστα, και τον έγκρατεστατον
σίδηρον οπτόν έκ πυρός περισκελή
θραυσθεντα και ραγεντα πλεΐστ’ αν είσίδοις.
σμικρφ χαλινφ δ ’ οιδα τους θυμουμενους
ίππους καταρτυθεντας· ου γάρ έκπελει
φρονεΐν μεγ’ όστις δούλος έστι των πελας.
αυτή δ’ ύβρίζειν μεν τότ’ έξηπίστατο
νόμους ύπερβαίνουσα τους προκειμενους·
υβρις δ ’, έπει δεδρακεν, ήδε δεύτερα,
τουτοις έπαυχεΐν και δεδρακυΐαν γελάν.
~
~
9
\
\
9
9
/
<г/
с ?
/
ή νυν εγω μεν ουκ ανήρ, αυτη δ ανηρ,
εί ταΰτ’ άνατι τηδε κείσεται κράτη.
άλλ’ είτ’ αδελφής είθ’ όμαιμονεστερα
τού παντός ήμΐν Ζηνος Έρκείου κυρεΐ,
αυτή τε χή ξυναιμος ούκ άλυξετον
μόρου κακίστου· και γάρ ούν κείνην ίσον
έπαιτιώμαι τοΰδε βουλεΰσαι τάφου.
καί νιν καλεΐτ’· έσω γάρ ειδον άρτίως
λυσσώσαν αύτήν ούδ’ έπήβολον φρένων.
φιλεΐ δ ’ ο θυμός πρόσθεν ηρήσθαι κλοπευς
των μηδέν ορθώς έν σκότφ τεχνωμενων.
μισώ γε μεντοι χωταν έν κακοΐσί τις
άλους έπειτα τοΰτο καλλυνειν θελη.
θέλεις τι μεΐζον ή κατακτεΐναί μ’ έλών;
έγω μεν ούδεν· τοΰτ’ έχων απαντ’ έχω.
τί δήτα μέλλεις; ώς έμοι των σών λόγων
αρεστόν ούδεν, μηδ’ άρεσθείη ποτέ·
?/
ο \
\
\
9/
4 9
ο /
4 9/
ουτω δε και σοι ταμ αφανδανοντ εφυ.
καίτοι πόθεν κλέος γ ’ άν εύκλεεστερον
κατεσχον ή τον αύτάδελφον έν τάφφ
τιθεΐσα; τουτοις τοΰτο πάσιν άνδάνειν
λ λ

470
ΧΟ.
ΚΡ.
475

480

î

485

490

495
ΑΝ.
ΚΡ.
ΑΝ.
500
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505

510

515

520

525
Σύστημα

530

535

540

λεγοιτ’ αν, εΐ μη γλώσσαν έγκλήσοι φόβος.
άλλ’ ή τυραννις πολλά τ ’ αλλ’ ευδαιμονεί
κάξεστιν αύτη δράν λεγειν θ’ α βούλεται.
ΚΡ. συ τοΰτο μουνη τωνδε Καδμείων όρμς.
ΑΝ. όρωσι χούτοι· σοι δ’ ύπίλλουσι στόμα.
ΚΡ. συ δ ’ ούκ έπαιδη, τωνδε χωρίς εΐ φρονείς;
ΑΝ. ούδεν γάρ αισχρόν τους όμοσπλάγχνους σεβειν.
ΚΡ.
ουκουν όμαιμος χώ καταντίον θανών;
ΑΝ. όμαιμος έκ μιας τε και ταύτοΰ πατρός.
ΚΡ.
πως δήτ’ έκείνφ δυσσεβή τιμμς χάριν;
ΑΝ. ου μαρτυρήσει ταΰθ’ ο κατθανων νεκυς.
ΚΡ. ε ί τοί σφε τιμμς έξ ίσου τφ δυσσεβεΐ.
ΑΝ. ου γάρ τι δούλος. άλλ’ άδελφος ωλετο.
ΚΡ.
πορθων δε τήνδε γην· ο δ ’ άντιστάς υπέρ.
ΑΝ. όμως ο γ ’ Αιδης τους νόμους τούτους ποθεί.
ΚΡ. άλλ’ ούχ ο χρηστός τφ κακφ λαχεΐν ίσος.
ΑΝ. τίς οιδεν εί κάτω ’στ'ιν ευαγή τάδε;
ΚΡ. ουτοι ποθ’ ούχθρός, ούδ’ όταν θάνη, φίλος.
ΑΝ. ουτοι συνεχθειν, άλλά συμφιλεΐν εφυν.
ΚΡ. κάτω νυν έλθοΰσ’, εί φιλητεον, φίλει
κείνους· έμοΰ δε ζωντος ούκ άρξει γυνή.
ΧΟ. και μην προ πυλών ήδ’ Ισμήνη,
φιλάδελφα κάτω δάκρυ’ είβομενη/л
’
/
V
?
'
νεφελη
δс ? οφρυων
υπερ
αιματοεν
ρεθος αίσχυνει,
τεγγουσ’ εύωπα παρειάν.
ΚΡ. συ δ ’, ή κατ’ οίκους ώς εχιδν’ ύφειμενη
λήθουσά μ ’ έξεπινες, ούδ’ έμάνθανον
τρεφων δυ’ ατα κάπαναστάσεις θρόνων,
φερ’, είπε δή μοι, και συ τοΰδε τού τάφου
φήσεις μετασχεΐν, ή ’ξομη το μη είδεναι;
ΙΣ.
δεδρακα τουργον, είπερ ήδ’ όμορροθεΐ,
και ξυμμετίσχω και φέρω τής αιτίας.
ΑΝ. άλλ’ ούκ έάσει τοΰτό γ ’ ή Δίκη σ ’, έπει
ουτ’ ήθελησας ουτ’ έγω ’κοινωσάμην.
ΙΣ.
άλλ’ έν κακοΐς τοΐς σοΐσιν ούκ αίσχυνομαι
ξυμπλουν έμαυτήν τού πάθους ποιουμένη.
ΑΝ. ων τουργον Αιδης χοί κάτω ξυνίστορες·
λόγοις δ’ έγω φιλούσαν ού στέργω φίλην.
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ΙΣ .
545
AN .

550

555

ΙΣ .
AN .
ΙΣ .
AN .
ΙΣ .
AN .
ΙΣ .
AN .
ΙΣ.
AN.
ΙΣ.
AN.

560
ΚΡ.
ΙΣ.
565

570

575

580

ΚΡ.
ΙΣ.
ΚΡ.
ΙΣ.
ΚΡ.
ΙΣ.
ΚΡ.
ΙΣ.
ΚΡ.
ΧΟ.
ΚΡ.
ΧΟ.
ΚΡ.

/

/

ч

Э

/

\

\

?

μήτοι, κασιγνήτη , μ ατιμασης το μη ου
θανεΐν τε συν σοι τον θανόντα θ ’ άγνίσαι.
μη μοι θάνης συ κοινά , μηδ ’ α μη ’ θιγες
ποιου σεαυτης· άρκεσω θνήσκουσ ’ έγώ .
και τίς βίος μοι σου λελειμμενη φίλος ;
Κρεοντ ’ έρωτα· τοΰδε γάρ συ κηδεμών .
τί ταΰτ ’ άνιμς μ ’ ούδεν ωφελούμενη ;
άλγοΰσα μεν δητ ’ , εί γελωτ ’ έν σοι γελώ .
/ С· ~
}A A \
,
,
,
}
A
~
}
/
τι δητ αν αλλα νυν σ ετ ωφελοιμ εγω ;
σωσον σεαυτήν· ου φθονώ σ ’ ύπεκφυγεΐν .
οίμοι τάλαινα , κάμπλάκω του σου μόρου ;
συ μεν γάρ ειλου ζην , έγώ δε κατθανεΐν .
άλλ’ ούκ έπ ’ άρρήτοις γε τοΐς έμοΐς λόγοις.
καλώς συ μεν τοις, τοις ô εγω όοκουν φρονειν.
\
\
»/
~
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και μην ιση νφν εστιν η ςαμαρτια.
θάρσει· συ μεν ζής, ή δ ’ έμή ψυχή πάλαι
τεθνηκεν, ώστε τοΐς θανοΰσιν ώφελεΐν.
τώ παΐδε φημι τώδε την μεν άρτίως
V
' Λ
λ
’
ί
~
, V
ανουν
πεφανθαι,
την
ô? ί αφ
ου~ τα πρωτ
εφυ.
ου γάρ ποτ ’, ώναξ, ούδ ’ ος αν βλάστη μένει
νους τοΐς κακώς πράσσουσιν, άλλ’ έξίσταται.
\
~
(/λ ι
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\
~
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σοι γουν, οθ ειλου συν κακοις πρασσειν κακα.
τί γαρ μόνη μοι τησδ’ ατερ βιώσιμον;
ЭΛ Λ }
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/
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V
î V
αλλ «ήδε» μεντοι μή λεγ · ου γαρ εστ ετι.
άλλά κτενεΐς νυμφεΐα του σαυτοΰ τέκνου;
άρώσιμοι γάρ χάτέρων είσιν γυαι.
ούχ ώς γ ’ έκείνφ τήδέ τ ’ ήν ήρμοσμένα.
κακάς έγώ γυναίκας υίέσι στυγώ.
ώ φίλταθ’ Αΐμων, ώς σ ’ ατιμάζει πατήρ.
άγαν γε λυπείς και συ και το σον λέχος.
ή γάρ στερήσεις τήσδε τον σαυτοΰ γόνον;
'Αιδης ο παυσων τουσδε τους γάμους έμοί.
δεδογμέν’, ώς εοικε, τήνδε κατθανεΐν.
και σοί γε κάμοί. μή τριβάς ετ’, άλλά νιν
κομίζετ’ εΐσω, δμώες· έκδέτας δε χρή
γυναίκας είναι τάσδε μηδ’ άνειμένας.
φευγουσι γάρ τοι χοί θρασείς, όταν πέλας
ήδη τον μδην είσορώσι τοΰ βίου. <...>
λ
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ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Геродот (ок. 484 - ок. 425 гг. до н. э.) - греческий историк, родом из г. Га
ликарнас (Малая Азия). Главный труд Геродота - «История» - посвящен собы
тиям греко-персидских войн (499-449 гг. до н. э.). «История» разделена на
9 книг, каждая из которых названа именем одной из девяти муз.
«История» Геродота - первый фундаментальный прозаический труд в евро
пейской литературе, давший начало исторической прозе. Главными источниками
«Истории» были собственные наблюдения Геродота, устные сообщения его собе
седников, а также литературные памятники, официальные документы и надписи.
Произведение не ограничивается описанием греко-персидских войн; в нем при
водятся обширные материалы по географии, этнологии, религии. Геродот считается
мастером новеллы (ряд ярких новелл-рассказов включен в «Историю»).
Труд Геродота пронизан убеждением, что история - результат миропорядка,
установленного управляющими судьбой божествами. Он верил, что боги могут
вмешиваться в человеческие деяния, карать плохих людей и отмечать хороших.
Геродот верил снам, знамениям, оракулам и чудесам. Поэтому Аристотель отно
сил Геродота к числу авторов сказок, а Плутарх даже написал трактат «О злокоз
ненности Геродота», в котором попытался доказать, что тот сознательно иска
жает истину. Современная историческая наука относится к сведениям Геродота
критически, не считая его достоверным источником.
Геродот был сторонником демократии и противником тирании. Заслугой Ге
родота является то, что он первым обратил внимание на извечный антагонизм
Востока и Запада. Труд Геродота весьма обширен, это самое большое произве
дение по истории своего времени. Не зря римский оратор Марк Туллий Цицерон
назвал Геродота «отцом истории».
Геродот оказал влияние на творчество другого греческого историка - Фуки
дида. На латинский язык Геродот был переведен итальянским гуманистом Ло
ренцо Валло в 1474 г.
ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ *

ΕΡΑΤΩ
1

<...> (VI.102) Χειρωσάμενοι δε την Ερέτριαν και έπισχόντες ολίγας
ήμέρας έπλεον ές γην την Αττικήν, κατοργωντές τε πολλον και
δοκέοντες ταύτά τους Αθηναίους ποιήσειν τα και τους Έρετριέας
έποίησαν. καί, ήν γάρ Μαραθων έπιτηδεότατον χωρίον τής Αττικής

* Фрагменты «Истории» приводятся по изданию: Hérodote. Histoires : in 9 vol. /
ed. Ph. E. Legrand. Paris : Les Belles Lettres, 1932-1954.
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ένιππεΰσαι και άγχοτάτω της Έρετρίης, ές τοΰτό σφι κατηγεετο
Ίππίης ο Πεισιστράτου. (103) Αθηναίοι δε ώς έπύθοντο ταΰτα,
έβοήθεον και αύτοι ές τον Μαραθώνα.
Ήγον δε σφεας στρατηγοί δέκα, των ο δέκατος ήν Μιλτιάδης, του
τον πατέρα Κίμωνα τον Στησαγόρεω κατέλαβε φυγεΐν έξ Άθηνέων
Πεισίστρατον τον Ίπποκράτεος. και αύτφ φευγοντι ’Ολυμπιάδα
άνελέσθαι τεθρίππφ συνέβη, και ταυτην μεν την νίκην άνελόμενόν μιν
τώυτο έξενείκασθαι τφ όμομητρίφ άδελφεφ Μιλτιάδη. μετά δε τη
ύστερη Όλυμπιάδι τησι αύτησι ιπποισι νικών παραδιδοΐ Πεισιστράτφ
άνακηρυχθήναι, και την νίκην πάρεις τουτφ κατήλθε έπι τα έωυτοΰ
υπόσπονδος. καί μιν άνελόμενόν τησι αύτησι ιπποισι άλλην
Όλυμπιάδα κατέλαβε άποθανεΐν ύπο των Πεισιστράτου παίδων,
ούκετι περιεόντος αύτοΰ Πεισιστράτου· κτείνουσι δε ούτοί μιν κατά το
πρυτανήϊον νυκτος ύπείσαντες άνδρας. τεθαπται δε Κίμων προ τού
άστεος, περην τής διά Κοίλης καλεσμένης οδού- καταντίον δ ’ αύτοΰ αί
ίπ π ο ι τετάφαται αύται αί τρεις ’Ολυμπιάδας άνελόμεναι. έποίησαν δε
και άλλαι ίπ π ο ι ήδη τώυτο τοΰτο Εύαγόρεω Λάκωνος, πλέω δε
τουτεων ούδαμαί. ο μεν δή πρεσβυτερος των παίδων τφ Κίμωνι
Στησαγόρης ήν τηνικαΰτα παρά τφ πάτρφ Μιλτιάδη τρεφόμενος έν τη
Χερσονήσφ, ο δε νεώτερος παρ’ αύτφ Κίμωνι έν Άθήνησι, ουνομα
εχων άπο τοΰ οίκιστεω τής Χερσονήσου Μιλτιάδεω Μιλτιάδης.
(104) ούτος δή ών τότε ο Μιλτιάδης ήκων έκ τής Χερσονήσου και
έκπεφευγώς διπλόον θάνατον έστρατήγεε Αθηναίων· άμα μεν γάρ οί
Φοίνικες αύτον οί έπιδιώξαντες μέχρι ’Ίμβρου περι πολλοΰ έποιεΰντο
λαβεΐν τε και άναγαγεΐν παρά βασιλέα, άμα δε έκφυγόντα τε τούτους
και άπικόμενον ές τήν έωυτοΰ δοκέοντά τε είναι έν σωτηρίη ήδη, το
ένθεΰτέν μιν οί έχθροι ύποδεξάμενοι [και] ύπο δικαστήριον αύτον
άγαγόντες έδιωξαν τυραννίδος τής έν Χερσονήσφ. αποφυγών δε και
τούτους στρατηγός ουτω Αθηναίων άπεδέχθη, αίρεθεις ύπο τοΰ δήμου.
(105) Και πρώτα μεν έόντες ετι έν τφ άστε'ΐ οί στρατηγοί
άποπέμπουσι ές Σπάρτην κήρυκα Φιλιππίδην, Άθηναΐον μεν άνδρα,
άλλως δε ήμεροδρόμην τε και τοΰτο μελετώντα. τφ δή, ώς αύτός τε
έλεγε Φιλιππίδης και Άθηναίοισι άπήγγελλε, περι το Παρθένιον όρος
το ύπερ Τεγέης ο Πάν περιπίπτει βώσαντα δε το ουνομα τοΰ
Φιλιππίδεω τον Πάνα Άθηναίοισι κελεΰσαι άπαγγεΐλαι δι’ ο τι έωυτοΰ
ούδεμίαν έπιμελείην ποιεΰνται, έόντος εύνόου Άθηναίοισι και
λλ~
/
Vo
/
г
'
πολλαχη γενομενου σφι ήδη χρήσιμου, τα δ ετι και εσομενου. και
ταΰτα μεν Αθηναίοι, καταστάντων σφι εύ ήδη των πρηγμάτων,
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πιστευσαντες είναι άληθεα ίδρυσαντο υπο τη Λκροπόλι Πανος ίρόν,
και αύτον άπό ταυτης της άγγελίης θυσίησί τε έπετείοισι και λαμπάδι
ίλάσκονται. (106) τότε δε πεμφθεις υπο των στρατηγών ο Φιλιππίδης
ούτος, ότε περ οί εφη και τον Πάνα φανήναι, δευτεραΐος έκ του
Αθηναίων άστεος ήν έν Σπάρτη, άπικόμενος δε έπι τους άρχοντας
έλεγε· « Ώ Λακεδαιμόνιοι, Αθηναίοι ύμεων δέονται σφίσι βοηθήσαι
και μή περιιδεΐν πόλιν άρχαιοτάτην έν τοΐσι 'Πλλησι δουλοσυνη
περιπεσοΰσαν προς άνδρων βαρβάρων· και γάρ νΰν Έρετριά τε
ήνδραπόδισται και πόλι λογίμφ ή Ελλάς γεγονε άσθενεστερη». ο μεν
δή σφι τά έντεταλμενα άπήγγελλε, τοΐσι δε έαδε μεν βοηθεειν
Λθηναίοισι, αδύνατα δε σφι ήν το παραυτίκα ποιεειν ταΰτα ου
βουλομενοισι λύειν τον νόμον· ήν γάρ ίσταμενου τοΰ μηνος είνάτη,
είνάτη δε ούκ έξελεύσεσθαι έφασαν μή ου πλήρεος έόντος τοΰ κύκλου.
(107) Ούτοι μεν νυν την πανσέληνον έμενον, τοΐσι δε βαρβάροισι
κατηγεετο Ίππίης ο Πεισιστράτου ές τον Μαραθώνα, τής
παροιχομενης νυκτος όψιν ίδων έν τφ υπνφ τοιήνδε· έδόκεε ο Ίππίης
τη μητρι τη έωυτοΰ συνευνηθήναι. συνεβάλετο ών έκ τοΰ ονείρου
κατελθων ές τάς Αθήνας και άνασωσάμενος την άρχήν τελευτήσειν έν
τη έωυτοΰ γηραιός. έκ μεν δή τής όψιος συνεβάλετο ταΰτα, τότε δε
κατηγεόμενος τοΰτο μεν τα ανδράποδα τα έξ Έρετρίης άπεβησε ές την
νήσον την Στυρεων, καλεομενην δε Αίγιλίην, τοΰτο δε καταγομενας ές
τον Μαραθώνα τάς νέας όρμιζε ούτος, έκβάντας τε ές γην τους
βαρβάρους διέτασσε. καί οί ταΰτα διεποντι έπήλθε πταρεΐν τε και
βήξαι μεζόνως ή ώς έώθεε· οία δε οί πρεσβυτερφ έόντι των οδόντων οί
πλεονες έσείοντο· τούτων ών ένα [των οδόντων] έκβάλλει υπο βίης
βήξας. έκπεσόντος δε ές την ψάμμον αύτοΰ έποιεετο σπουδήν πολλήν
έξευρεΐν· ώς δε ούκ έφαίνετό οί ο οδών, άναστενάξας είπε προς τούς
παραστάτας· «Ή γη ήδε ούκ ήμετερη έστι ούδε μιν δυνησόμεθα
ύποχειρίην ποιήσασθαι· όκόσον δε τί μοι μέρος μετήν, ο οδών
μετέχει». Ίππίης μεν δή ταυτη την όψιν συνεβάλετο έξεληλυθεναι.
(108) Λθηναίοισι δε τεταγμενοισι έν τεμενεΐ Ήρακλεος έπήλθον
βοηθεοντες Πλαταιεες πανδημεί· και γάρ και έδεδώκεσαν σφεας αύτούς
τοΐσι Λθηναίοισι οί Πλαταιεες, και πόνους ύπερ αύτών οί Λθηναΐοι
συχνούς ήδη άναραιρεατο. έδοσαν δε ώδε. πιεζόμενοι ύπο Θηβαίων οί
Πλαταιεες έδίδοσαν πρώτα παρατυχοΰσι Κλεομενεϊ τε τφ Λναξανδρίδεω
και Λακεδαιμονίοισι σφεας αύτούς. οί δε ού δεκόμενοι έλεγόν σφι τάδε·
«Ήμεΐς μεν έκαστερω τε οίκεομεν και ύμΐν τοιήδε τις γίνοιτ’ άν
έπικουρίη ψυχρή φθαίητε γάρ άν πολλάκις έξανδραποδισθεντες ή τινα
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πυθέσθαι ήμέων. συμβουλεύομεν δε ύμΐν δούναι ύμεας αύτους
Άθηναίοισι, πλησιοχώροισί τε άνδράσι και τιμωρέειν έοΰσι ου κακοΐσι».
ταΰτα συνεβούλευον οί Λακεδαιμόνιοι ου κατά εύνοίην ουτω των
Πλαταιεων ώς βουλόμενοι τους Αθηναίους έχειν πόνους συνεστεώτας
Βοιωτοΐσι. Λακεδαιμόνιοι μεν νυν Πλαταιεΰσι ταΰτα συνεβούλευσαν, οί
δε ούκ ήπίςτησαν, άλλ’ Αθηναίων ίρά ποιευντων τοΐσι Δυώδεκα Θεοΐσι
ίκεται ίζόμενοι έπι τον βωμόν έδίδοσαν σφεας αυτούς. Θηβαίοι δε
πυθόμενοι ταΰτα έστράτευον έπι τους Πλαταιεας· Αθηναίοι δε σφι
έβοήθεον. μελλόντων δε συνάπτειν μάχην Κορίνθιοι ου περιεΐδον,
παρατυχόντες δε και καταλλάξαντες έπιτρεψάντων άμφοτερων ουρισαν
την χώρην έπι τοΐσδε, έάν Θηβαίους Βοιωτών τους μη βουλομένους ές
Βοιωτους τελέειν. Κορίνθιοι μεν δη ταΰτα γνόντες άπαλλάσσοντο,
Άθηναίοισι δε άπιοΰσι έπεθήκαντο Βοιωτοί, έπιθέμενοι δε έσσώθησαν τη
μάχη. ύπερβάντες δε οί Αθηναίοι τους οί Κορίνθιοι έθηκαν Πλαταιεΰσι
είναι ουρους, τούτους ύπερβάντες τον Ασωπόν αύτον έποιήσαντο ούρον
Θηβαίοισι προς Πλαταιέας είναι και Ύσιάς. έδοσαν μεν δη οί Πλαταιέες
σφέας αύτους Άθηναίοισι τρόπφ τφ είρημένφ, ήκον δε τότε ές
Μαραθώνα βοηθέοντες.
(109)
Τοΐσι δε Αθηναίων στρατηγοΐσι έγίνοντο δίχα αί γνωμαι, των
μεν ούκ έώντων συμβαλεΐν (ολίγους γάρ είναι στρατιη τη Μήδων
συμβαλεΐν), των δε και Μιλτιάδεω κελευόντων. ώς δε δίχα τε έγίνοντο
και ένίκα ή χείρων των γνωμέων, ένθαΰτα, ήν γάρ ενδέκατος
ψηφιδοφόρος ο τφ κυάμφ λαχών Αθηναίων πολεμαρχέειν (το παλαιόν
γάρ Αθηναίοι ομόψηφον τον πολέμαρχον έποιεΰντο τοΐσι
στρατηγοΐσι), ήν δε τότε πολέμαρχος Καλλίμαχος Άφιδναΐος, προς
τοΰτον έλθών Μιλτιάδης έλεγε τάδε· «Έ ν σοι νΰν Καλλίμαχέ έστι η
καταδουλώσαι Αθήνας ή έλευθέρας ποιήσαντα μνημόσυνον λιπέσθαι
ές τον άπαντα άνθρώπων βίον οίον ούδε Αρμόδιός τε και
Αριστογείτων [λείπουσι]. νΰν γάρ δή, έξ ού έγένοντο Αθηναίοι, ές
κίνδυνον ήκουσι μέγιστον, και ήν μέν γε ύποκύψωσι τοΐσι Μήδοισι,
δέδοκται τα πείσονται παραδεδομένοι Ίππίη· ήν δε περιγένηται αυτή ή
πόλις, οΐη τέ έστι πρώτη των Έλληνίδων πολίων γενέσθαι. κώς ών δή
ταΰτα οίά τέ έστι γενέσθαι, και κώς ές σέ τοι τούτων άνήκει των
πρηγμάτων το κΰρος έχειν, νΰν έρχομαι φράσων. Ήμέων των
στρατηγών έόντων δέκα δίχα γίνονται αί γνωμαι, των μεν κελευόντων
συμβαλεΐν, των δε ου [συμβαλεΐν]. ήν μέν νυν μή συμβάλωμεν,
έλπομαί τινα στάσιν μεγάλην διασείσειν έμπεσοΰσαν τά Αθηναίων
φρονήματα ώστε μηδίσαι· ήν δε συμβάλωμεν πρίν τι και σαθρόν
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Αθηναίων μετεξετεροισι έγγενεσθαι, θεών τα ίσα νεμόντων οιοί τε
είμεν περιγενεσθαι τη συμβολή. ταΰτα ών πάντα ές σε νΰν τείνει και έκ
σεο ηρτηται· ήν γάρ σΰ γνώμη τη έμή προσθή, εστι τοι πατρίς τε
έλευθερη και πόλις πρώτη των έν τη Έλλάδι· ην δε <τήν> των
άποσπευδόντων την συμβολήν έλη, υπάρξει τοι των έγώ κατελεξα
αγαθών τα έναντία». (110) ταΰτα λεγων ο Μιλτιάδης προσκτάται τον
Καλλίμαχον· προσγενομενης δε τοΰ πολεμάρχου τής γνώμης
έκεκυρωτο συμβάλλειν. μετά δε οί στρατηγοί των ή γνώμη έφερε
συμβάλλειν, ώς έκάστου αυτών έγίνετο πρυτανηίη τής ήμερης,
Μιλτιάδη παρεδίδοσαν· ο δε δεκόμενος ουτι κω συμβολήν έποιεετο
πρίν γε δή αύτοΰ πρυτανηίη έγενετο.
(111) Ώ ς δε ές έκεΐνον περιήλθε, ένθαΰτα δή έτάσσοντο ώδε οί
Αθηναίοι ώς συμβαλεοντες· τοΰ μεν δεξιοΰ κερεος ήγεετο ο
πολέμαρχος Καλλίμαχος· ο γάρ νόμος τότε είχε ουτω τοΐσι Άθηναίοισι,
τον πολέμαρχον έχειν κεράς το δεξιόν. Ηγεσμένου δε τούτου
έξεδεκοντο ώς άριθμεοντο αί φυλαί, έχόμεναι άλληλεων· τελευταίοι δε
έτάσσοντο, έχοντες το εύώνυμον κεράς, Πλαταιεες. άπο ταύτης γάρ σφι
τής μάχης Αθηναίων θυσίας άναγόντων ές τάς πανηγύρις τάς έν τήσι
πεντετηρίσι γινομενας κατεύχεται ο κήρυξ ο Αθηναίος αμα τε
Άθηναίοισι λεγων γίνεσθαι τά άγαθά και Πλαταιεΰσι. τότε δε
τασσόμενων των Αθηναίων έν τφ Μαραθώνι έγενετο τοιόνδε τι· το
στρατόπεδον έξισούμενον τφ Μηδικφ στρατοπεδφ, το μεν αύτοΰ
μέσον έγίνετο έπι τάξις ολίγας, και ταυτη ήν άσθενεστατον το
στρατόπεδον, το δε κεράς έκάτερον έρρωτο πλήθεϊ.
(112) Ώ ς δε σφι διετετακτο και τά σφάγια έγίνετο καλά, ένθαΰτα
ώς άπείθησαν οί Αθηναίοι, δρόμφ ιεντο ές τους βαρβάρους· ήσαν δε
στάδιοι ούκ έλάσσονες το μεταίχμιον αυτών ή ο κ τ ^ οί δε Περσαι
όρώντες δρόμφ έπιόντας παρεσκευάζοντο ώς δεξόμενοι, μανίην τε
τοΐσι Άθηναίοισι έπεφερον και πάγχυ ολεθρίην, όρώντες αυτούς
έόντας ολίγους, και τούτους δρόμφ έπειγομενους ούτε ίππου
ύπαρχουσης σφι ούτε τοξευμάτω^ ταΰτα μεν νυν οί βάρβαροι
κατείκαζον· Αθηναίοι δε έπείτε άθρόοι προσεμειξαν τοΐσι βαρβάροισι,
έμάχοντο άξίως λόγο^ πρώτοι μεν γάρ Ελλήνων πάντων των ήμεΐς
ίδμεν δρόμφ ές πολεμίους έχρήσαντο, πρώτοι δε άνεσχοντο έσθήτά τε
Μηδικήν όρώντες και [τους] ανδρας ταυτην έσθημενους· τέως δε ήν
τοΐσι Έ λλησι και το ούνομα το Μήδων φόβος άκοΰσαι.
(113) Μαχομενων δε έν τφ Μαραθώνι χρόνος έγίνετο πολλός. και
το μεν μέσον τοΰ στρατοπέδου ένίκων οί βάρβαροι, τή Περσαι τε αύτοι
55

http://graecolatini.by
http://graecolatini.bsu.by

160

165

170

175

180

185

190

και Σάκαι έτετάχατο· κατά τοΰτο μεν δη ένίκων οί βάρβαροι και
ρήξαντες έδίωκον ές την μεσόγαιαν, το δε κεράς έκάτερον ένίκων
Άθηναΐοί τε και Πλαταιεες. νικωντες δε το μεν τετραμμενον των
βαρβάρων φευγειν έων, τοΐσι δε το μέσον ρήξασι αυτών συναγαγόντες
τα κερεα άμφότερα έμάχοντο, και ένίκων Αθηναίοι. φευγουσι δε τοΐσι
Περσησι εΐποντο κόπτοντες, ές ο έπι την θάλασσαν άπικόμενοι πΰρ τε
αίτεον και έπελαμβάνοντο των νεων. (114) και τοΰτο μεν έν τουτφ τφ
πόνφ ο πολέμαρχος Καλλίμαχος διαφθείρεται, άνήρ γενόμενος αγαθός,
άπο δ ’ έθανε των στρατηγών Στησίλεως ο Θρασυλεω· τοΰτο δε
Κυνεγειρος ο Εύφορίωνος ένθαΰτα έπιλαμβανόμενος των άφλάστων
νεός, την χεΐρα άποκοπεις πελεκέΐ πίπτει, τοΰτο δε άλλοι Αθηναίων
πολλοί τε και όνομαστοί.
(115) Έπτά μεν δη των νεων έπεκράτησαν τρόπφ τοιουτφ
Αθηναίοι, τησι δε λοιπησι οί βάρβαροι, έξανακρουσάμενοι και
άναλαβόντες έκ της νήσου έν τη ελιπον τα έξ Έρετρίης ανδράποδα,
περιεπλεον Σουνιον, βουλόμενοι φθήναι τους Αθηναίους άπικόμενοι ές
το άστυ. αίτίη δε εσχε έν Άθηναίοισι έξ Άλκμεωνιδεων μηχανής αύτους
ταΰτα έπινοηθήναι· τούτους γάρ συνθεμενους τοΐσι Περσησι άναδεξαι
ασπίδα έοΰσι ήδη έν τησι νηυσί. (116) ούτοι μεν δη περιεπλεον
Σουνιον· Αθηναίοι δε ώς ποδών ειχον τάχιστα έβοήθεον ές το άστυ, και
εφθησάν τε άπικόμενοι πριν ή τους βαρβάρους ήκειν, και
έστρατοπεδευσαντο άπιγμενοι έξ Ηρακλείου τοΰ έν Μαραθωνι έν
άλλφ Ήρακλείφ τφ έν Κυνοσάργεΐ. οί δε βάρβαροι τησι νηυσι
ύπεραιωρηθεντες Φαλήρου (τοΰτο γάρ ήν έπίνειον τότε των
Αθηναίων), υπέρ τουτου άνακωχευσαντες τάς νέας άπεπλεον οπίσω ές
την Άσίην.
(117)
Έ ν ταυτη τη έν Μαραθωνι μάχη άπεθανον των βαρβάρων
κατά έξακισχιλίους και τετρακοσίους άνδρας, Αθηναίων δέ έκατον και
ένενήκοντα και δυο· επεσον μέν άμφοτερων τοσοΰτοι. συνήνεικε δέ
αυτόθι θωμά γενεσθαι τοιόνδε· Άθηναΐον άνδρα Επίζηλον τον
Κουφαγόρεω έν τη συστάσι μαχόμενόν τε και άνδρα γινόμενον άγαθον
των ομμάτων στερηθήναι, ούτε πληγεντα ούδέν τοΰ σώματος ούτε
βληθεντα, και το λοιπόν τής ζόης διατελεειν άπο τουτου τοΰ χρόνου
έόντα τυφλόν. λεγειν δέ αύτον περί, τοΰ πάθεος ήκουσα τοιόνδε τινά
λόγον· άνδρα οί δοκεειν οπλίτην άντιστήναι μεγαν, τοΰ το γενειον την
ασπίδα πάσαν σκιάζειν, το δέ φάσμα τοΰτο έωυτον μέν παρεξελθεΐν,
τον δέ έωυτοΰ παραστάτην άποκτεΐναι. ταΰτα μέν δη Επίζηλον
έπυθόμην λεγειν.
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(118) Δάτις δε πορευόμενος άμα τφ στρατφ ές την Άσίην, έπείτε
έγενετο έν Μυκόνφ, είδε δψιν έν τφ υπνφ. και ητις μεν ήν ή δψις, ου
λέγεται· δ δε, ώς ήμερη τάχιστα έπελαμψε, ζήτησιν έποιεετο των νέων,
ευρών δε έν νηι Φοινίσση άγαλμα Απόλλωνος κεχρυσωμένον
έπυνθάνετο όκόθεν σεσυλημένον είη· πυθόμενος δε έξ ου ήν ίροΰ,
έπλεε τη έωυτοΰ νηι ές Δήλον· και (άπίκατο γάρ τηνικαΰτα οί Δήλιοι
οπίσω ές την νήσον) κατατίθεταί τε ές το ίρον το άγαλμα και
έντελλεται τοΐσι Δηλίοισι άπαγαγεΐν το άγαλμα ές Δήλιον το Θηβαίων·
το δ ’ έστι έπι θαλάσση Χαλκίδος καταντίον. Δάτις μεν δή ταΰτα
έντειλάμενος άπέπλεε. τον δε ανδριάντα τούτον Δήλιοι ουκ άπήγαγον,
αλλά μιν δι’ έτεων είκοσι Θηβαίοι αύτοι έκ θεοπροπίου έκομίσαντο
έπι Δήλιον.
(119) Τους δε των Έρετριέων ανδραποδισμένους Δάτίς τε και
Άρταφρένης, ώς προσεσχον ές την Άσίην πλεοντες, άνήγαγον ές
Σοΰσα. βασιλεύς δε Δαρεΐος, πριν μεν αιχμαλώτους γενεσθαι τους
Έρετριεας, ένεΐχέ σφι δεινόν χόλον, οία άρξάντων άδικίης προτερων
των Έρετριεων· έπείτε δε είδε σφεας άναχθεντας παρ’ έωυτον και
υποχειρίους έωυτφ έόντας, έποίησε κακόν άλλο ούδεν, αλλά σφεας τής
Κισσίης χώρης κατοίκισε έν σταθμφ έωυτοΰ τφ ουνομά έστι
Άρδερικκα, άπο μεν Σουσων δέκα και διηκοσίους σταδίους άπεχοντι,
τεσσεράκοντα δε άπο τοΰ φρεατος το παρέχεται τριφασίας ιδέας. και
γάρ άσφαλτον και άλας και ελαιον άρυσσονται έξ αύτοΰ τρόπφ
τοιφδε· άντλέεται μεν κηλωνηίφ, άντι δε γαυλοΰ ήμισυ άσκοΰ οί
προσδεδεται· ύποτυψας δε τουτφ άντλεει και έπειτα έγχεει ές
δεξαμενήν· έκ δε ταυτης ές άλλο διαχεόμενον τρέπεται τριφασίας
όδους· και ή μεν άσφαλτος και οί άλες πήγνυνται παραυτίκα, το δε
έλα ιο ν... οί Περσαι καλεουσι τοΰτο ραδινάκην· έστι δε μελαν και
οδμήν παρεχόμενον βαρεαν. ένθαΰτα τους Έρετριεας κατοίκισε
βασιλεύς Δαρεΐος, ο ί και μέχρι έμεο ειχον την χώρην ταυτην,
φυλάσσοντες την άρχαίην γλώσσαν.
(120) Τά μεν δή περι Έρετριεας έσχε ουτω. Λακεδαιμονίων δε
ήκον ές τάς Αθήνας δισχίλιοι μετά την πανσέληνον, έχοντες σπουδήν
πολλήν καταλαβεΐν ουτω ώστε τριταΐοι έκ Σπάρτης έγένοντο έν τη
Λττικη. ύστεροι δε άπικόμενοι τής συμβολής, ίμείροντο όμως
θεήσασθαι τους Μήδους· έλθόντες δε ές τον Μαραθώνα έθεήσαντο.
μετά δε αίνέοντες Αθηναίους και το έργον αυτών άπαλλάσσοντο
οπίσω. <...>
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<...> (VII.198) Ταΰτα μεν τα έν Θεσσαλίη και τα έν Λχαιίη. άπό δε
τούτων των χώρων ήΐε ές την Μηλίδα παρά κόλπον θαλάσσης, έν τφ
αμπωτίς τε και ρηχίη άνά πάσαν ήμερην γίνεται. περι δε τον κόλπον
τοΰτόν έστι χώρος πεδινός, τη μεν ευρύς, τη δε και κάρτα στεινός· περι
δε τον χώρον όρεα υψηλά και άβατα, <τά> περικληίει πάσαν την
Μηλίδα γην, Τρηχίνιαι πετραι καλεόμεναι. πρώτη μεν νυν πόλις έστι
έν τφ κόλπφ ίόντι άπο Λχαιίης Λντικύρη, παρ’ ήν Σπερχειός ποταμός
ρεών έξ Ένιήνων ές θάλασσαν έκδιδοΐ. άπό δε τούτου διά είκοσί κου
σταδίων άλλος ποταμός τφ ουνομα κεΐται Δύρας, τον βοηθεοντα τφ
Ήρακλεΐ καιομενφ λόγος έστι άναφανήναι. άπό δε τούτου δι’ άλλων
είκοσι σταδίων άλλος ποταμός έστι, ος καλεεται Μελας. (199) Τρηχις
δε πόλις άπό τοΰ Μελανός τούτου ποταμοΰ πέντε στάδια απέχει· ταύτη
δε και εύρύτατόν έστι πάσης της χώρης ταύτης έκ των ορεων ές
θάλασσαν, κατ’ α Τρηχις πεπόλισται· δισχίλιά τε γάρ και δισμύρια
πλέθρα τοΰ πεδίου έστί. τοΰ δε όρεος τό περικληίει την γην την
Τρηχινίην έστι διασφάξ προς μεσαμβρίην Τρηχΐνος· διά δε της
διασφάγος Ασωπός ποταμός ρέει παρά την ύπωρείην τοΰ όρεος.
(200) έστι δε άλλος Φοΐνιξ ποταμός ου μεγας προς μεσαμβρίην τοΰ
Λσωποΰ, ος έκ των ορεων τούτων ρεών ές τον Ασωπόν έκδιδοΐ· κατά
δε τον Φοίνικα ποταμόν στεινότατόν έστι· άμαξιτός γάρ μούνη [μία]
δεδμηται. άπό δε τοΰ Φοίνικος ποταμοΰ πεντεκαίδεκα στάδιά έστι ές
Θερμοπύλας· έν δε τφ μεταξύ Φοίνικός <τε> ποταμοΰ και
Θερμοπυλεων κώμη τε έστι τη ουνομα Λνθήλη κεΐται, παρ’ ην δη
παραρρεων ο Ασωπός ές θάλασσαν έκδιδοΐ, και χώρος περι αυτήν
ευρύς, έν τφ Δήμητρός τε ίρόν Λμφικτυονίδος ιδρυται και έδραι είσι
Λμφικτύοσι και αύτοΰ τοΰ Λμφικτύονος ίρόν.
(201) Βασιλεύς μεν δή Ξερξης έστρατοπεδεύετο τής Μηλίδος έν τή
Τρηχινίη, οί δε [δή] Έλληνες έν τη διόδφ-καλεεται δε ο χώρος ούτος
υπό μεν των πλεόνων Ελλήνων Θερμοπύλαι, υπό δε των έπιχωρίων και
περίοικων Πύλαι. έστρατοπεδεύοντο μεν νυν έκάτεροι έν τούτοισι τοΐσι
χωρίοισι, έπεκράτεε δε ο μεν των προς βορεην άνεμον έχόντων πάντων
μέχρι Τρηχΐνος, οί δε των προς νότον <τε> και μεσαμβρίην φερόντων τό
έπι ταύτης τής ήπείρου. (202) ήσαν δε ο'ιδε Ελλήνων οί ύπομενοντες
τον Περσην έν τούτφ τφ χώρφ· Σπαρτιητεων τε τριηκόσιοι όπλΐται και
Τεγεητεων και Μαντινεων χίλιοι, ήμίσεες έκατερων, έξ Όρχομενοΰ τε
τής Λρκαδίης είκοσι και έκατόν και έκ τής λοιπής Λρκαδίης χίλιοι
τοσοΰτοι μεν Αρκάδων· άπό δε Κορίνθου τετρακόσιοι και άπό
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Φλειοΰντος διηκόσιοι και Μυκηναίων ογδώκοντα· ούτοι μεν άπο
Πελοπόννησου παρήσαν. άπο δε Βοιωτών Θεσπιέων τε έπτακόσιοι και
Θηβαίων τετρακόσιοι. (203) προς τούτοισι έπίκλητοι έγενοντο Λοκροί
τε οί Όπούντιοι πανστρατιη και Φωκέων χίλιοι. αύτοι γάρ σφεας οί
Έλληνες έπεκαλεσαντο, λεγοντες δι’ αγγέλων ώς αύτοι μεν ηκοιεν
πρόδρομοι των άλλων, οί δε λοιποί των συμμάχων προσδόκιμοι πάσαν
ειεν ήμερην, ή θάλασσα τε σφι είη έν φυλακή ύ π ’ Αθηναίων τε
φρουρεομένη και Αίγινητέων και των ές τον ναυτικόν στρατόν
ταχθέντων, καί σφι είη δεινόν ούδέν· ού γάρ θεόν είναι τον έπιόντα έπι
την Ελλάδα άλλ’ άνθρωπον, είναι δε θνητόν ούδένα ούδε εσεσθαι τφ
κακόν έξ άρχής γινομένφ ού συνεμίχθη, τοΐσι δε μεγίστοισι αύτών
μέγιστα· οφείλειν ών και τον έπελαύνοντα, ώς έόντα θνητόν, άπο της
δόξης πεσεΐν άν. οί δε ταΰτα πυνθανόμενοι έβοήθεον ές την Τρηχΐνα.
(204) τουτοισι ήσαν μέν νυν και άλλοι στρατηγοί κατά πόλις έκαστων, ο
δε θωμαζόμενος μάλιστα και παντός τοΰ στρατεύματος ήγεόμενος
Λακεδαιμόνιος ήν Λεωνίδης ο Λναξανδρίδεω τοΰ Λέοντος τοΰ
Εύρυκρατίδεω τοΰ Άναξάνδρου τοΰ Εύρυκράτεος τοΰ Πολυδώρου τοΰ
Άλκαμένεος τοΰ Τηλέκλου τοΰ Άρχέλεω τοΰ Ήγησίλεω τοΰ Δορύσσου
τοΰ Λεωβώτεω τοΰ Έχεστράτου τοΰ ’Ήγιος τοΰ Εύρυσθένεος τοΰ
Αριστοδήμου τοΰ Άριστομάχου τοΰ Κλεοδαίου τοΰ Ύ λλου τοΰ
Ήρακλέος, κτησάμενος την βασιληίην έν Σπάρτη έξ άπροσδοκήτου.
(205) διξών γάρ οί έόντων πρεσβυτέρων άδελφεών, Κλεομένεός τε και
Δωριέος, άπελήλατο τής φροντίδος περι τής βασιληίης. άποθανόντος δε
Κλεομένεος άπαιδος ερσενος γόνου, Δωριέος τε ούκέτι έόντος άλλά
τελευτήσαντος και τούτου έν Σικελίη, ουτω δή ές Λεωνίδην άνέβαινε ή
βασιληίη, και διότι πρότερος έγεγόνεε Κλεομβρότου (ούτος γάρ ήν
νεώτατος Αναξανδρίδεω παΐς) και δή και είχε Κλεομένεος θυγατέρα.
"Ος τότε ήϊε ές Θερμοπύλας έπιλεξάμενος άνδρας τε των
κατεστεώτων Τριηκοσίων και τοΐσι έτύγχανον παΐδες έόντες.
παραλαβών δε άπίκετο και Θηβαίων τους ές τον άριθμον λογισάμενος
ειπον, των έστρατήγεε Λεοντιάδης ο Εύρυμάχου. τοΰδε δε εινεκα
τούτους σπουδήν έποιήσατο Λεωνίδης μούνους Ελλήνων παραλαβεΐν,
ότι σφέων μεγάλως κατηγόρητο μηδίζειν· παρεκάλεε ών ές τον
πόλεμον θέλων είδέναι είτε συμπέμψουσι είτε και άπερέουσι έκ τοΰ
έμφανέος την Ελλήνων συμμαχίην. (206) οί δε άλλα φρονέοντες
επεμπον. τούτους μεν τους άμφι Λεωνίδην πρώτους άπέπεμψαν
Σπαρτιήται, ινα τούτους όρώντες οί άλλοι σύμμαχοι στρατεύωνται
μηδε και ούτοι μηδίσωσι, ήν αύτους πυνθάνωνται ύπερβαλλομένους·
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μετά δε, Κάρνεια γάρ σφι ήν έμποδών, έμελλον όρτάσαντες και
φύλακας λιπόντες έν τη Σπάρτη κατά τάχος βοηθεειν πανδημεί. ως δε
και οί λοιποί των συμμάχων ένενωντο και αύτοι έτερα τοιαΰτα
ποιήσειν· ήν γάρ κατά τώυτο ’Ολυμπίάς τούτοισι τοΐσι πρήγμασι
συμπεσοΰσα· ούκ ών δοκεοντες κατά τάχος ουτω διακριθήσεσθαι τον
έν Θερμοπύλησι πόλεμον έπεμπον τους προδρόμους.
(207) Ούτοι μεν δη ουτω διενενωντο ποιήσειν. οί δε έν Θερμοπυλησι
Έλληνες, έπειδή πελας έγενετο τής έσβολής ο Περσης, καταρρωδεοντες
έβουλευοντο περι απαλλαγής τοΐσι μεν νυν αλλοισι Πελοποννησίοισι
έδόκεε έλθοΰσι ές Πελοπόννησον τον ’Ισθμόν έχειν έν φυλακή·
Λεωνίδης δε, Φωκεων και Λοκρων περισπερχθεντων τη γνώμη ταυτη,
αυτού τε μενειν έψηφίζετο πεμπειν τε αγγέλους ές τάς πόλις κελευοντάς
σφι έπιβοηθεειν, ώς έόντων αυτών ολίγων στρατόν τον Μήδων
άλεξασθαι. (208) ταΰτα βουλευομενων σφεων έπεμπε Ξερξης
κατάσκοπον ίππεα ίδεσθαι όκόσοι είσι και ο τι ποιοΐεν· άκηκόεε δε έτι
έών έν Θεσσαλίη ώς άλισμενη εΐη ταυτη στρατιή ολίγη, και τους
ήγεμόνας ώς είησαν Λακεδαιμόνιοί τε και Λεωνίδης, έών γένος
Ήρακλείδης. ώς δε προσήλασε ο ίππευς προς το στρατόπεδον, έθηεΐτό
τε και κατώρα πάν μεν ου το στρατόπεδον· τους γάρ έσω τεταγμενους
του τείχεος, το άνορθώσαντες ειχον έν φυλακή, ούκ οίά τε ήν
κατιδεσθαι· ο δε τους έξω έμάνθανε, τοΐσι προ τοΰ τείχεος τά όπλα
έκειτα έτυχον δε τοΰτον τον χρόνον Λακεδαιμόνιοι έξω τεταγμενοι.
τους μεν δη ώρα γυμναζόμενους των άνδρών, τους δε τάς κόμας
κτενιζομενους· ταΰτα δη θεώμενος έθώμαζε και το πλήθος έμάνθανε·
μαθών δε πάντα άτρεκεως άπήλαυνε οπίσω κατ’ ήσυχίην· ούτε γάρ τις
έδίωκε άλογίης τε έκόρησε πολλής· άπελθών τε έλεγε προς Ξερξην τά
περ οπώπεε πάντα.
(209)
Λκουων δε Ξερξης ούκ είχε συμβαλεσθαι το έόν, ότι
παρεσκευάζοντο ώς άπολεόμενοί τε και άπολεοντες κατά δυναμιν·
άλλ’ αύτφ γελοία γάρ έφαίνοντο ποιεειν, μετεπεμψατο Δημάρητον τον
Λρίστωνος, έόντα έν τφ στρατόπεδά άπικόμενον δε μιν είρώτα
Ξερξης έκαστα τούτων, έθελων μαθεΐν το ποιεύμενον προς των
Λακεδαιμονίων, ο δε είπε· « ^ κ ο υ σ α ς μεν και πρότερόν μεο, εύτε
όρμώμεν έπι την Ελλάδα, περι των άνδρών τούτων· άκούσας δε
γέλωτά με έθεο λέγοντα τή περ ωρων έκβησόμενα <τά> πρήγματα
τα ΰτ^ έμοι γάρ την άληθείην άσκέειν άντία σέο, ώ βασιλεύ, άγών
μέγιστος έστι· ακουσον δε και ν ΰ ^ οί ανδρες ούτοι άπίκαται
μαχησόμενοι ήμΐν περι τής έσόδου και ταΰτα παρασκευάζονται νόμος
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γάρ σφι ουτω έχων έστί· έπεάν μελλωσι κινδυνεύειν τη ψυχή, τότε τάς
κεφαλάς κοσμεονται. έπίστασο δε· εΐ τούτους τε και το ύπομενον έν
Σπάρτη καταστρεψεαι, έστι ούδεν άλλο έθνος ανθρώπων το σε,
βασιλεύ, ύπομενεει χεΐρας άνταειρόμενον· νΰν γάρ προς βασιληίην τε
καλλίστην των έν Έ λλησι προσφερεαι και ανδρας άρίστους». κάρτα τε
δη Ξερξη άπιστα έφαίνετο τά λεγάμενα είναι, και δεύτερα έπειρώτα
οντινα τροπον τοσουτοι εοντες τη εωυτου στρατιη μαχήσονται. ο δε
είπε· « Ώ βασιλεύ, έμοι χράσθαι ώς άνδρι ψεύστη, ην μη ταΰτά τοι
ταύτη έκβη τη έγώ λέγω».
(210)
Ταΰτα λεγων ούκ έπειθε τον Ξερξην. τεσσερας μεν δη παρήκε
ήμερας, έλπίζων αίεί σφεας άποδρήσεσθαι· πέμπτη δε, ώς ούκ
άπαλλάσσοντο άλλά οί
έφαίνοντο άναιδείη τε και άβουλίη
διαχρεώμενοι μενειν, πέμπει ε π ’ αυτούς Μήδους τε και Κισσίους
θυμωθείς, έντειλάμενός σφεας ζωγρήσαντας άγειν ές όψιν την έωυτοΰ.
ώς δ ’ έσεπεσον φερόμενοι ές τους Έ λληνας οί Μήδοι, έπιπτον πολλοί,
άλλοι δ ’ έπεσηΐσαν, και ούκ άπήλαυνον καίπερ μεγάλως
προσπταίοντες. δηλον δ ’έποίευν παντί τεφ και ούκ ήκιστα αύτφ
βασιλεΐ ότι πολλοί μεν άνθρωποι είεν, ολίγοι δε άνδρε^ έγίνετο δε ή
συμβολή δι’ ήμερης. (211) έπείτε δε οί Μήδοι τρηχεως περιείποντο,
ένθαΰτα ούτοι μεν ύπεξήϊσαν, οί δε Περσαι έκδεξάμενοι έπήϊσαν, τους
Αθανάτους έκάλεε βασιλεύς, των ήρχε Ύδάρνης, ώς δή ούτοί γε
εύπετεως κατεργασόμενοι. ώς δε και ούτοι συνεμισγον τοΐσι Έλλησι,
ούδεν πλέον έφεροντο τής στρατιής τής Μηδικής άλλά τά αύτά, άτε έν
στεινοπόρφ τε χώρφ μαχόμενοι και δόρασι βραχυτεροισι χρεωμένοι ή
περ οί Έ λληνες και ούκ έχοντες πλήθεϊ χρήσασθαι. Λακεδαιμόνιοι δε
έμάχοντο άξίως λόγου, άλλα τε άποδεικνύμενοι έν ούκ έπισταμενοισι
μάχεσθαι έξεπιστάμενοι, και όκως έντρεψειαν τά νώτα, άλεες
φεύγεσκον δήθεν, οί δε βάρβαροι όρώντες φεύγοντας βοή τε και
πατάγφ έπήϊσαν, οί δ ’ αν καταλαμβανόμενοι ύπεστρεφον άντίοι είναι
τοΐσι βαρβάροισι, μεταστρεφόμενοι δε κατεβαλλον πλήθεϊ
αναρίθμητους των Περσεων. έπιπτον δε και αύτών των Σπαρτιητεων
ένθαΰτα ολίγοι, έπει δε ούδεν έδυνεατο παραλαβεΐν οί Περσαι τής
έσόδου πειρώμενοι και κατά τέλεα και παντοίως προσβάλλοντες,
άπήλαυνον οπίσω. (212) έν ταύτησι τήσι προσόδοισι τής μάχης λέγεται
βασιλέα θηεύμενον τρις άναδραμεΐν έκ τοΰ θρόνου, δείσαντα περι τή
στρατιή. τότε μεν ουτω ήγωνίσαντο. τή δ ’ ύστεραίη οί βάρβαροι ούδεν
άμεινον άεθλεον· άτε γάρ ολίγων έόντων..., έλπίσαντες σφεας
κατατετρωματίσθαι τε και ούκ οΐους τε έσεσθαι έτι χεΐρας
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άνταείρεσθαι συνεβαλλον. οί δε Έ λληνες κατά τάξις τε και κατά έθνεα
κεκοσμημενοι ήσαν και έν μερέΐ έκαστοι έμάχοντο, πλήν Φωκεων·
ουτοι δε ές το δρος έτάχθησαν φυλάξοντες την ατραπόν. ώς δε ούδεν
ευρισκον άλλοιότερον οί Περσαι η τη προτεραίη ένώρων, άπήλαυνον.
(213) Λπορεοντος δε βασιλεος ο τι χρήσηται τφ παρεόντι πρήγματι,
Έπιάλτης ο Εύρυδήμου άνηρ Μηλιευς ήλθε οί ές λόγους ώς μεγα τι παρά
βασιλεος δοκεων ο’ισεσθαι, έφρασε τε την ατραπόν την διά του δρεος
φερουσαν ές Θερμοπυλας, και διεφθειρε τους ταύτη ύπομείναντας
Ελλήνων. ύστερον δε δείσας Λακεδαιμονίους έφυγε ές Θεσσαλίην, καί οί
φυγόντι ύπο των Πυλαγόρων, των Λμφικτυόνων ές την Πυλαίην
συλλεγομενων, άργύριον έπεκηρύχθη. χρόνφ δε ύστερον, κατήλθε γάρ ές
Λντικύρην, άπεθανε ύπο Λθηνάδεω άνδρος Τρηχινίου· δ δε Λθηνάδης
?
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ουτος απεκτεινε μεν Επιαλτην δι άλλην αιτιην, τήν εγω εν τοισι οπισθε
λόγοισι σημανεω, έτιμήθη μεντοι ύπο Λακεδαιμονίων ούδεν ήσσον.
Έπιάλτης μεν ουτω ύστερον τούτων άπεθανε. (214) έστι δε έτερος
λεγόμενος λόγος, ώς ’Ονήτης τε δ Φαναγόρεω άνηρ Καρυστιος και
Κορυδαλλός Λντικυρευς είσι οί είπαντες προς βασιλέα τούτους τους
λόγους και περιηγησάμενοι το δρος τοΐσι Περσησι, ούδαμώς έμοιγε
πιστός. τούτο μεν γάρ τφδε χρή σταθμώσασθαι, δτι οί των Ελλήνων
Πυλαγόροι έπεκήρυξαν ούκ έπι ’Ονήτη τε και Κορυδαλλφ άργύριον άλλ’
έπι Έπιάλτη τφ Τρηχινίφ, πάντως κου το άτρεκεστατον πυθόμενοι.
τούτο δε φεύγοντα Έπιάλτην ταύτην την αίτίην οίδαμεν· είδείη μεν γάρ
αν και έών μη Μηλιευς ταύτην την ατραπόν Όνήτης, εί τη χώρη πολλά
ώμιληκώς είη. άλλ’ Έπιάλτης γάρ έστι ο περιηγησάμενος το δρος [και]
κατά την ατραπόν, τούτον αίτιον γράφω.
(215) Ξερξης δε, έπεί <οί> ήρεσε τα ύπεσχετο ο Έπιάλτης
κατεργάσεσθαι, αύτίκα περιχαρής γενόμενος έπεμπε Ύδάρνεα και των
έστρατήγεε Ύδάρνης· όρμεατο δε περι λύχνων άφάς έκ τού
στρατοπέδου. την δε ατραπόν ταύτην έξεΰρον μεν οί έπιχώριοι Μηλιεες,
έξευρόντες δε Θεσσαλοΐσι κατηγήσαντο έπι Φωκεας, τότε δτε οί
Φωκεες φράξαντες τείχε'ΐ την έσβολήν ήσαν έν σκέπη τού πολέμου· έκ
τε τοσοΰδε κατεδεδεκτο έοΰσα ούδεν χρηστή Μηλιεΰσι. (216) έχει δε
ώδε ή ατραπός αυτή. αρχεται μεν άπο τού Ασωπού ποταμού τού διά τής
διασφάγος ρεοντος, ουνομα δε τφ δρει τούτφ και τη άτραπφ τώυτο
κεΐται, Λνόπαια- τείνει δε ή Λνόπαια αυτή κατά ράχιν τού δρεος, λήγει
δε κατά τε Λλπηνον πόλιν, πρώτην έοΰσαν των Λοκρίδων προς [των]
Μηλιεων, και κατά Μελαμπύγου τε καλεόμενον λίθον και κατά
Κερκώπων έδρας, τη και το στεινότατόν έστι. (217) κατά ταύτην δή την
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ατραπόν και ουτω εχουσαν οί Περσαι τον Άσωπον διαβαντες
έπορευοντο πασαν την νύκτα, έν δεξιή μεν έχοντες δρεα τα Οιταίων, έν
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αριστερή δε τα Τρηχινιων. ήως τε δή διεφαινε και οι εγενοντο επ
άκρωτηρίφ του δρεος. κατά δε τοΰτο τοΰ δρεος έφυλασσον, ώς και
πρότερόν μοι δεδήλωται, Φωκεων χίλιοι δπλΐται, ρυόμενοί τε την
σφετερην χώρην και φρουρεοντες την ατραπόν· ή μεν γάρ κάτω έσβολή
έφυλάσσετο υπο των είρηται· την δε διά τοΰ δρεος ατραπόν έθελονται
Φωκεες ύποδεξάμενοι Λεωνίδη έφυλασσον. (218) εμαθον δε σφεας οί
Φωκεες ώδε άναβεβηκότας· άναβαίνοντες γάρ έλάνθανον οί Περσαι το
δρος πάν έον δρυών έπίπλεον. ήν μεν δή νηνεμίη, ψόφου δε γινομένου
πολλοΰ, ώς οίκος ήν φύλλων ύποκεχυμενων ύπό τοΐσι ποσί, άνά τε
εδραμον οί Φωκεες και ένεδυνον τά δπλα, και αύτίκα οί βάρβαροι
παρήσαν. ώς δε ειδον ανδρας ένδυομενους δπλα, έν θώματι έγενοντο·
έλπόμενοι γάρ ούδεν σφι φανήσεσθαι άντίξοον ένεκυρησαν στρατφένθαΰτα Ύδάρνης, καταρρωδήσας μή οί Φωκεες εωσι Λακεδαιμόνιοι,
εΐρετο Έπιάλτην δκοδαπος εΐη δ στρατός· πυθόμενος δε ατρεκεως
διέτασσε τους Περσας ώς ές μάχην. οί δε Φωκεες ώς έβάλλοντο τοΐσι
τοξευμασι πολλοΐσί τε και πυκνοΐσι, οΐχοντο φευγοντες έπι τοΰ δρεος
τον κόρυμβον, έπιστάμενοι ώς έπι σφεας όρμήθησαν αρχήν, και
παρεσκευάδατο ώς άπολεόμενοι. ούτοι μεν δή ταΰτα έφρόνεον, οί δε
άμφι Έπιάλτην και Ύδάρνεα Περσαι Φωκεων μεν ούδενα λόγον
έποιεΰντο, οί δε κατεβαινον το δρος κατά τάχος.
(219) Τοΐσι δε έν Θερμοπυλησι έοΰσι Ελλήνων πρώτον μεν ο
μάντις Μεγιστίης έσιδών ές τά ίρά εφρασε τον μέλλοντα εσεσθαι αμα
ήοΐ σφι θάνατον, έπι δε και αύτόμολοι ήσαν οί έξαγγείλαντες των
Περσεων την περίοδον· ούτοι μεν ετι νυκτος έσήμηναν, τρίτοι δε οί
ήμεροσκόποι καταδραμόντες άπο των άκρων ήδη διαφαινουσης
ήμερης. ένθαΰτα έβουλευοντο οί Έλληνες, καί σφεων έσχίζοντο αί
γνώμαι· οί μεν γάρ ουκ εων την τάξιν έκλιπεΐν, οί δε άντετεινον. μετά
δε τοΰτο διακριθεντες οί μεν άπαλλάσσοντο και διασκε δασθεντες
κατά πόλις έκαστοι έτρεποντο, οί δε αυτών αμα Λεωνίδη μενειν αύτοΰ
παρεσκευάδατο. (220) λέγεται δε <και> ώς αυτός σφεας άπεπεμψε
Λεωνίδης, μή άπόλωνται κηδόμενος· αύτφ δε και Σπαρτιητεων τοΐσι
παρεοΰσι ουκ εχειν εύπρεπεως έκλιπεΐν τήν τάξιν ές τήν ήλθον
φυλάξοντες άρχήν. ταυτη και μάλλον τήν γνώμην πλεΐστός είμιΛεωνίδην, έπείτε ήσθετο τους συμμάχους έόντας απρόθυμους και ουκ
έθελοντας συνδιακινδυνευειν, κελεΰσαί σφεας άπαλλάσσεσθαι, αύτφ
δε άπιεναι ου καλώς εχειν· μενοντι δε αύτοΰ κλέος μεγα έλείπετο, και
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ή Σπάρτης εύδαιμονίη ούκ έξηλείφετο. έκέχρητο γάρ ύπο της Πυθίης
τοΐσι Σπαρτιήτησι χρεωμένοισι περί, τού πολέμου τούτου αύτίκα κατ’
άρχάς έγειρομενου, η Λακεδαίμονα άνάστατον γενεσθαι ύπο των
βαρβάρων, η τον βασιλέα σφέων άπολέσθαι. ταΰτα δέ σφι έν έπεσι
έξαμέτροισι χρμ λέγοντα ωδε·
Ύ μΐν δ ’, ώ Σπάρτης οΐκήτορες εύρυχόροιο,
η μέγα άστυ έρικυδες ύ π ’ άνδράσι Περσεϊδησι
πέρθεται, η το μεν ούχί, άφ’ Ήρακλέους δε γενέθλης
πενθήσει βασιλή φθίμενον Λακεδαίμονος ούρος·
ού γάρ τον ταύρων σχήσει μένος ούδε λεόντων
άντιβίην· Ζηνος γάρ έχει μένος· ούδέ έ φημι
σχήσεσθαι, πριν τωνδ’ έτεον διά πάντα δάσηται.
ταΰτά τε δη έπιλεγόμενον Λεωνίδην και βουλόμενον κλέος καταθέσθαι
μούνων Σπαρτιητέων, άποπέμψαι τους συμμάχους μάλλον η γνώμη
διενειχθέντας
ουτω
άκόσμως
οΐχεσθαι
τους
οΐχομένους.
(221) μαρτύριον δέ μοι και τόδε ούκ έλάχιστον τούτου πέρι γέγονε, ότι
και τον μάντιν ος ειπετο τη στρατιη ταύτη, Μεγιστίην τον Λκαρνήνα,
λεγόμενον είναι τάνέκαθεν άπο Μελάμποδος, τοΰτον <τον> εΐπαντα έκ
των ίρων τα μέλλοντά σφι έκβαίνειν, φανερός έστι Λεωνίδης
άποπέμπων, ινα μη συναπόληταί σφι. ο δε άποπεμπόμενος αύτος μεν
ούκ άπέλιπε, τον δε παΐδα συστρατευόμενον, έόντα οί μουνογενέα,
άπέπεμψε. (222) οί μέν νυν σύμμαχοι οί άποπεμπόμενοι οΐχοντό τε
άπιόντες και έπείθοντο Λεωνίδη, Θεσπιέες δε και Θηβαίοι κατέμειναν
μοΰνοι παρά Λακεδαιμονίοισι. τούτων δε Θηβαίοι μεν άέκοντες έμενον
και ού βουλόμενοι (κατείχε γάρ σφεας Λεωνίδης έν ομήρων λόγφ
ποιεύμενος), Θεσπιέες δε έκόντες μάλιστα, ο'ί ούκ έφασαν άπολιπόντες
Λεωνίδην και τους μετ’ αύτοΰ άπαλλάξεσθαι, άλλά καταμείναντες
συναπέθανον· έστρατήγεε δε αύτων Δημόφιλος Διαδρόμεω.
(223)
Ξέρξης δε έπει ήλίου άνατείλαντος σπονδάς έποιήσατο,
έπισχων χρόνον ές άγορής κου μάλιστα πληθώρην πρόσοδον έποιέετο·
και γάρ έπέσταλτο έξ Έπιάλτεω ουτω· άπο γάρ τοΰ όρεος ή κατάβασις
συντομωτέρη τέ έστι και βραχύτερος ο χώρος πολλον ή περ ή περίοδός τε
και άνάβασις. οι τε δη βάρβαροι οί άμφι Ξέρξην προσήϊσαν και οί άμφι
Λεωνίδην Έλληνες, ώς την έπι θανάτφ έξοδον ποιεύμενοι, ήδη πολλφ
μάλλον ή κατ αρχας επεξήισαν ες το ευρυτερον του αυχενος. το μεν γαρ
έρυμα τοΰ τείχεος έφυλάσσετο, οί δε άνά τάς προτέρας ήμέρας
ύπεξιόντες ές τα στεινόπορα έμάχοντο· τότε δε συμμίσγοντες έξω των
στεινων ... έπιπτον πλήθεΐ πολλοί των βαρβάρων· όπισθε γάρ οί ήγεμόνες
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των τελέων εχοντες μάστιγας έρράπιζον πάντα άνδρα, αίει ές το πρόσω
έποτρυνοντες. πολλοί μεν δη έσεπιπτον αύτών ές την θάλασσαν και
διεφθείροντο, πολλφ δ’ ετι πλεονες κατεπατεοντο ζωοι ύπ’ άλλήλων· ήν
δε λόγος ούδεις τοΰ άπολλυμένου. ατε γάρ έπιστάμενοι τον μελλοντά σφι
εσεσθαι θάνατον έκ των περιιόντων το όρος, άπεδείκνυντο ρώμης όσον
ειχον μεγιστον ές τους βαρβάρους, παραχρεώμενοί τε και άτεοντες.
(224) δόρατα μεν νυν τοΐσι πλεοσι αύτων τηνικαΰτα ήδη έτυγχανε
κατεηγότα, οί δε τοΐσι ξίφεσι διεργάζοντο τους Περσας. και Λεωνίδης τε
/
ν
\ г/
,
э
~
εν τουτφ τφ πονφ πίπτει ανήρ γενομενος αριστος, και ετεροι μετ αυτου
ονομαστοι Σπαρτιητεων, των έγω ώς άνδρών άξίων γενομένων έπυθόμην
τα ούνόματα, έπυθόμην δε και απάντων των τριηκοσίων. και δή <και>
Περσεων πίπτουσι ένθαΰτα άλλοι τε πολλοί και όνομαστοί, έν δε δή και
Δαρείου δυο παΐδες, Λβροκόμης τε και Ύπεράνθης, έκ της Λρτάνεω
θυγατρος Φραταγουνης γεγονότες Δαρείφ· ο δε Δρτάνης Δαρείου μεν τοΰ
βασιλεος ήν άδελφεός, Ύστάσπεος δε τοΰ Δρσάμεος παΐς· ος και
έκδιδους την θυγατέρα Δαρείφ τον οίκον πάντα τον έωυτοΰ έπεδωκε, ώς
μουνου οί έουσης ταυτης τέκνου. (225) Ξερξεώ τε δή δυο άδελφεοι
ένθαΰτα πίπτουσι μαχόμενοι, <και> υπέρ τοΰ νεκροΰ τοΰ Λεωνίδεω
Περσεων τε και Λακεδαιμονίων ώθισμος έγίνετο πολλός, ές ο τοΰτόν τε
άρετη οί Έλληνες ύπεξείρυσαν και έτρεψαντο τους έναντίους τετράκις.
τοΰτο δέ συνεστήκεε μέχρι ού οί συν Έπιάλτη παρεγενοντο. ώς δέ
τούτους ήκειν έπυθοντο οί Έλληνες, ένθεΰτεν ήδη έτεροιοΰτο το νεΐκος·
ες τε γάρ το στεινον τής όδοΰ άνεχώρεον οπίσω και παραμειψάμενοι το
τείχος έλθόντες ΐζοντο έπι τον κολωνον πάντες άλεες οί άλλοι πλήν
Θηβαίων· ο δέ κολωνός έστι έν τη έσόδφ, όκου νΰν ο λίθινος λέων εστηκε
έπι Λεωνίδη. έν τουτφ σφέας τφ χώρφ άλεξομένους μαχαίρησι, τοΐσι
αύτών έτυγχανον ετι περιεοΰσαι, και χερσι και στόμασι κατέχωσαν οί
βάρβαροι βάλλοντες, οί μέν έξ έναντίης έπισπόμενοι και το ερυμα τοΰ
τείχεος συγχώσαντες, οί δέ περιελθόντες πάντοθεν περισταδόν.
(226) Λακεδαιμονίων δέ και Θεσπιέων τοιουτων γενομένων όμως
λέγεται άνήρ αριστος γενέσθαι Σπαρτιήτης Διηνέκης τον τόδε φασι
είπεΐν το έπος πριν ή συμμεΐξαί σφεας τοΐσι Μήδοισι, πυθόμενον πρός
τεο των Τρηχινίων ώς έπεάν οί βάρβαροι άπίωσι τα τοξευματα, τον
ήλιον ύπο τοΰ πλήθεος των οΐστών άποκρυπτουσι· τοσοΰτο <το>
πλήθος αύτών είναι· τον δέ ούκ έκπλαγέντα τουτοισι είπεΐν, έν άλογίη
ποιευμενον το των Μήδων πλήθος, ώς πάντα σφι άγαθά ο Τρηχίνιος
ξεΐνος άγγέλλοι, εί άποκρυπτόντων των Μήδων τον ήλιον ύπο σκιη
εσοιτο προς αύτους ή μάχη και ούκ έν ήλίφ. ταΰτα μέν και άλλα
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τοιουτότροπα έπεά φασι Διηνέκεα τον Λακεδαιμόνιον λιπέσθαι
μνημόσυνα. (227) μετά δε τούτον άριστεΰσαι λέγονται Λακεδαιμόνιοι
δυο άδελφεοί, Άλφεός τε και Μάρων Όρσιφάντου παΐδες. Θεσπιέων
δε εύδοκίμεε μάλιστα τφ ουνομα ήν Διθύραμβος Άρματίδεω.
(228) θαφθεΐσι δε σφι αύτοΰ ταυτη τη περ έπεσον και τοΐσι πρότερον
τελευτήσασι η <τους> υπο Λεωνίδεω άποπεμφθεντας οΐχεσθαι
έπιγεγραπται γράμματα λεγοντα τάδε·
Μυριάσιν ποτέ τμδε τριακοσίαις έμάχοντο
έκ Πελοποννάσου χιλιάδες τέτορες.
ταΰτα μεν δή τοΐσι πάσι έπιγέγραπται, τοΐσι δέ Σπαρτιήτησι ίδίηΩ ξεΐν’, άγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ότι τηδε
κείμεθα, τοΐς κείνων ρήμασι πειθόμενοι.
Λακεδαιμονίοισι μέν δή τοΰτο, τφ δέ μάντι τόδε·
Μνήμα τόδε κλεινοΐο Μεγιστία, όν ποτε Μήδοι
Σπερχειόν ποταμόν κτεΐναν άμειψάμενοι,
μάντιος, ος τότε Κήρας έπερχομένας σάφα είδως
ούκ έτλη Σπάρτης ήγεμόνα προλιπεΐν.
έπιγράμμασι μέν νυν και στήλησι, έξω ή τό τοΰ μάντιος έπίγραμμα,
Άμφικτυονές εΐσί σφεας οί έπικοσμήσαντες· τό δέ τοΰ μάντιος
Μεγιστίεω Σιμωνίδης ο Λεωπρέπεός έστι κατά ξεινίην ο έπιγράψας.
(229) Δυο δέ τούτων των τριηκοσίων λέγεται Ευρυτόν τε και
Αριστόδημον, παρεόν αύτοΐσι άμφοτέροισι κοινφ λόγφ χρησαμένοισι
ή άποσωθήναι όμοΰ ές Σπάρτην, ώς μεμετιμένοι τε ήσαν έκ τοΰ
στρατοπέδου υπό Λεωνίδεω και κατεκέατο έν Άλπηνοΐσι
οφθαλμιωντες ές τό έσχατον, ή εΐ γε μή έβουλοντο νοστήσαι,
άποθανεΐν αμα τοΐσι αλλοισι, παρεόν σφι τούτων τα ετερα ποιέειν, ούκ
έθελήσαι όμοφρονέειν, άλλά γνώμη διενειχθέντας Ευρυτον μέν
πυθόμενον των Περσέων την περίοδον αίτήσαντά τε τά όπλα και
ένδύντα αγειν αύτόν κελεΰσαι τον είλωτα ές τους μαχομένους, όκως δέ
αύτόν ήγαγε, τον μέν άγαγόντα οΐχεσθαι φεύγοντα, τον δέ έσπεσόντα
ές τον όμιλον διαφθαρήναι, Αριστόδημον δέ λιποψυχέοντα λειφθήναι.
εί μέν νυν [ήν] μοΰνον Αριστόδημον άλγήσαντα άπονοστήσαι ές
Σπάρτην ή και όμοΰ σφεων άμφοτέρων την κομιδήν γενέσθαι, δοκέειν
έμοι ούκ αν σφι Σπαρτιήτας μήνιν ούδεμίαν προσθέσθαι· νΰν δέ, τοΰ
μέν αύτων άπολομένου, τοΰ δέ τής μέν αύτής έχομένου προφάσιος ούκ
έθελήσαντος δέ άποθνήσκειν, άναγκαίως σφι έχειν μηνΐσαι μεγάλως
Άριστοδήμφ. <...>
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<...> (VIII.42) Έ πει δε οί άπ’ Αρτεμισίου ές Σαλαμίνα κατεσχον τάς
νέας, συνερρεε και ο λοιπός πυνθανόμενος ο των Ελλήνων ναυτικός
στρατός έκ Τροιζήνος· ές γάρ Πώγωνα τον Τροιζηνίων λιμένα
προείρητο συλλεγεσθαι. συνελεχθησάν τε δη πολλφ πλεονες νέες η ε π ’
Αρτεμισίφ έναυμάχεον και άπο πολίων πλεόνων. ναύαρχος μεν νυν
έπήν ώυτος ος περ ε π ’ Αρτεμισίφ, Εύρυβιάδης ο Εύρυκλείδεω άνηρ
Σπαρτιήτης, ου μεντοι γενεός γε τού βασιληίου έών· νέας δε πολλφ
πλείστας τε και άριστα πλεουσας παρείχοντο Αθηναίοι.
(49) Ώ ς δε ές την Σαλαμίνα συνήλθον οί στρατηγοί άπο των
είρημενων πολίων, έβουλευοντο, προθεντος Εύρυβιάδεω γνώμην
άποφαίνεσθαι τον βουλόμενον, δκου δοκεοι έπιτηδεότατον είναι
ναυμαχίην ποιεεσθαι των αύτοι χωρεων έγκρατεες είσί- ή γάρ Αττική
άπεΐτο ήδη, των δε λοιπεων περι προετίθεε. αί γνώμαι δε των λεγόντων
αί πλεΐσται συνεξεπιπτον προς τον ’Ισθμόν πλώσαντας ναυμαχεειν προ
τής Πελοποννήσου, έπιλεγοντες τον λόγον τόνδε, ώς, εί νικηθεωσι τη
ναυμαχίη, έν Σαλαμΐνι μεν έόντες πολιορκήσονται έν νήσφ, ινα σφι
τιμωρίη ούδεμία έπιφανήσεται, προς δε τφ Ίσθμφ ές τους έωυτών
έξοίσονται.
(50) Ταΰτα των άπο Πελοποννήσου στρατηγών έπιλεγομενων
έπήλθε άνηρ Αθηναίος άγγελλων ήκειν τον βάρβαρον ές την Αττικήν
και πάσαν αυτήν πυρπολεεσθαι. ο γαρ δια Βοιωτών τραπόμενος
στρατός αμα Ξερξη, έμπρήσας Θεσπιεων την πόλιν αυτών
έκλελοιπότων ές Πελοπόννησον και την Πλαταιεων ώσαυτως, ηκε τε
ές τάς Αθήνας και πάντα έκεΐνα έδηίου· ένεπρησε δε Θεσπειάν τε και
Πλάταιαν πυθόμενος Θηβαίων ότι ούκ έμήδιζον. (51) άπο δε τής
διαβάσιος τοΰ Ελλησπόντου, ένθεν πορευεσθαι ήρξαντο οί βάρβαροι,
ένα αύτοΰ διατρίψαντες μήνα έν τφ διεβαινον ές την Ευρώπην, έν τρισι
έτεροισι μησι έγενοντο έν τη Αττική, Καλλιάδεω άρχοντος Αθηναίοισι.
και αίρεουσι έρημον το αστυ καί τινας ολίγους εύρίσκουσι των
Αθηναίων έν τφ ίρφ έόντας, ταμίας τε τοΰ ίροΰ και πενητας
άνθρώπους, ο'ί φραξάμενοι την άκρόπολιν θυρησί τε και ξυλοισι
ήμυνοντο τους έπιόντας, αμα μεν υ π ’ άσθενείης βίου ούκ
έκχωρήσαντες ές Σαλαμίνα, προς δε και αύτοι δοκεοντες έξευρηκεναι το
μαντήΐον το ή Πυθίη σφι έχρησε, «το ξυλινον τείχος άνάλωτον έσεσθαι»·
αύτο δη τοΰτο είναι το κρησφυγετον κατά το μαντήΐον και ού τάς νέας.
(52) οί δε Περσαι, ίζόμενοι έπι τον καταντίον της άκροπόλιος όχθον τον
Αθηναίοι καλεουσι Αρήΐον πάγον, έπολιόρκεον τρόπον τοιόνδε· δκως
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στυππεΐον περι τους οϊστους περιθέντες άψειαν, έτόξευον ές το φράγμα.
ένθαΰτα Αθηναίων οί πολιορκεόμενοι δμως ήμυνοντο, καίπερ ές το
έσχατον κακοΰ άπιγμένοι και τοΰ φράγματος προδεδωκότος· ουδέ λόγους
των Πεισιστρατιδέων προσφερόντων περι όμολογίης ένεδεκοντο,
αμυνόμενοι δε άλλα τε άντεμηχανώντο και δη και προσιόντων των
βαρβάρων προς τάς πυλας ολοιτρόχους άπίεσαν· ώστε Ξερξην έπι χρόνον
συχνόν άπορίησι ένεχεσθαι, ου δυνάμενόν σφεας έλεΐν. (53) χρόνφ δ ’ έκ
των άπορων έφάνη δή τις έσοδος τοΐσι βαρβάροισι· έδεε γάρ κατά το
θεοπρόπιον πάσαν την Αττικήν την έν τη ήπείρφ γενεσθαι ύπο Περσησι.
έμπροσθε ών της άκροπόλιος, όπισθε δε των πυλεων και της ανόδου, τη
V
Î
/Л
V } î\
Va
/
/
\
/V
}
/") /
&\ή ουτε
τις εφυλασσε ουτ αν ήλπισε μή κοτε τις κατα ταυτα αναβαιη
ανθρώπων, ταυτη άνεβησάν τινες κατά το ίρόν της Κεκροπος θυγατρος
Άγλαυρου, καίπερ άποκρήμνου έόντος τοΰ χώρου. ώς δε ειδον αύτους
άναβεβηκότας οί Αθηναίοι έπι την άκρόπολιν, οί μεν έρρίπτεον έωυτους
κατά τοΰ τείχεος κάτω και διεφθείροντο, οί δε ές το μεγαρον κατεφευγον.
των δε Περσεων οί άναβεβηκότες πρώτον μεν έτράποντο προς τάς πυλας,
ταυτας δε άνοίξαντες τους ίκετας έφόνευον· έπει δε σφι πάντες
κατεστρωντο, το ίρον συλήσαντες ένεπρησαν πάσαν την άκρόπολιν.
(54) σχών δε παντελεως τάς Αθήνας Ξερξης άπεπεμψε ές Σοΰσα άγγελον
ίππεα Άρταβάνφ άγγελεοντα την παρεοΰσάν σφι εύπρηξίην. άπο δε της
πεμψιος τοΰ κήρυκος δεύτερη ήμερη συγκαλεσας Αθηναίων τους
φυγάδας, έωυτφ δε έπομενους, έκελευε τρόπφ τφ σφετερφ θΰσαι τα ίρά
άναβάντας ές την άκρόπολιν, είτε δή ών όψιν τινά ίδών ένυπνίου
ένετελλετο ταΰτα είτε και ένθυμιόν οί έγενετο έμπρήσαντι το ίρόν· οί δε
φυγάδες των Αθηναίων έποίησαν τα έντεταλμενα. (55) τοΰ δε εινεκεν
τούτων έπεμνήσθην, φράσω. έστι έν τη άκροπόλι ταυτη Έρεχθεος τοΰ
γηγενεος λεγομένου είναι νηός, έν τφ έλαίη τε και θάλασσα ένι, τα λόγος
παρά Αθηναίων Ποσειδεωνά τε και Άθηναίην έρίσαντας περι της χώρης
μαρτυρία θεσθαι. ταυτην ών την έλαίην άμα τφ άλλφ ίρφ κατέλαβε
έμπρησθήναι ύπο των βαρβάρων· δευτέρη δε ήμέρη άπο της έμπρήσιος
Αθηναίων οί θυειν ύπο βασιλέος κελευόμενοι ώς άνέβησαν ές το ίρόν,
ωρων βλαστόν έκ τοΰ στελέχεος όσον τε πηχυαΐον άναδεδραμηκότα.
ούτοι μέν νυν ταΰτα έφρασαν.

75

(56) Οί δε έν Σαλαμΐνι Έλληνες, ως σφι έξαγγέλθη ώς έσχε τα
περι την Αθηναίων άκρόπολιν, ές τοσοΰτον θόρυβον άπίκοντο ώς
ένιοι των στρατηγών ούδε κυρωθήναι έμενον το προκείμενον πρήγμα,
άλλ’ ές τε τάς νέας έσέπιπτον και <τά> ίστία άείροντο ώς
άποπλευσόμενοι· τοΐσί τε ύπολειπομένοισι αύτών έκυρώθη προ τοΰ

40

45

50

55

60

65

68

http://graecolatini.by
http://graecolatini.bsu.by

80

85

90

95

100

105

110

Ίσθμοΰ ναυμαχεειν. νύξ τε έγίνετο και ο ί διαλυθεντες έκ του
συνεδρίου έσεβαινον ές τάς νέας. (57) ένθαΰτα δη Οεμιστοκλεα
άπικόμενον έπι την νέα είρετο Μνησίφιλος άνηρ Αθηναίος ο τι σφι
είη βεβουλευμενον. πυθόμενος δε προς αύτοΰ ώς είη δεδογμενον
άνάγειν τάς νέας προς τον ’Ισθμόν και προ της Πελοπόννησου
ναυμαχεειν, ειπε· «Ου τοι άρα, ήν άπάρωσι τάς νέας άπο Σαλαμΐνος,
περι ούδεμιής έτι πατρίδος ναυμαχήσεις· κατά γάρ πόλις έκαστοι
τρεψονται, και ούτε σφεας Εύρυβιάδης κατεχειν δυνήσεται ούτε τις
άνθρώπων άλλος ώστε μη ου διασκεδασθήναι την στρατιήν·
άπολεεταί τε ή Ε λλάς άβουλίησι. άλλ’ ε ί τις έστι μηχανή, ίθι και
πειρώ διαχεαι τα βεβουλευμενα, ήν κως δυνη άναγνώσαι Εύρυβιάδην
μεταβουλευσασθαι ώστε αύτοΰ μενειν». (58) κάρτα τε τφ
Θεμιστοκλεΐ ήρεσε ή υποθήκη και ούδεν προς ταΰτα άμειψάμενος ήϊε
έπι την νέα την Εύρυβιάδεω. άπικόμενος δε έφη έθελειν οί κοινόν τι
πρήγμα συμμεΐξαι· ο δ ’ αύτον ές την νέα έκελευε έσβάντα λεγειν, εί
τι θέλει. ένθαΰτα ο Θεμιστοκλεης παριζόμενός οί καταλέγει έκεΐνά τε
πάντα τα ήκουσε Μνησιφίλου, έωυτοΰ ποιευμενος, και άλλα πολλά
προστιθείς, ές ο άνεγνωσε <μιν> χρηίζων έκ τε τής νέος έκβήναι [τον
Εύρυβιάδεα] συλλεξαι τε τους στρατηγούς ές το συνεδριον.
(59) Ώ ς δε άρα συνελεχθησαν, πριν ή τον Εύρυβιάδην προθεΐναι
[τον λόγον] των εινεκα συνήγαγε τους στρατηγούς, πολλος ήν ο
Θεμιστοκλεης έν τοΐσι λόγοισι οία κάρτα δεόμενος. λεγοντος δε αύτοΰ
ο Κορίνθιος στρατηγός Άδείμαντος ο Ώκυτου ειπε· « Ώ Θεμιστόκλεες,
έν τοΐσι άγώσι οί προεξανιστάμενοι ραπίζονται». ο δε άπολυόμενος
έφη· «Οί δε γε έγκαταλειπόμενοι ού στεφανοΰνται». (60) τότε μεν
ήπίως [προς] τον Κορίνθιον άμείψατο· προς δε τον Εύρυβιάδην έλεγε
έκείνων μεν ούκετι ούδεν των πρότερον λεχθεντων, ώς έπεάν άπάρωσι
άπο Σαλαμΐνος διαδρήσονται· παρεόντων γάρ των συμμάχων ούκ
έφερε οί κόσμον ούδενα κατηγορεειν· ο δε άλλου λόγου είχετο, λεγων
τάδε· «Έ ν σοι νΰν έστι σώσαι την Ελλάδα, ήν έμοι πείθη ναυμαχίην
αύτοΰ μενών ποιεεσθαι μηδε πειθόμενος τούτων τοΐσι λόγοισι
άναζεύξης προς τον Ίσθμον τάς νέας. άντίθες γάρ έκάτερον άκούσας.
προς μεν τφ Ίσθμφ συμβάλλων έν πελάγεΐ άναπεπταμενφ
ναυμαχήσεις, [ές] το ήκιστα ήμΐν σύμφορόν έστι νέας έχουσι
βαρυτερας και άριθμον έλάσσονας· τοΰτο δε άπολεεις Σαλαμίνα τε και
Μέγαρα και Αίγιναν, ήν περ και τα άλλα εύτυχήσωμεν· άμα δε τφ
ναυτικφ αύτών έψεται και ο πεζός στρατός, και ουτω σφεας αύτος
άξεις έπι την Πελοπόννησον, κινδυνεύσεις τε άπάση τη Έλλάδι. ήν δε
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τα έγώ λέγω ποίησης, τοσάδε έν αύτοΐσι χρηστά εύρήσεις· πρώτα μεν
έν στεινφ συμβάλλοντες νηυσι ολίγησι προς πολλάς, ην τα οΐκότα έκ
τοΰ πολέμου έκβαίνη, πολλον κρατήσομεν· το γάρ έν στεινφ
ναυμαχεειν προς ήμεων έστί, έν εύρυχωρίη δε προς έκείνων· αύτις δε
Σαλαμις περιγίνεται, ές την ήμΐν ύπεκκειται τέκνα τε και γυναίκες. και
μεν και τόδε έν αύτοΐσι ένεστι, τοΰ και περιεχεσθε μάλιστα· ομοίως
αύτοΰ τε μενών προναυμαχήσεις Πελοπόννησου και προς τφ Ίσθμφ,
ουδέ σφεας, ε ΐ περ ευ φρονεεις, αξεις έπι την Πελοπόννησον· ην δε γε
τα έγω έλπίζω γενηται και νικήσωμεν τησι νηυσί, ούτε ύμΐν ές τον
’Ισθμόν παρεσονται οί βάρβαροι ούτε προβήσονται έκαστερω της
Αττικής, άπίασί τε ούδενι κόσμφ, Μεγάροισί τε κερδανεομεν
περιεοΰσι και Αίγίνη και Σαλαμΐνι, έν τη ήμΐν και λόγιόν έστι των
έχθρών κατυπερθε γενεσθαι. οίκότα μεν νυν βουλευομενοισι
άνθρώποισι ώς το έπίπαν έθελει <εύ> γίνεσθαι· μη δε οίκότα
βουλευομενοισι ούκ έθελει, ούδε ο θεός προσχωρεει προς τάς
άνθρωπηίας γνώμας». (61) ταΰτα λεγοντος Θεμιστοκλεος αύτις ο
Κορίνθιος Άδείμαντος έπεφερετο, σιγάν τε κελευων τφ μη έστι πατρις
και Εύρυβιάδην ούκ έών έπιψηφίζειν άπόλι άνδρί· πόλιν γάρ τον
Θεμιστοκλεα παρεχόμενον ούτω έκελευε γνώμας συμβάλλεσθαι. ταΰτα
δε οί προεφερε, ότι ήλώκεσάν τε και κατείχοντο αί Άθήναι. τότε δη ο
Θεμιστοκλεης κείνον τε και τους Κορινθίους πολλά τε και κακά έλεγε,
έωυτοΐσί τε έδήλου λόγφ ώς εΐη και πόλις και γή μεζων ή περ
εκεινοισι εστ αν διηκοσιαι νεες σφι εωσι πεπληρωμεναι· ουδαμους
γάρ Ελλήνων αύτους έπιόντας άποκρουσεσθαι. (62) σημαίνων δε
ταΰτα τφ λόγφ διεβαινε ές Εύρυβιάδην, λεγων μάλλον έπεστραμμενα·
«Σύ εί μενεεις αύτοΰ, και μενών έσεαι άνήρ αγαθός· εί δε μη,
ανατρέψεις την Ελλάδα· το πάν γάρ ήμΐν τοΰ πολέμου φερουσι αί
/
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νεες. αλλ εμοι πειθεο. ει όε ταυτα μη ποίησης, ήμεις μεν ως εχομεν
άναλαβόντες τους οικετας κομιευμεθα ές Σιριν την έν Ίταλίη, η περ
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ήμετερη τε εστι εκ παλαιού ετι, και τα λόγια λεγει υπ ήμεων αυτήν
δεΐν κτισθήναι· ύμεΐς δε συμμάχων τοιώνδε μουνωθεντες μεμνήσεσθε
των έμών λόγων».
(63) Ταΰτα δε Θεμιστοκλεος λεγοντος άνεδιδάσκετο Εύρυβιάδης·
δοκέειν δε μοι, άρρωδήσας μάλιστα τους Αθηναίους άνεδιδάσκετο μη
σφεας άπολίπωσι ην προς τον Ίσθμον άγάγη τάς νέας· άπολιπόντων
γάρ Αθηναίων ούκετι έγίνοντο αξιόμαχοι οί λοιποί. ταυτην δη αίρεεται
την γνώμην, αύτοΰ μένοντας διαναυμαχεειν. (64) ούτω μεν οί περι
Σαλαμίνα έπεσι άκροβολισάμενοι, έπείτε Εύρυβιάδη έδοξε, αύτοΰ
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παρεσκευάζοντο ώς ναυμαχήσοντες. Ήμερη τε έγίνετο και αμα τφ
ήλίφ άνιόντι σεισμός έγενετο εν τε τη γη και τη θαλάσση· εδοξε δε σφι
εύξασθαι τοΐσι θεοΐσι και έπικαλεσασθαι τους Αίακίδας συμμάχους.
ώς δε σφι εδοξε, και έποίευν ταΰτα· εύξάμενοι γάρ πάσι τοΐσι θεοΐσι
αύτόθεν μεν έκ Σαλαμΐνος Αΐαντά τε και Τελαμώνα έπεκαλεοντο, έπι
δε Αιακόν και τους άλλους Αίακίδας νέα άπεστελλον ές Αίγιναν.
(66) Οί δε ές τον Ξερξεω ναυτικόν στρατόν ταχθεντες, έπειδή έκ
Τρηχΐνος θεησάμενοι το τρώμα το Λακωνικόν διεβησαν ές την
Ίστιαίην, έπισχόντες ήμερας τρεις επλεον δι’ Εύρίπου, και έν έτερησι
τρισι ήμερησι έγενοντο έν Φαλήρφ. ώς μεν έμοι δοκεειν, ούκ
έλάσσονες έόντες αριθμόν έσεβαλον ές τάς Αθήνας κατά τε ήπειρον
και τησι νηυσι [άπικόμενοι] η έπί τε Σηπιάδα άπίκοντο και ές
Θερμοπυλας· άντιθήσω γάρ τοΐσί τε υπο τοΰ χειμώνος αυτών
άπολομενοισι και τοΐσι έν Θερμοπυλησι και τησι ε π ’ Αρτεμισίφ
ναυμαχίησι τουσδε τους τότε ούκω έπομενους βασιλεϊ, Μηλιεας τε και
Δωριέας και Λοκρους και Βοιωτους πανστρατιη έπομενους πλην
Θεσπιέων τε και Πλαταιεων, και μάλα Καρυστίους τε και Άνδρίους
και Τηνίους [τε] και τους λοιπούς νησιώτας πάντας, πλην των πέντε
πολίων των έπεμνήσθην πρότερον τά ούνόματα. όσφ γάρ δη προεβαινε
έσωτερω της Ελλάδος ο Περσης, τοσουτφ πλέω εθνεά οί εΐπετο.
(67) έπει ών άπίκατο ές τάς Αθήνας πάντες ούτοι πλην Παρίων
(Πάριοι δε ύπολειφθεντες έν Κυθνφ έκαραδόκεον τον πόλεμον κη
άποβήσεται), οί δε λοιποί ώς άπίκοντο ές το Φάληρον, ένθαΰτα κατεβη
αύτος Ξερξης έπι τάς νέας, έθελων σφι συμμεΐξαί τε και πυθεσθαι των
έπιπλεόντων τάς γνώμας. έπει δε άπικόμενος προϊζετο, παρήσαν
μετάπεμπτοι οί των έθνεων των σφετερων τύραννοι και ταξίαρχοι άπο
των νεών, και ΐζοντο ώς σφι βασιλεύς έκάστφ τιμήν έδεδώκεε, πρώτος
μεν ο Σιδώνιος βασιλεύς, μετά δε ο Τυριος, έπι δε ώλλοι. ώς δε κόσμφ
έπεξής ΐζοντο, πεμψας Ξερξης Μαρδόνιον είρώτα αποπειρώμενος
έκάστου εί ναυμαχίην ποιοΐτο. (68) έπει δε περιιών είρώτα ο
Μαρδόνιος άρξάμενος άπο τοΰ Σιδωνίου, οί μεν άλλοι κατά τώυτο
γνώμην έξεφεροντο, κελευοντες ναυμαχίην ποιεεσθαι, Αρτεμισίη δε
τάδε εφη· «Είπεΐν μοι προς βασιλέα, Μαρδόνιε, ώς έγώ τάδε λέγω,
ούτε κακίστη γενομενη έν τησι ναυμαχίησι τησι προς Εύβοίη ούτε
έλάχιστα άποδεξαμενη. δέσποτα, τήν γε έοΰσαν γνώμην με δίκαιόν
έστι άποδείκνυσθαι, τα τυγχάνω φρονεουσα άριστα ές πρήγματα τα σά.
καί τοι τάδε λέγω· φείδεο των νεών μηδε ναυμαχίην ποιεΰ· οί γάρ
άνδρες των σών άνδρων κρεσσονες τοσοΰτό είσι κατά θάλασσαν όσον
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άνδρες γυναικών. τί δε πάντως δει σε ναυμαχίησι άνακινδυνευειν; Ουκ
έχεις μεν τάς Αθήνας, των περ ε'ίνεκα όρμήθης στρατευεσθαι, έχεις δε
την άλλην Ελλάδα; Έμποδων δε τοι ΐσταται ούδείς· ο'ί δε τοι
άντεστησαν, άπήλλαξαν ουτω ώς έκείνους έπρεπε. τη δε έγώ δοκεω
άποβήσεσθαι τα των άντιπολεμων πρήγματα, τοΰτο φράσω. ήν μεν μη
έπειχθής ναυμαχίην ποιευμενος, άλλά τάς νέας αύτοΰ έχης προς γη,
μενών η και προβαίνων ές την Πελοπόννησον, εύπετεως τοι, δέσποτα,
χωρήσει τά νοεων έλήλυθας· ου γάρ οίοί τε πολλον χρόνον είσί τοι
άντεχειν οί Έλληνες, άλλά σφεας διασκεδμς,
κατά πόλις δεέκαστοι
φευξονται· ούτε γάρ σίτος πάρα σφι έν τη νήσφ ταυτη, ώς έγώ
πυνθάνομαι, ούτε αυτούς οίκος, ην συ έπι την Πελοπόννησον έλαυνης
τον πεζόν στρατόν, άτρεμιεΐν τους έκεΐθεν αυτών ήκοντας, ουδέ σφι
μελήσει προ των Αθηνεων ναυμαχεειν. ην δε αύτίκα έπειχθης
ναυμαχήσαι, δειμαίνω μη ο ναυτικός στρατός κακωθεις τον πεζόν
προσδηλήσηται. προς δε, ώ βασιλεΰ, και τόδε ές θυμόν βάλεο, ώς τοΐσι
μεν χρηστοΐσι των ανθρώπων κακοί δοΰλοι φιλεουσι γίνεσθαι, τοΐσι δε
κακοΐσι χρηστοί. σοι δε έόντι άρίστφ άνδρών πάντων κακοί δοΰλοι
είσί, ο'ί έν συμμάχων λόγφ λέγονται είναι, έόντες Αιγύπτιοί τε και
Κύπριοι και Κίλικες και Πάμφυλοι, των όφελος έστι ούδεν».
(69) ταΰτα λεγουσης
προς Μαρδόνιον, όσοι
μεν ήσαν εύνοοι τη
Αρτεμισίη συμφορήν έποιεΰντο τους λόγους ώς κακόν τι πεισομενης
προς βασιλεος, ότι ουκ εα ναυμαχίην ποιεεσθαι· οί δε άγαιόμενοί τε
και φθονεοντες αυτή, άτε έν πρώτοισι τετιμημενης διά πάντων των
συμμάχων, έτερποντο τή άνακρίσι ώς άπολεομενης αυτής. έπειδή δε
άνηνείχθησαν αί γνώμαι ές Ξερξην, κάρτα τε ήσθη τή γνώμη τή
Αρτεμισίης, και νομίζων ετι πρότερον σπουδαίην είναι τότε πολλφ
μάλλον αΐνεε. όμως δε τοΐσι πλεοσι πείθεσθαι έκελευε, τάδε
καταδόξας, προς μεν Εύβοίη σφεας έθελοκακεειν ώς ου παρεόντος
αύτοΰ, τότε δε αύτος παρεσκευαστο θεήσασθαι ναυμαχεοντας.
(70)
Επειδή δε παρηγγελθη άναπλεειν, άνήγον τάς νέας έπι τήν
Σαλαμίνα, και παρεκρίθησαν διαταχθεντες κατ’ ήσυχίην. τότε μεν νυν
ούκ έξεχρησε σφι ή ήμερη ναυμαχίην ποιήσασθαι· νυξ γάρ έπεγενετο·
οί δε παρεσκευάζοντο ές τήν ύστεραίην. τους δε Έ λληνας είχε δέος τε
και άρρωδίη, ούκ ήκιστα δε τους άπο Πελοποννήσου· άρρώδεον δε, ότι
αύτοι μεν έν Σαλαμΐνι κατήμενοι ύπερ γής τής Αθηναίων ναυμαχεειν
μελλοιεν, νικηθεντες τε έν νήσφ άπολαμφθεντες πολιορκήσονται,
άπεντες την έωυτών αφύλακτον. των δε βαρβάρων ο πεζός ύπο τήν
παρεοΰσαν νύκτα έπορευετο έπι τήν Πελοπόννησον.
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(71)
Καίτοι τά δυνατά πάντα έμεμηχάνητο δκως κατ’ ήπειρον μη
έσβάλοιεν οί βάρβαροι. ώς γάρ έπύθοντο τάχιστα Πελοποννήσιοι τους
άμφι Λεωνίδην έν Θερμοπύλησι τετελευτηκεναι, συνδραμόντες έκ των
πολίων ές τον Ισθμόν ιζοντο, καί σφι έπήν στρατηγός Κλεόμβροτος
[ο] Λναξανδρίδεω, Λεωνίδεω δε άδελφεός. ίζόμενοι δε έν τφ Ίσθμφ
και συγχώσαντες την Σκειρωνίδα οδόν, μετά τοΰτο, ως σφι εδοξε
βουλευομενοισι, οίκοδόμεον διά τοΰ Ίσθμοΰ τείχος. ατε δε έουσεων
μυριάδων πολλεων και παντός άνδρος έργαζομενου ηνετο το εργον·
και γάρ λίθοι και πλίνθοι και ξυλά και φορμοι ψάμμου πλήρεες
έσεφορεοντο, και έλίνυον ούδενα χρόνον οί βοηθήσαντες έργαζόμενοι,
ουτε νυκτος ουτε ήμερης. (72) οί δε βοηθήσαντες ές τον Ίσθμον
πανδημει ο'ιδε ήσαν Ελλήνων· Λακεδαιμόνιοί τε και Αρκάδες πάντες
και Ή λεΐοι και Κορίνθιοι και Σικυώνιοι και Έπιδαυριοι και Φλειάσιοι
και Τροιζήνιοι και Έρμιονεες. ούτοι μεν ήσαν οί βοηθήσαντες [και
ύπεραρρωδεοντες τή Έλλάδι κινδυνευουση]· τοΐσι δε αλλοισι
Πελοποννησίοισι εμελε ούδεν· ’Ολύμπια δε και Κάρνεια παροιχώκεε
ήδη.
(74) Οί μεν δή έν τφ Ίσθμφ τοιούτφ πόνφ συνεστασαν, ατε τον
περι τοΰ παντος ήδη δρόμον θεοντες και τησι νηυσι ούκ έλπίζοντες
έλλάμψεσθαι. οί δε έν Σαλαμΐνι Έ λληνες όμως ταΰτα πυνθανόμενοι
άρρώδεον, ούκ ουτω περι σφίσι αύτοΐσι δειμαίνοντες ώς περι τή
Πελοποννήσφ. Τέως μεν δή αύτών άνήρ άνδρι παραστάς σιγή λόγον
έποιεετο, θώμα ποιευμενοι τήν Εύρυβιάδεω άβουλίην· τέλος δε
έξερράγη ές το μέσον. σύλλογός τε δή έγίνετο και πολλά έλεγετο περι
των αύτών, οί μεν ώς ές τήν Πελοπόννησον χρεον είη άποπλεειν και
περι έκείνης κινδυνευειν, μηδε προ χώρης δοριάλωτου μένοντας
μάχεσθαι, Αθηναίοι δε και Αίγινήται και Μεγαρεες αύτοΰ μένοντας
άμυνεσθαι.
(75) Ένθαΰτα Θεμιστοκλεης ώς έσσοΰτο τή γνώμη ύπο των
Πελοποννησίων, λαθών έξερχεται έκ τοΰ συνεδρίου, έξελθών δε πέμπει
ές το στρατόπεδον το Μήδων ανδρα πλοίφ, έντειλάμενος τά λεγειν
χρεόν, τφ ουνομα μεν ήν Σίκιννος, οίκετης δε και παιδαγωγός ήν των
Θεμιστοκλεος παίδων· τον δή ύστερον τούτων των πρηγμάτων [ο]
Θεμιστοκλεης Θεσπιεα τε έποίησε, ώς έπεδεκοντο οί Θεσπιεες
πολιήτας, και χρήμασι όλβιον. ος τότε πλοίφ άπικόμενος έλεγε προς
τούς στρατηγούς των βαρβάρων τάδε· «Έπεμψε με [ο] στρατηγός ο
Αθηναίων λάθρη των άλλων Ελλήνων (τυγχάνει γάρ φρονεων τά
βασιλεος και βουλόμενος μάλλον τά ύμετερα κατύπερθε γίνεσθαι ή τά
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των Ελλήνων πρήγματα) φράσοντα δτι οί Έλληνες δρησμόν
βουλευονται καταρρωδηκότες, και νΰν παρέχει κάλλιστον ύμεας έργον
απάντων έξεργάσασθαι, ήν μή περιίδητε διαδράντας αυτούς. ούτε γάρ
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αλλήλοισι ομοφρονεουσι ουτ ετι αντιστήσονται υμιν, προς εωυτους τε
σφεας δψεσθε ναυμαχεοντας, τους <τε> τα ύμετερα φρονεοντας και τους
μή». δ μεν ταΰτά σφι σημήνας έκποδων άπαλλάσσετο. (76) τοΐσι δε ώς
πιστά έγίνετο τά άγγελθεντα, τοΰτο μεν ές τήν νησίδα τήν Ψυττάλειαν,
μεταξύ Σαλαμΐνός τε κειμένην και τής ήπείρου, πολλούς των Περσέων
άπεβίβασαν· τοΰτο δέ, έπειδή έγίνοντο μέσαι νύκτες, άνήγον μεν το άπ’
έσπέρης κέρας κυκλούμενοι προς τήν Σαλαμίνα, άνήγον δε οί άμφι τήν
Κέον τε και τήν Κυνόσουραν τεταγμένοι, κατεΐχόν τε μέχρι Μουνιχίης
πάντα τον πορθμόν τήσι νηυσί. τωνδε δε εινεκα άνήγον τάς νέας, ΐνα δή
τοΐσι Έ λλησι μηδε φυγεΐν έξη, άλλ’ άπολαμφθέντες έν τη Σαλαμΐνι
δοΐεν τίσιν των ε π ’ Αρτεμισίφ αγωνισμάτων. ές δε τήν νησίδα τήν
Ψυττάλειαν καλεομένην άπεβίβαζον των Περσέων τωνδε εινεκα, ώς
έπεάν γένηται ναυμαχίη, ένθαΰτα μάλιστα έξοισομένων των τε άνδρών
και των ναυηγίων (έν γάρ δή πόρφ τής ναυμαχίης τής μελλούσης
έσεσθαι έκειτο ή νήσος), ΐνα τούς μεν περιποιέωσι, τούς δε
διαφθείρωσι. έποίευν δε σιγή ταΰτα, ώς μή πυνθανοίατο οί έναντίοι. οί
μεν δή ταΰτα τής νυκτος ούδεν άποκοιμηθέντες παραρτέοντο.
(77) Χρησμοΐσι δε ούκ έχω άντιλέγειν ώς ούκ είσι άληθέες, ού
βουλόμενος έναργέως λέγοντας πειράσθαι καταβάλλειν, ές τοιάδε
ρήματα έσβλέψας·
Ά λλ’ δταν Άρτέμιδος χρυσαόρου ίερον άκτήν
νηυσι γεφυρώσωσι και είναλίην Κυνόσουραν,
έλπίδι μαινομένη λιπαράς πέρσαντες Αθήνας,
δία Δίκη σβέσσει κρατερον Κόρον, "Υβριος υίόν,
δεινόν μαιμώοντα, δοκεΰντ’ αμα πάντα πίεσθαι.
Χαλκός γάρ χαλκφ συμμίξεται, αΐματι δ’ ^ ρ η ς
πόντον φοινίξει. τότ’ έλεύθερον Ελλάδος ήμαρ
εύρύοπα Κρονίδης έπάγει και πότνια Νίκη.
[ές] τοιαΰτα μεν και ουτω έναργέως λέγοντι Βάκιδι αντιλογίας
\
л /
л
/
V
? 5/Λ λ
9 с· /
χρησμών περι ουτε αυτός λεγειν τολμεω ουτε παρ άλλων ενδεκομαι.
(78) Των δε έν Σαλαμΐνι στρατηγών έγίνετο ώθισμος λόγων
πολλός. ήδεσαν δε ουκω ότι σφέας περιεκυκλοΰντο τήσι νηυσι οί
βάρβαροι, άλλ’ ώσπερ τής ήμέρης ώρων αύτούς τεταγμένους έδόκεον
κατά χώρην είναι. (79) συνεστηκότων δε των στρατηγών, έξ Αίγίνης
διέβη Αριστείδης ο Λυσιμάχου, άνήρ Αθηναίος μέν, έξωστρακισμένος
î
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δε ύπο του δήμου, τον έγω νενόμικα, πυνθανόμενος αύτοΰ τον τρόπον,
αριστον ανδρα γενέσθαι έν Άθήνησι και δικαιότατον. ούτος ώνήρ στάς
έπι το συνεδριον έξεκαλεετο Θεμιστοκλεα, έόντα μεν έωυτφ ού φίλον,
έχθρον δε τα μάλιστα· ύπο δε μεγάθεος των παρεόντων κακών λήθην
έκείνων ποιευμενος έξεκαλεετο, θελων αύτφ συμμεΐξαι. προακηκόεε
δε ότι σπευδοιεν οί άπο Πελοποννήσου άνάγειν τάς νέας προς τον
Ισθμόν. ώς δε έξήλθε οί Θεμιστοκλεης, έλεγε Αριστείδης τάδε·
«Ήμέας στασιάζειν χρεόν έστι <εί> έν [τε] τεφ αλλφ καιρφ και δή και
έν τφδε περι τοΰ όκότερος ήμεων πλέω άγαθά την πατρίδα έργάσεται.
λέγω δε τοι ότι ίσον έστι πολλά τε και ολίγα λεγειν περι άποπλόου
τοΰ ένθεΰτεν Πελοποννησίοισι. έγω γάρ αύτόπτης τοι λέγω γενόμενος
ότι νΰν ούδ’ ήν θελωσι Κορίνθιοι τε και αύτος Εύρυβιάδης οίοί τε
έσονται έκπλώσαι· περιεχόμεθα γάρ ύπο των πολεμίων κυκλφ. άλλ’
έσελθών σφι ταΰτα σήμηνον». (80) ο δ ’ άμείβετο τοΐσδε· «Κάρτα τε
χρηστά διακελευεαι και εύ ήγγειλας· τά γάρ έγω έδεόμην γενέσθαι,
αύτος αύτόπτης γενόμενος ήκεις. ίσθι γάρ έξ έμεο <ποιευμενα> τά
ποιευμενα ύπο Μήδων. έδεε γάρ, οτε ούκ έκόντες ήθελον ές μάχην
κατίστασθαι οί Έλληνες, άεκοντας παραστήσασθαι. συ δε, έπεί περ
ήκεις χρηστά άπαγγελλων, αύτός σφι αγγειλον. ήν γάρ έγω αύτά λέγω,
δόξω πλάσας λεγειν και ού πείσω ώς ού ποιευντων των βαρβάρων
ταΰτα· άλλά σφι σήμηνον αύτος παρελθών ώς έχει. έπεάν δε σημήνης,
ήν μεν πείθωνται, ταΰτα δή τα κάλλιστα· ήν δε αύτοΐσι μή πιστά
γενηται, όμοιον ήμΐν έσται ού γάρ έτι διαδρήσονται, ε ί περ
περιεχόμεθα πανταχόθεν, ώς συ λέγεις».
(81) Ταΰτα έλεγε παρελθών ο Αριστείδης, φάμενος έξ Αίγίνης τε
ήκειν και μόγις διεκπλώσαι λαθών τους έπορμεοντας· περιεχεσθαι γάρ
πάν το στρατόπεδον το Ελληνικόν ύπο των νεών των Ξερξεω·
παραρτέεσθαί τε συνεβουλευε ώς άλεξησομενους. και ο μεν ταΰτα
είπας μετεστήκεε, των δε αύτις έγίνετο λόγων άμφισβασίη· οί γάρ
πλεονες των στρατηγών ούκ έπείθοντο τά έσαγγελθεντα.
(82) άπιστεόντων δε τούτων ηκε τριήρης άνδρών Τηνίων
αύτομολεουσα, τής ήρχε ά νή ρ ... παναίτιος ο Σωσιμενεος, ή περ δή
έφερε τήν άληθείην πάσαν. διά δε τοΰτο το έργον ένεγράφησαν Τήνιοι
έν Δελφοΐσι ές τον τρίποδα έν τοΐσι τον βάρβαρον κατελοΰσι. συν τε
Τ
/
~
\
~
Î
Λ
/
}
V"1 л
~
\
~
}
4
ων ταυτη τη νηι τη αυτομολησαση ες Σαλαμίνα και τη προτερον επ
Άρτεμίσιον τη Λημνίη έξεπληροΰτο το ναυτικόν τοΐσι Έ λλησι ές τάς
ογδώκοντα και τριηκοσίας νέας· δυο γάρ δή νεών τότε κατέδεε ές τον
αριθμόν. (83) τοΐσι δε Έ λλησι ώς πιστά δή τα λεγόμενα ήν των Τηνίων
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ρήματα, παρεσκευάζοντο ώς ναυμαχήσοντες. ήώς τε <δή> διεφαινε και
ο'ί σύλλογον των έπιβατέων ποιησάμενοι ...· προηγόρευε εύ έχοντα μεν
έκ πάντων Θεμιςτοκλεης· τά δε έπεα ήν πάντα <τά> κρέσσω τοΐσι
ήσσοσι άντιτιθεμενα, δσα δή έν ανθρώπου φύσι και καταστάσι
έγγίνεται· παραινέσας δε τούτων τα κρεσσω αίρεεσθαι και καταπλεξας
την ρήσιν, έσβαίνειν έκελευσε ές τάς νέας. και ούτοί τε δή έσεβαινον,
και ηκε ή άπ’ Αίγίνης τριήρης, η κατά τους Αίακίδας άπεδήμησε.
ένθαΰτα άνήγον τάς νέας απάσας <οί> Έλληνες, άναγομενοισι δε σφι
αύτίκα έπεκεατο οί βάρβαροι. (84) οί μεν δή άλλοι Έλληνες [έπι]
πρύμνην άνεκρούοντο και ώκελλον τάς νέας, Αμεινίης δε Παλληνευς
άνήρ Αθηναίος έξαναχθεις νηι έμβάλλει· συμπλεκείσης δε τής νεος και
ου δυναμενων άπαλλαγήναι, ουτω δή οί άλλοι Αμεινίη βοηθεοντες
συνεμισγον. Αθηναίοι μεν ουτω λεγουσι της ναυμαχίης γενεσθαι την
άρχήν, Αίγινήται δε την κατά τους Αίακίδας άποδημήσασαν ές
Αίγιναν, ταύτην είναι την άρξασαν. λέγεται δε και τάδε, ώς φάσμα σφι
γυναικος έφάνη, φανεΐσαν δε διακελεύσασθαι ώστε και απαν άκοΰσαι
το των Ελλήνων στρατόπεδον, ονειδίσασαν πρότερον τάδε· « Ώ
δαιμόνιοι, μέχρι κόσου έτι πρύμνην άνακρούσεσθε;»
(85) Κατά μεν δή Αθηναίους έτετάχατο Φοίνικες (ούτοι γάρ ειχον
το προς Έλευσΐνός τε και έσπερης κεράς), κατά δε Λακεδαιμονίους
^ωνες· ούτοι δ’ ειχον το προς την ήώ τε και τον Πειραιεα.
έθελοκάκεον μεντοι αύτών κατά τάς Θεμιστοκλεος έντολάς ολίγοι, οί
δε πλεονες ου. έχω μεν νυν συχνών ούνόματα τριηράρχων καταλεξαι
των νέας Έλληνίδας έλόντων, χρήσομαι δε αύτοΐσι ούδεν πλήν
Θεομήστορός τε τοΰ Άνδροδάμαντος και Φυλάκου τοΰ Ίστιαίου,
Σαμίων άμφοτερων. τοΰδε <δε> εινεκα μεμνημαι τούτων μούνων, ότι
Θεομήστωρ μεν διά τοΰτο το έργον Σάμου έτυράννευσε
καταστησάντων των Περσεων, Φύλακος δε εύεργετης βασιλεος
άνεγράφη και χώρη έδωρήθη πολλή. οί δ ’ εύεργεται βασιλεος
οροσάγγαι καλεονται Περσιστί. (86) περι μεν νυν τούτους ουτω είχε.
το δε πλήθος των νεών έν τή Σαλαμΐνι έκεράιζετο, αί μεν ύ π ’
Αθηναίων διαφθειρόμεναι, αί δε ύ π ’ Αίγινητεων άτε γάρ των μεν
Ελλήνων συν κόσμφ ναυμαχεόντων <και> κατά τάξιν, των δε
βαρβάρων ούτε τεταγμενων έτι ούτε σύν νόφ ποιεύντων ούδεν, έμελλε
τοιοΰτό σφι συνοίσεσθαι οίόν περ άπεβη. καίτοι ήσάν γε και έγενοντο
ταύτην την ήμερην μακρφ άμείνονες αύτοι έωυτών ή προς Εύβοίη, πας
τις προθυμεόμενος και δειμαίνων Ξερξην, έδόκεε τε έκαστος έωυτον
θεήσασθαι βασιλέα.
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(87) Κατά μεν δη τους άλλους ούκ έχω [μετεξετερους] είπεΐν
άτρεκεως ώς έκαστοι των βαρβάρων η των Ελλήνων ήγωνίζοντο κατά
δε Άρτεμισίην τάδε έγενετο, άπ’ ών εύδοκίμησε μάλλον έτι παρά
βασιλεΐ. έπειδή γάρ ές θόρυβον πολλον άπίκετο τα βασιλεος
πρήγματα, έν τούτφ τφ καιρφ ή νηΰς ή Άρτεμισίης έδιώκετο ύπο νεος
Αττικής· και ή ούκ έχουσα διαφυγεΐν (έμπροσθε γάρ αύτής ήσαν αλλαι
νέες φίλιαι, ή δε αύτής προς των πολεμίων μάλιστα έτυγχανε έοΰσα),
έδοξε οί τόδε ποιήσαι, το και συνήνεικε ποιησάση· διωκόμενη γάρ ύπο
τής Αττικής φερουσα ένεβαλε νηι φιλίη άνδρων τε Καλυνδεων και
αύτοΰ έπιπλεοντος τοΰ Καλυνδεων βασιλεος Δαμασιθυμου. εί μεν καί
τι νεΐκος προς αύτόν <οί> έγεγόνεε έτι περι Ελλήσποντον έόντων, ού
μεντοι έχω γε είπεΐν, ούτε εί έκ προνοίης αύτά έποίησε, ούτε εί
συνεκυρησε ή των Καλυνδεων κατά τύχην παραπεσοΰσα νηΰς. ώς δε
ένεβαλε τε και κατέδυσε, εύτυχίη χρησαμενη διπλά έωυτήν άγαθά
έργάσατο· ο τε γάρ τής Αττικής νεος τριήραρχος ώς είδε μιν
έμβάλλουσαν νηι άνδρων βαρβάρων, νομίσας την νέα την Άρτεμισίης
ή Έλληνίδα είναι ή αύτομολεειν έκ των βαρβάρων και αύτοΐσι
άμύνειν, άποστρεψας προς αλλας έτράπετο. <...>
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ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Еврипид (ок. 480-406 гг. до н. э.) - младший из трех знаменитых гре
ческих трагиков - получил прекрасное образование, являлся учеником фи
лософа Анаксагора, был знаком с философами Протагором и Сократом. По
всей вероятности, Еврипид не участвовал в общественной деятельности и
не слишком ценился современниками, особенно согражданами-афинянами.
Это заставило его перебраться в Македонию, ко двору царя Архелая. Еври
пид умер в македонском городе Пелла, по преданию, растерзанный стаей
собак.
Драматическое творчество Еврипида насчитывало 92 пьесы, из которых
сохранились 17 трагедий и 1 сатировская драма. Сюжеты своих произве
дений драматург брал из мифологии, отыскивая малоизвестные версии ми
фов или интерпретируя известные версии согласно своим воззрениям.
Еврипид был убежден, что не существует разницы между свободным
и рабом, греком и варваром и что главным критерием достоинства человека
является нравственность. Он считается автором нового типа трагедии - тра
гедии страстей, которые часто ведут к краху человеческих судеб. Войну
Еврипид называл огромным злом, угрожающим человеческим ценностям.
Острота драматических конфликтов, заканчивающихся в основном гибелью
героя или его близких, делает Еврипида, по мнению Аристотеля, «самым
трагическим среди поэтов».
Высоко ценил Еврипида Платон. Кроме того, произведения Еврипида
оказали влияние на творчество римского философа Луция Аннея Сенеки,
переработавшего несколько его трагедий. В Риме произведения Еврипида
переводили чаще, чем трагедии Эсхила и Софокла.
Немецкий поэт И. В. Гёте с большим пиететом относился к творчеству
Еврипида. «Произвели ли все народы мира после Еврипида хоть одного
драматурга, достойного подавать ему туфли?» - спрашивал он.
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Μ Η Δ Ε ΙΑ *

<ΠΡΟΛΟΓΟΣ>
ΤΡΟΦΟΣ
1
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Ε’ί θ ’ ωφελ’ Άργους μη διαπτάσθαι σκάφος
Κόλχων ές αίαν κυανεας Συμπληγάδας,
μηδ’ έν νάπαισι Πηλίου πεσεΐν ποτε
τμηθεΐσα πευκη, μηδ’ έρετμώσαι χέρας
άνδρών άριστεων ο'ί το πάγχρυσον δερος
Πελίμ μετήλθον. ού γάρ αν δεσποιν’ έμή
Μήδεια πύργους γης επλευσ’ Ίωλκίας
ερωτι θυμόν έκπλαγεΐσ’ Ίάσονος·
ούδ’ αν κτανεΐν πείσασα Πελιάδας κόρας
πατέρα κατφκει τήνδε γην Κορινθίαν
ξυν άνδρι και τέκνοισιν, άνδάνουσα μεν
φυγή πολιτών ων άφίκετο χθόνα
αύτφ τε πάντα ξυμφέρουσ’ Ίάσονι·
ήπερ μεγίστη γίγνεται σωτηρία,
όταν γυνή προς ανδρα μη διχοστατή.
νΰν δ’ έχθρά πάντα και νοσεί τα φίλτατα.
\
t
г*
Г
гч
/
, ч
\
προδους γαρ αυτου τέκνα δεσποτιν τ εμήν
γάμοις Ίάσων βασιλικοΐς εύνάζεται,
γήμας Κρέοντος παΐδ’, ος αίσυμνμ χθονός.
Μήδεια δ ’ ή δύστηνος ήτιμασμένη
βομ μεν όρκους, ανακαλεί δε δεξιάς
πίστιν μεγίστην, και θεούς μαρτυρεται
ο'ιας αμοιβής έξ Ίάσονος κυρεΐ.
κεΐται δ’ ασιτος, σωμ’ ύφεΐσ’ άλγηδόσιν,
τον πάντα συντήκουσα δακρυοις χρόνον
έπει προς άνδρος ήσθετ’ ήδικημένη,
V
? V
? ?
/
î
’/
î ’
л л /
Α
ουτ ομμ επαιρουσ ουτ απαλλασσουσα γης
πρόσωπον· ώς δε πέτρος ή θαλάσσιος
κλυδων άκουει νουθετουμένη φίλων,

* Фрагменты трагедии «Медея» приводятся по изданию: Euripidis fabulae / ed.
J. Diggle. Oxford : Clarendon Press, 1984. Vol. 1.
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ήν μή ποτε στρεψασα πάλλευκον δερην
αυτή προς αυτήν πατερ’ άποιμώξη φίλον
και γαΐαν οίκους θ’, ους προδοΰσ’ άφίκετο
μετ ανόρος ος σφε νυν ατιμασας εχει.
C-Î f
/л
~
?/
εγνωκε δ ή ταλαινα συμφοράς υπο
οίον πατρφας μή άπολείπεσθαι χθονός.
στυγεΐ δε παΐδας ούδ’ όρωσ’ ευφραίνεται.
δεδοικα δ ’ αυτήν μή τι βουλευση νεον·
[βαρεία γάρ φρήν, ούδ’ άνεξεται κακώς
πάσχουσ’· έγφδα τήνδε, δειμαίνω τε νιν
μή θηκτον ωση φάσγανον δι’ ήπατος,
σιγή δόμους έσβάσ’ ιν ’ εστρωται λεχος,
ή και τύραννον τόν τε γήμαντα κτάνη
καπειτα μείζω συμφοράν λάβη τινά.]
δεινή γάρ· ούτοι ρμδίως γε συμβαλων
εχθραν τις αύτή καλλίνικον μσεται.
άλλ’ ο'ιδε παΐδες έκ τρόχων πεπαυμενοι
στείχουσι, μητρος ούδεν έννοουμενοι
κακών· νέα γάρ φροντις ούκ άλγεΐν φιλεΐ. <...>
<ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ>
ΜΗΔΕΙΑ

213
215

220

225

Κορίνθιαι γυναίκες, έξήλθον δόμων
μή μοί τι μεμψησθ’· οιδα γάρ πολλούς βροτων
σεμνούς γεγωτας, τούς μεν ομμάτων άπο,
τούς δ ’ έν θυραίοις· οί δ ’ άφ’ ήσυχου ποδος
δυσκλειαν έκτήσαντο και ρμθυμίαν.
δίκη γάρ ούκ ενεστ’ έν οφθαλμοΐς βροτων,
όστις πριν άνδρος σπλάγχνον έκμαθεΐν σαφώς
στυγεΐ δεδορκώς, ούδεν ήδικημενος.
χρή δε ξένον μεν κάρτα προσχωρεΐν πόλει·
ΐς»}}
\
9/
’ A C ' ·
'
ουό αστόν ηνεσ οστις αυθαόης γεγως
πικρός πολίταις έστιν άμαθίας υπο.
εμοι δ αελπτον πραγμα προσπεσον τοδε
ψυχήν διεφθαρκ’· οίχομαι δε και βίου
χάριν μεθεΐσα κατθανεΐν χρήζω, φίλαι.
έν φ γάρ ήν μοι πάντα, γιγνώσκω καλώς,
κάκιστος άνδρων έκβεβηχ’ ούμος πόσις.
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Г
f/ ? V
V
'
v
πάντων
ô£ ?οσ
εστ ?έμψυχα
και'>γνώμην
εχει
γυναίκες έσμεν άθλιώτατον φυτόν·
ας πρώτα μεν δει χρημάτων υπερβολή
πόσιν πρίασθαι δεσπότην τε σώματος
λαβεΐν· κακού γάρ τοΰτ’ ετ’ αλγιον κακόν.
κάν τφ δ’ άγων μέγιστος, η κακόν λαβεΐν
η χρηστόν· ου γάρ ευκλεείς άπαλλαγαι
γυναιξιν ούδ’ οιόν τ ’ άνήνασθαι πόσιν.
ές καινά δ ’ ήθη και νόμους άφιγμένην
δει μάντιν είναι, μη μαθοΰσαν οΐκοθεν,
οϊφ μάλιστα χρήσεται ξυνευνέτη.
τ\
\
/ Ç· ч ?
~
/
~
καν μεν ταδ ημιν εκπονουμεναισιν ευ
πόσις ξυνοικη μη βίμ φέρων ζυγόν,
ζηλωτος αιών· εί δε μή, θανεΐν χρεών.
άνηρ δ ’, όταν τοΐς ένδον αχθηται ξυνών,
έξω μόλων έπαυσε καρδίαν ασης
г
\
/л
ч 5\
\
?/ л
/ π
[ή προς φίλον τιν ή προς ήλικα τραπείς]·
ήμΐν δ’ ανάγκη προς μίαν ψυχήν βλέπειν.
λέγουσι δ ’ ήμάς ώς άκίνδυνον βίον
ζώμεν κατ’ οίκους, οί δε μάρνανται δορί,
~
~
f
\
η
ч Ί
/с·
κακώς φρονουντες· ως τρις αν παρ ασπίδα
στήναι θέλοιμ’ αν μάλλον ή τεκεΐν άπαξ.
αλλ ου γαρ αυτός προς σε καμ ηκει λογος·
\
\
/л
Λ) V
1
\
\
\
Ç. /
σοι μεν πόλις θ ήδ εστι και πατρος δομοι
βίου τ ’ όνησις και φίλων συνουσία,
έγώ δ ’ έρημος απολις ούσ’ υβρίζομαι
προς άνδρός, έκ γης βαρβάρου λελησμένη,
ου μητέρ’, ούκ αδελφόν, ούχι συγγενή
μεθορμίσασθαι τήσδ’ έχουσα συμφοράς.
τοσοΰτον ούν σου τυγχάνειν βουλήσομαι,
ήν μοι πόρος τις μηχανή τ ’ έξευρεθη
πόσιν δίκην τώνδ’ άντιτείσασθαι κακών
[τον δόντα τ ’ αύτφ θυγατέρ’ ήν τ ’ έγήματο],
σιγάν. γυνή γάρ ταλλα μεν φόβου πλέα
κακή τ ’ ές άλκήν και σίδηρον είσοράνόταν δ ’ ές εύνήν ήδικημένη κύρη,
ούκ έστιν άλλη φρήν μιαιφονωτέρα. <...>
î

245

250

î j

255

260

265
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<ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ>
ΙΑΣΩΝ
446

450

455

460

465

470

475

480

ΜΗ.

Ού νΰν κατεΐδον πρώτον άλλά πολλάκις
τραχεΐαν οργήν ώς άμήχανον κακόν.
σοι γάρ παρόν γην τηνδε και δόμους έχειν
κούφως φερούση κρεισσόνων βουλεύματα,
λόγων ματαίων ουνεκ’ έκπεσή χθονός.
κάμοι μεν ούδέν πράγμα· μή παύση ποτέ
λεγουσ’ Ίάσον’ ώς κάκιστός έστ’ άνήρ.
α δ ’ ές τυράννους έστί σοι λελεγμενα,
παν κέρδος ήγοΰ ζημιουμενη φυγή.
κάγώ μέν αίει βασιλέων θυμουμένων
οργάς άφηρουν καί σ ’ έβουλόμην μενειν·
συ δ ’ ούκ άνίεις μωρίας, λεγουσ’ άει
κακώς τυράννους· τοιγάρ έκπεσή χθονός.
ομως δε κακ τωνδ ουκ απειρηκως φιλοις
ήκω, το σον δέ προσκοπούμενος, γύναι,
ώς μήτ’ άχρήμων συν τεκνοισιν έκπεσης
μήτ’ ένδεής του· πόλλ’ έφελκεται φυγή
κακά ξυν αυτή. και γάρ εί σύ με στυγεΐς,
ούκ άν δυναίμην σοι κακώς φρονεΐν ποτε.
ώ παγκάκιστε, τοΰτο γάρ σ ’ είπεΐν έχω
γλώσση μεγιστον είς άνανδρίαν κακόν·
ήλθες προς ήμας, ήλθες έχθιστος γεγώς
[θεοΐς τε κάμοι παντί τ ’ άνθρώπων γενει];
ουτοι θράσος τόδ’ έστιν ούδ’ εύτολμία,
φίλους κακώς δράσαντ’ έναντίον βλεπειν,
άλλ’ ή μεγίστη των έν άνθρώποις νόσων
πασών, άναίδει’. εύ δ ’ έποίησας μολών·
έγω τε γάρ λεξασα κουφισθήσομαι
ψυχήν κακώς σέ και συ λύπηση κλύων.
έκ των δέ πρώτων πρώτον άρξομαι λεγειν·
έσωσα σ’, ώς ίσασιν Ελλήνων όσοι
ταύτον συνεισεβησαν Άργφον σκάφος,
πεμφθεντα ταύρων πυρπνόων έπιστάτην
ζεύγλαισι και σπεροΰντα θανάσιμον γύην·
δράκοντα θ’, ος πάγχρυσον άμπεχων δερος
σπείραις έσφζε πολυπλόκοις άυπνος ών,
κτείνασ’ άνεσχον σοι φάος σωτήριον.
ΐ \ с*\
/
''С·-'
Ç· ~ î ΐ ^
αυτή δε πατέρα και δομους προδουσ εμους
τήν Πηλιώτιν είς Ίωλκον ίκόμην
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485

490

495

500

505

510

515

520

συν σοί, πρόθυμος μάλλον η σοφωτερα·
Πελίαν τ ’ άπεκτειν’, ώσπερ αλγιστον θανεΐν,
παίδων υ π ’ αύτοΰ, πάντα τ ’ έξεΐλον δόμον.
και ταΰθ’ ύφ’ ήμών, ώ κάκιστ’ άνδρών, παθών
προυδωκας ήμάς, καινά δ’ έκτήσω λεχη,
παίδων γεγώτων· εΐ γάρ ήσθ’ απαις ετι,
συγγνώστ’ άν ήν σοι τοΰδ’ έρασθήναι λεχους.
όρκων δε φρούδη πίστις, ούδ’ έχω μαθεΐν
9
\
fy
\
/ , 9 5 /
5/
ει θεούς νομίζεις τους τοτ ουκ αρχειν ετι
η καινά κεΐσθαι θεσμι’ άνθρώποις τά νΰν,
έπει συνοισθά γ ’ εις έμ’ ούκ εύορκος ων.
φεΰ δεξιά χείρ, ης συ πόλλ’ έλαμβάνου,
και τώνδε γονάτων, ώς μάτην κεχρφσμεθα
κακοΰ προς άνδρός, έλπίδων δ ’ ήμάρτομεν.
αγ’, ώς φίλφ γάρ όντι σοι κοινώσομαι
(δοκοΰσα μεν τί πρός γε σοΰ πράξειν καλώς;
όμως δ ’, έρωτηθεις γάρ αίσχίων φανη)·
νΰν ποΐ τράπωμαι; πότερα προς πατρος δόμους,
ους σοι προδοΰσα και πάτραν άφικόμην;
η προς ταλαίνας Πελιάδας; καλώς γ ’ άν ούν
δεξαιντό μ’ οίκοις ών πατέρα κατεκτανον.
έχει γάρ ουτω· τοΐς μεν οίκοθεν φίλοις
έχθρά καθεστηχ’, ους δε μ’ ούκ έχρήν κακώς
δράν, σοι χάριν φερουσα πολεμίους έχω.
τοιγάρ με πολλαΐς μακαρίαν Έλληνίδων
έθηκας άντι τώνδε· θαυμαστόν δε σε
5/
/
\
\
?
/ Λ
, 5 /
εχω ποσιν και πιστόν η ταλαιν εγω,
εί φευξομαί γε γαΐαν έκβεβλημενη,
φίλων έρημος, συν τεκνοις μόνη μόνοις·
Λ /
5 ’/
Ç·
~
\
/
καλόν γ ονειδος τφ νεωστι νυμφίφ,
πτωχούς άλάσθαι παΐδας η τ ’ έσωσά σε.
ώ Ζεΰ, τί δή χρυσοΰ μεν ος κίβδηλος ή
τεκμήρι’ άνθρώποισιν ωπασας σαφή,
5
с·
~
с4 9 f /
λ
'
' c ·
с· /
ανδρων δ οτφ χρή τον κακόν διειδεναι
ούδεις χαρακτήρ έμπεφυκε σώματι;
ΧΟΡΟΣ
δεινή τις οργή και δυσίατος πελει,
όταν φίλοι φίλοισι συμβάλωσ’ έριν.
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ΙΑ.

525

530

535

540

545

550

555

δει μ’, ώς έοικε, μη κακόν φΰναι λεγειν,
ΐ л л ? f/
\
С '
5
f
αλλ ωστε ναος κεδνον οιακοστροφον
άκροισι λαίφους κρασπέδοις ύπεκδραμεΐν
την σήν στόμαργον, ώ γυναι, γλωσσαλγίαν.
έγώ δ ’, έπειδή και λίαν πυργοΐς χάριν,
Κυπριν νομίζω της έμής ναυκληρίας
σώτειραν είναι θεών τε κάνθρώπων μόνην.
σοι δ ’ έστι μεν νους λεπτός· άλλ’ έπίφθονος
λόγος διελθεΐν ώς Έ ρω ς σ ’ ήνάγκασεν.
τόξοις άφυκτοις τούμον έκσώσαι δέμας.
άλλ’ ούκ άκριβώς αύτο θήσομαι λίαν·
όπη γάρ ούν ώνησας ου κακώς έχει.
μείζω γε μεντοι της έμης σωτηρίας
είληφας η δέδωκας, ώς έγώ φράσω.
πρώτον μεν Έ λλάδ’ άντι βαρβάρου χθονος
γαΐαν κατοικείς και δίκην έπίστασαι
νόμοις τε χρήσθαι μη προς ισχύος χάριν·
πάντες δέ σ’ ησθοντ’ ούσαν Έ λληνες σοφήν
και δόξαν έσχες· εί δε γης έπ ’ έσχάτοις
όροισιν φκεις, ούκ αν ήν λόγος σέθεν.
V
С· ч V
/
ειη ô εμοιγε μήτε χρυσός εν όομοις
μήτ’ Όρφεως κάλλιον ύμνήσαι μέλος,
ΐ
/
/
/
ει μή πισημος ή τυχη γενοιτο μοι.
τοσαΰτα μέν σοι των έμών πόνων πέρι
έλεξ’· άμιλλαν γάρ συ προυθηκας λόγων.
α δ ’ ές γάμους μοι βασιλικούς ώνείδισας,
έν τφδε δείξω πρώτα μεν σοφός γεγώς,
έπειτα σώφρων, ειτά σοι μέγας φίλος
\
\
~
’ л л
V
?
και παισι τοις εμοισιν· αλλ εχ ήσυχος.
έπει μετέστην δεΰρ’ Ίωλκίας χθονος
πολλάς έφέλκων συμφοράς άμηχάνους,
/
гч , η
«г/
щ
Τ
î
/
τι τουδ αν ευρημ ηυρον ευτυχεστερον
ή παΐδα γήμαι βασιλέως φυγάς γεγώς;
ούχ,ή συ κνίζη, σον μεν έχθαίρων λέχος
καινής δε νύμφης ίμέρφ πεπληγμένος
ουδ εις αμιλλαν πολύτεκνον σπουδήν εχων·
άλις γάρ οί γεγώτες ούδε μέμφομαι·
άλλ’ ώς, το μεν μέγιστον, οίκοΐμεν καλώς
î
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560

565

570

575

580

585

590

595

και μη σπανιζοίμεσθα, γιγνώσκων δτι
πενητα φεύγει πας τις έκποδων φίλον,
παΐδας δε θρεψαιμ’ άξίως δόμων έμων
σπείρας τ ’ αδελφούς τοΐσιν έκ σεθεν τεκνοις
ές ταύτο θείην και ξυναρτήσας γένος
εύδαιμονοίην· σοί τε γάρ παίδων τί δει;
έμοί τε λύει τοΐσι μελλουσιν τεκνοις
τα ζωντ’ ονήσαι. μων βεβούλευμαι κακώς;
Э Ç· }
\
/
>/
\
/у
л ^
ουδ αν συ φαιης, ει σε μη κνιζοι λεχος.
άλλ’ ές τοσοΰτον ήκεθ’ ωστ’ ορθουμενης
εύνής γυναίκες πάντ’ εχειν νομίζετε,
ην δ ’ αύ γενηται ξυμφορά τις ές λεχος,
τα λφστα και κάλλιστα πολεμιώτατα
τίθεσθε. χρήν γάρ άλλοθεν ποθεν βροτούς
παΐδας τεκνοΰσθαι, θήλυ δ’ ούκ είναι γένος·
χουτως αν ούκ ήν ούδεν άνθρώποις κακόν.
ΧΟ. Ίάσον, εύ μεν τούσδ’ έκόσμησας λόγους·
СЧ V
5
\
/
Э
~
ομως ο εμοιγε, κει παρα γνώμην ερω,
δοκεΐ προδους σήν άλοχον ού δίκαια δράν.
ΜΗ. ή πολλά πολλοΐς είμι διάφορος βροτων.
έμοι γάρ όστις άδικος ων σοφός λεγειν
πεφυκε, πλείστην ζημίαν οφλισκάνει·
γλώσση γάρ αύχων τάδικ’ εύ περιστελεΐν
τολμ^ πανουργειν· εστι ô ουκ αγαν σοφος.
ως και συ· μη νυν εις εμ ευσχήμων γενη
λεγειν τε δεινός· εν γαρ εκτενει σ επος.
χρήν σ ’, εΐπερ ήσθα μή κακός, πείσαντά με
γαμεΐν γάμον τόνδ’, άλλά μή σιγή φίλων.
ΙΑ.
καλώς γ ’ αν, οιμαι, τφ δ’ ύπηρετεις λόγφ,
εΐ σοι γάμον κατεΐπον, ητις ούδε νΰν
τολμμς μεθεΐναι καρδίας μεγαν χόλον.
ΜΗ. ού τοΰτό σ’ ειχεν, άλλά βάρβαρον λεχος
προς γήρας ούκ ευδοξον έξεβαινε σοι.
ΙΑ.
εύ νυν τόδ’ ΐσθι, μή γυναικος ουνεκα
γήμαί με λεκτρα βασιλέων α νΰν έχω,
άλλ’, ώσπερ ειπον και πάρος, σωσαι θελων
σε, και τεκνοισι τοΐς έμοΐς όμοσπόρους
φΰσαι τυράννους παΐδας, έρυμα δώμασιν.
ΜΗ. μή μοι γενοιτο λυπρος εύδαίμων βίος
μηδ’ όλβος δστις την έμήν κνίζοι φρένα.
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600

ΙΑ.

ΜΗ.
605

ΙΑ.
ΜΗ.
ΙΑ.
ΜΗ.
ΙΑ.

610

615
ΜΗ.

ΙΑ.
620

ΜΗ.
625

οίσθ’ ώς μετευξαι και σοφωτέρα φανή·
τα χρηστά μη σοι λυπρά φαίνεσθαί ποτε,
μηδ’ ευτυχούσα δυστυχής είναι δοκεΐν.
υβριζ’, έπειδή σοι μεν έστ’ αποστροφή,
έγώ δ ’ έρημος τήνδε φευξοΰμαι χθόνα.
αυτή τάδ’ εΐλου· μηδέν’ άλλον αίτιώ.
τί δρώσα; μών γαμοΰσα και προδοΰσά σε;
άράς τυράννοις άνοσίους άρωμένη.
και σοΐς άραία γ ’ ούσα τυγχάνω δόμοις.
ώς ού κρινοΰμαι τώνδέ σοι τα πλείονα.
άλλ’, ει τι βουλή παισιν ή σαυτή φυγής
προσωφέλημα χρημάτων έμών λαβεΐν,
λέγ’· ώς έτοιμος άφθόνφ δοΰναι χερι
ξένοις τε πέμπειν συμβολ’, ο'ί δράσουσί σ ’ εύ.
και ταΰτα μη θέλουσα μωρανεΐς, γυναι·
λήξασα δ ’ οργής κερδανεΐς άμείνονα.
ουτ’ αν ξένοισι τοΐσι σοΐς χρησαίμεθ’ αν
ουτ’ αν τι δεξαίμεσθα, μηδ’ ήμΐν δίδου·
—
\
9
ο
\
Ο —
9 V
9
9/
κακού γαρ ανδρος δωρ ονησιν ουκ εχει.
άλλ’ ούν έγώ μεν δαίμονας μαρτυρομαι
ώς πάνθ’ ύπουργεΐν σοί τε και τέκνοις θέλω·
σοι δ ’ ούκ άρέσκει τάγάθ’, άλλ’ αύθαδίμ
φίλους άπωθή· τοιγάρ άλγυνή πλέον.
χώρει· πόθφ γάρ τής νεοδμήτου κόρης
αίρή χρονίζων δωμάτων έξώπιος.
νυμφευ’· ίσως γάρ, συν θεφ δ’ είρήσεται,
γαμεΐς τοιοΰτον ώστε θρηνεΐσθαι γάμον. <...>
ΙΠ Π Ο Λ Υ Τ Ο Σ *

<ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ>
176

ΤΡΟΦΟΣ
<...> Ώ κακά θνητών στυγεραί τε νόσοι·
τί σ ’ έγώ δράσω, τί δε μη δράσω;
τόδε σοι φέγγος, λαμπρός όδ’ αιθήρ,
έξω δε δόμων ήδη νοσεράς

* Фрагменты трагедии «Ипполит» приводятся по изданию: Euripidis fabulae /
ed. J. Diggle. Oxford : Clarendon Press, 1984. Vol. 1.
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180

185

190

195

200

205

208
210

δεμνια κοίτης.
δεΰρο γάρ έλθεΐν παν έπος ήν σοι,
τάχα δ ’ ές θαλάμους σπεύσεις το πάλιν.
ταχύ γάρ σφάλλη κούδενι χαίρεις,
? Ç· /
ч Î
/
\
/
'
С· ί ’
ουδε σ αρεσκει το παρόν, το δ απον
φίλτερονήγη.
κρεΐσσον δε νοσεΐν η θεραπευειν·
το μεν έστιν άπλοΰν, τφ δε συνάπτει
λύπη τε φρένων χερσίν τε πόνος.
πας δ ’ οδυνηρός βίος ανθρώπων
κούκ έστι πόνων άνάπαυσις.
άλλ’ ότι τού ζην φίλτερον άλλο
σκότος άμπίσχων κρύπτει νεφελαις.
δυσερωτες δή φαινόμεθ’ όντες
τοΰδ’ ότι τοΰτο στίλβει κατά γην
δι’ άπειροσύνην άλλου βιότου
κούκ άπόδειξιν των ύπο γαίας,
μύθοις δ’ άλλως φερόμεσθα.
ΦΑΙΔΡΑ
αίρετε μου δέμας, ορθοΰτε κάρα·
λελυμαι μελεων σύνδεσμα φίλων.
λάβετ’ εύπήχεις χεΐρας, πρόπολοι.
βαρύ μοι κεφαλής έπίκρανον έχειν·
άφελ’, άμπετασον βόστρυχον ωμοις.
θάρσει, τεκνον, και μή χαλεπως
ΤΡ.
μετάβαλλε δέμας·
ρμον δε νόσον μετά θ’ ήσυχίας
και γενναίου λήματος οίσεις.
μοχθεΐν δε βροτοΐσιν ανάγκη.
ΦΑ.
αίαΐπως αν δροσερός άπο κρηνΐδος
καθαρών ύδάτων πωμ’ άρυσαίμαν,
υπο τ αιγειροις εν τε κομήτη
λειμωνι κλιθεΐσ’ άναπαυσαίμαν;
ΤΡ.
ώ παΐ, τί θροεΐς;
ου μή παρ οχλφ ταόε γηρυση,
μανίας εποχον ρίπτουσα λόγον;
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215

220

225

230

235

240

245

250

ΦΑ.

πέμπετε μ’ είς ορος· είμι προς υλαν
και παρά πεύκας, ινα θηροφόνοι
στείβουσι κύνες
βαλιαΐς έλάφοις έγχριμπτόμεναι.
προς θεών· έραμαι κυσι θωύξαι
και παρά χαίταν ξανθάν ρΐψαι
Θεσσαλόν δρπακ’, έπίλογχον εχουσ’
έν χειρι βέλος.
ΤΡ. τί ποτ’, ώ τέκνον, τάδε κηραίνεις;
τί κυνηγεσίων και σοι μελέτη;
τί δε κρηναίων νασμών ερασαι;
πάρα γάρ δροσερά πύργοις συνεχής
κλειτύς, δθεν σοι πώμα γένοιτ’ αν.
ΦΑ. δέσποιν’ άλίας Άρτεμι Λίμνας
και γυμνασίων τών ίπποκρότων,
είθε γενοίμαν έν σοΐς δαπέδοις
πώλους Ένετάς δαμαλιζομένα.
ΤΡ. τί τόδ’ αύ παράφρων ερριψας έπος;
νΰν δή μεν δρος βάσ’ έπι Θήρας
πόθον έστέλλου, νΰν δ ’ αύ ψαμάθοις
έπ ’ άκυμάντοις πώλων ερασαι.
τάδε μαντείας άξια πολλής,
δστις σε θεών άνασειράζει
και παρακόπτει φρένας, ώ παΐ.
ΦΑ. δύστηνος έγώ, τί ποτ’ είργασάμην;
ποΐ παρεπλάγχθην γνώμης αγαθής;
έμάνην, επεσον δαίμονος ατη.
φεΰ φεΰ τλήμων.
μαία, πάλιν μου κρυψον κεφαλήν,
αίδουμεθα γάρ τά λελεγμένα μοι.
κρύπτε· κατ’ δσσων δάκρυ μοι βαίνει
\ Ί
4
5
/
9/
/
και επ αισχύνην ομμα τετραπται.
το γάρ ορθοΰσθαι γνώμην οδυνμ,
το δε μαινόμενον κακόν· άλλά κρατεί
μή γιγνώσκοντ’ άπολέσθαι.
ΤΡ. κρύπτω· το δ ’ έμον πότε δή θάνατος
σώμα καλύψει;
πολλά διδάσκει μ’ ο πολύς βίοτος·
χρήν γάρ μετρίας είς άλλήλους
φιλίας θνητούς άνακίρνασθαι
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255

260

265
373
375

380

385

390

395

ΦΑ.

και μη προς άκρον μυελόν ψυχής,
ευλυτα δ ’ είναι στεργηθρα φρένων
άπό τ ’ ωσασθαι και ξυντεΐναι·
το δ ’ υπέρ δισσών μίαν ώδίνειν
ψυχήν χαλεπόν βάρος, ώς κάγώ
τήσδ’ ύπεραλγώ.
βιότου δ ’ άτρεκεΐς έπιτηδευσεις
φασί, σφάλλειν πλέον η τερπειν
τη θ’ ύγιείμ μάλλον πολεμεΐν.
ουτω το λίαν ήσσον έπαινώ
τοΰ μηδέν άγαν·
και ξυμφήσουσι σοφοί μοι. <...>
Τροζήνιαι γυναίκες, α'ί τόδ’ έσχατον
οίκεΐτε χώρας Πελοπίας προνώπιον,
V o
4 ? /л λ
'
’
гы
/
ήδη ποτ άλλως νυκτος εν μακρφ χρονφ
θνητών έφρόντισ’ η διεφθαρται βίος.
καί μοι δοκοΰσιν ου κατά γνώμης φυσιν
πρασσειν κακιον · εστι γαρ το γ ευ φρονειν
πολλοΐσιν· άλλάτηδ’ άθρητεον τόδε·
τα χρήστ’ έπιστάμεσθα και γιγνώσκομεν,
ούκ έκπονοΰμεν δ’, οί μέν αργίας υπο,
οί δ ’ ήδονήν προθεντες άντι τοΰ καλοΰ
άλλην τιν’· είσι δ ’ ήδοναι πολλαι βίου,
μακραί τε λεσχαι και σχολή, τερπνόν κακόν,
5ο /
C·
\ Ç· ч
> /
f
\
5
/
αιόως τε· όισσαι ô εισιν, η μεν ου κακή,
ή δ ’ άχθος οίκων· ει δ ’ ο καιρός ήν σαφής,
5
Τ\
с· / ч V
V
? V
/
ουκ αν δυ ήστην ταυτ εχοντε γραμματα.
ταΰτ’ ούν έπειδή τυγχάνω φρονοΰσ’ έγώ,
ούκ έσθ’ όποίφ φαρμάκφ διαφθερεΐν
έμελλον, ώστε τουμπαλιν πεσεΐν φρένων.
λέξω δέ καί σοι τής έμής γνώμης οδόν.
επει μ ερως ετρωσεν, εσκοπουν οπως
κάλλιστ’ ένέγκαιμ’ αύτόν. ήρξάμην μέν ούν
έκ τοΰδε, σιγάν τήνδε και κρυπτειν νόσον·
γλώσση γάρ ούδέν πιστόν, η θυραΐα μέν
φρονήματ’ άνδρών νουθετεΐν έπίσταται,
αύτή δ ’ ύφ ’ αύτής πλεΐστα κέκτηται κακά.
το δεύτερον δέ τήν άνοιαν εύ φέρειν
τφ σωφρονεΐν νικώσα προυνοησάμην.
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400

405

410

415

420

425

430

τρίτον δ ’, επειδή τοισίδ’ ούκ έξήνυτον
Κυπριν κρατήσαι, κατθανεΐν εδοξε μοι,
κρατιστον (ούδεις αντερει) βουλευμάτων.
έμοι γαρ ειη μήτε λανθανειν καλά
/
5
5
' C · '
f
л, Λ
\
V
μήτ αισχρα δρωση μαρτυρας πολλούς εχειν.
το о εργον ήδη την νοσον τε δυσκλεα,
γυνή τε προς τοΐσδ’ ούσ’ έγίγνωσκον καλώς,
μίσημα πάσιν· ώς δλοιτο παγκάκως
?/
\
V
с·
ν
γ
?
5
/
л /
ήτις προς ανδρας ήρξατ αισχυνειν λεχη
πρώτη θυραίους. έκ δε γενναίων δόμων
τόδ’ ήρξε θηλείαισι γίγνεσθαι κακόν·
όταν γάρ αισχρά τοΐσιν έσθλοΐσιν δοκή,
ή κάρτα δόξει τοΐς κακοΐς γ ’ είναι καλά.
μισώ δε και τάς σώφρονας μεν έν λόγοις,
λάθρμ δε τόλμας ου καλάς κεκτημενας·
α'ί πώς ποτ’, ώ δέσποινα ποντία Κυπρί,
βλεπουσιν ές πρόσωπα των ξυνευνετών
ουδέ σκότον φρίσσουσι τον ξυνεργάτην
τεραμνά τ ’ οίκων μή ποτε φθογγήν άφή;
ήμάς γάρ αυτό τοΰτ’ άποκτείνει, φίλαι,
f
/
? V
ç·
\
э
\
5
/
, ? A ~
ως μήποτ ανδρα τον εμον αισχυνασ αλω,
μή παΐδας ους ετικτον· άλλ’ έλευθεροι
παρρησίμ θάλλοντες οίκοΐεν πόλιν
κλεινών Αθηνών, μητρος ουνεκ’ ευκλεείς.
δούλοι γάρ ανδρα, καν θρασυσπλαγχνός τις η,
όταν ξυνειδή μητρος ή πατρος κακά.
μόνον δέ τοΰτό φασ’ άμιλλάσθαι βίφ,
γνώμην δικαίαν κάγαθήν ότφ παρή·
κακούς δέ θνητών έξεφην’ όταν τύχη,
προθεις κάτοπτρον ώστε παρθενφ νεμ,
χρόνος· παρ’ οίσι μήποτ’ οφθείην έγώ.
ΧΟΡΟΣ
φεΰ φεΰ, το σώφρον ώς άπανταχοΰ καλόν
και δόξαν έσθλήν έν βροτοΐς καρπίζεται.
ΤΡ.
δεσποιν’, έμοί τοι συμφορά μέν άρτίως
ή σή παρεσχε δεινόν έξαίφνης φόβον·
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435

440

445

450

455

460

465

470

νυν δ’ εννοούμαι φαύλος ούσα, καν βροτοις
αί δευτεραί πως φροντίδες σοφώτεραι.
\
\
Э с ·'
’ С Э ’Γ γ
f
ου5 γαρ
περισσόν
ουοεν
ουο
εςω Λλογου
πεπονθας, οργαι δ’ ές σ ’ άπεσκηψαν θεάς.
έρμς (τί τοΰτο θαΰμα;) συν πολλοΐς βροτων·
V
ч V
?/
\
л ~
καπειτ ερωτος ουνεκα ψυχήν ολεις;
ου τάρα λύει τοΐς έρωσι των πελας,
δσοι τε μελλουσ’, εί θανεΐν αυτούς χρεών.
Κύπρις γάρ ού φορητόν ην πολλή ρυή,
?\
\
\
>/
Λί
t
~
/
η τον μεν εικονθ ήσυχη μετερχεται,
?\
С· ч η
\
\
~
Λί
t/
/
ον ο αν περισσόν και φρονουνθ ευρη μεγα,
τοΰτον λαβοΰσα πως δοκεΐς καθύβρισεν.
φοιτμ δ ’ άν’ αίθερ’, έστι δ ’ έν θαλασσίφ
κλύδωνι Κυπρις, πάντα δ ’ έκ ταύτης έφυ·
У о?
5
\
f
/
\
С· С·
~
5 5/
ηδ εστιν η σπειρουσα και διδουσ ερον,
ού πάντες έσμεν οί κατά χθόν’ έκγονοι.
δσοι μεν ούν γραφάς τε των παλαιτερων
V
ί
/
ч
5 \
Э
/
Î \
εχουσιν αυτοί τ εισιν εν μουσαις αει
V
\
гу \
t/
5 ’
'
Λ
'
ισασι μεν Ζευς ως ποτ ήρασθη γαμων
Σεμέλης, ισασι δ ’ ώς ανήρπασεν ποτε
ή καλλιφεγγής Κεφαλον ές θεούς Έ ω ς
V
?/
4
Î Λ Λ 4
î
Э
~
ερωτος ουνεκ · αλλ ομως εν ουρανφ
ναίουσι κού φεύγουσιν έκποδων θεούς,
στεργουσι δ ’, οιμαι, ξυμφορμ νικώμενοι.
\
С* 4
5
>
/>
л,
, э
\ ?
~
ν
συ δ ουκ ανεςη; χρην σ επι ρητοις αρα
πατέρα φυτεύειν η ’πι δεσπόταις θεοΐς
άλλοισιν, εί μη τούσδε γε στερξεις νόμους.
/
ο ~ ο\ / 5 V
~
~
ποσους δοκεις δή καρτ έχοντας ευ φρένων
νοσοΰνθ’ δρωντας λεκτρα μη δοκεΐν όράν;
πόσους δε παισι πατέρας ήμαρτηκόσιν
συνεκκομίζειν Κύπριν; έν σοφοΐσι γάρ
τόδ’ έστι θνητών, λανθάνειν τά μη καλά.
ούδ’ έκπονεΐν τοι χρή βίον λίαν βροτούς·
ούδε στέγην γάρ η κατηρεφεΐς δόμοι
καλώς άκριβώσαις άν· ές δε την τύχην
~
Ч Г/
/
~
Τ\
Э
~
ç.
~
πεσουσ οσην συ, πως αν εκνευσαι δοκεις;
} Λ Λ } 5 \ Λ /
\
i**
rv
αλλ ει τα πλειω χρηστά των κακών εχεις,
άνθρωπος ούσα κάρτα γ ’ εύ πράξειας άν.
άλλ’, ώ φίλη παΐ, λήγε μεν κακών φρένων,
λήξον δ ’ ύβρίζουσ’, ού γάρ άλλο πλήν υβρις
ί

91

http://graecolatini.by
http://graecolatini.bsu.by

475

480
х о .

485
ФА.

490

ТР.

495

ФА.
500

ТР.

ФА.
505
ТР.

510

515

τάδ’ έστί, κρείσσω δαιμόνων είναι θελειν,
τόλμα δ’ έρώσα· θεός έβουλήθη τάδε·
νοσούσα δ ’ εύ πως την νόσον καταστρεφου.
είσί,ν δ ’ έπφδαι και λόγοι θελκτήριοι·
φανήσεταί τι τησδε φάρμακον νόσου.
~
V
? ?\
5
/
? ? / с·
5 γ
/
?/
η ταρ αν οψε γ ανδρες εξευροιεν αν,
εί μη γυναίκες μηχανάς εύρήσομεν.
Φαίδρα, λέγει μεν ηδε χρησιμώτερα
προς την παρούσαν ξυμφοράν, αίνώ δε σε.
ο δ ’ αίνος ούτος δυσχερέστερος λόγων
των τησδε καί σοι μάλλον άλγίων κλυειν.
τοΰτ’ έσθ’ ο θνητών εύ πόλεις οίκουμένας
δόμους τ ’ άπόλλυσ’, οί καλοί λίαν λόγοι·
ού γάρ τι τοΐσιν ώσι τερπνά χρή λέγειν
άλλ’ έξ ότου τις εύκλεής γενήσεται.
τί σεμνομυθεΐς; ού λόγων εύσχημόνων
δει σ ’ άλλά τάνδρός. ώς τάχος διιστέον,
τον εύθυς έξειπόντας άμφι σοΰ λόγον.
εί μεν γάρ ήν σοι μή ’πι συμφοραΐς βίος
τοιαΐσδε, σώφρων δ ’ ούσ’ έτυγχανες γυνή,
9
5/
<r/
, t ρ·
~
~
ουκ αν ποτ ευνής ουνεχ ήδονής τε σής
προήγον αν σε δεύρο- νΰν δ’ άγων μέγας,
σωσαι βίον σόν, κούκ έπίφθονον τόδε.
ώ δεινά λέξασ’, ούχι συγκλήσεις στόμα
και μή μεθήσεις αύθις αίσχίστους λόγους;
αίσχρ’, άλλ’ άμείνω των καλών τάδ’ έστί σοι·
κρεΐσσον δε τουργον, είπερ έκσώσει γέ σε,
ή τουνομ’, ф συ κατθανη γαυρουμένη.
ά μή σε προς θεών, εύ λέγεις γάρ αισχρά δέ,
πέρα προβής τώνδ’· ώς ύπείργασμαι μεν εύ
ψυχήν ερωτι, τφσχρα ô ην λεγης καλώς
ές τοΰθ’ ο φεύγω νΰν άναλωθήσομαι.
5/
ο
~
~
\
5/
, f
/
ει τοι όοκει σοι, χρην μεν ου σ αμαρτανειν,
εί δ ’ ούν, πιθοΰ μοι· δευτέρα γάρ ή χάρις.
εστιν κατ’ οίκους φίλτρα μοι θελκτήρια
έρωτος, ήλθε δ’ άρτι μοι γνώμης έσω,
α σ ’ ουτ’ έπ ’ αίσχροΐς ουτ’ έπι βλάβη φρένων
παυσει νόσου τήσδ’, ήν συ μή γένη κακή.
δει δ ’ έξ έκείνου δή τι τού ποθουμένου
~
5\
Λ /
ч 5\
/
Λ
5/
σημειον, ή πλοκον τιν ή πέπλων απο,
λαβεΐν, συνάψαι τ ’ έκ δυοΐν μίαν χάριν.
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520

ΦΑ.
ΤΡ.
ΦΑ.
ΤΡ.
ΦΑ.
ΤΡ.

πότερα δε χριστόν η ποτον το φάρμακον;
ούκ οίδ’· δνασθαι, μη μαθεΐν, βουλου, τέκνον.
δεδοιχ’ δπως μοι μη λίαν φανης σοφή.
πάντ’ αν φοβηθεΐσ’ ίσθι. δειμαίνεις δε τί;
μη μοί τι Θησέως τωνδε μήνυσής τόκφ.
εασον, ώ παΐ· ταΰτ’ έγω θήσω καλώς.
μόνον συ μοι, δέσποινα ποντία Κυπρί,
\
V
5/Λ Λ
ΟΙ
5 \
~
συνεργος ειης· ταλλα δ οι εγω φρονώ
τοΐς ένδον ήμΐν άρκέσει λέξαι φίλοις.
<ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ>

616

620

625

630

635

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ
<...> Ώ Ζεΰ, τί δη κίβδηλον άνθρώποις κακόν
γυναίκας ές φως ήλίου κατφκισας;
εί γάρ βρότειον ήθελες σπεΐραι γένος,
ούκ έκ γυναικών χρήν παρασχέσθαι τόδε,
άλλ’ άντιθέντας σοΐσιν έν ναοΐς βροτους
η χαλκόν η σίδηρον η χρυσού βάρος
παίδων πρίασθαι σπέρμα του τιμήματος,
της αξίας έκαστον, έν δε δώμασιν
ναίειν έλευθέροισι θηλειων ατερ.
[νΰν δ’ ές δόμους μεν πρώτον αξεσθαι κακόν
μέλλοντες δλβον δωμάτων έκτίνομεν.]
τουτφ δε δήλον ώς γυνή κακόν μέγα·
προσθεις γάρ δ σπείρας τε και θρέψας πατήρ
φερνάς άπφκισ’, ώς άπαλλαχθη κακοΰ.
δ δ ’ αύ λαβών άτηρδν ές δόμους φυτδν
γέγηθε κόσμον προστιθεις άγάλματι
καλδν κακίστφ και πέπλοισιν έκπονεΐ
δύστηνος, δλβον δωμάτων ύπεξελών.
[έχει δ ’ άνάγκην· ώστε κηδευσας καλώς
γαμβροΐσι χαίρων σφζεται πικρόν λέχος,
ή χρηστά λέκτρα πενθερους δ ’ άνωφελεΐς
λαβών πιέζει τάγαθφ το δυστυχές.]
ρμστον δ ’ δτφ το μηδέν· άλλ’ άνωφελής
εύηθίμ κατ’ οίκον ιδρυται γυνή.
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640

645

650

655

660

665

\ С

' \

~

\

\

9/

Ч 9

~ г ч /

σοφήν δε μισω· μη γαρ εν γ εμοις δομοις
9/
~
л
/
ч 9\
~
/
ειη φρονούσα πλειον η γυναίκα χρή.
το γάρ κακοΰργον μάλλον έντίκτει Κυπρις
έν ταΐς σοφαΐσιν· ή δ ’ αμήχανος γυνή
γνώμη βραχείμ μωρίαν άφηρεθη.
χρήν δ ’ ές γυναίκα πρόσπολον μεν ου περάν,
αφθογγα δ ’ αύταΐς συγκατοικίζειν δάκη
Θηρών, ιν ’ ειχον μήτε προσφωνεΐν τινα
μήτ’ έξ έκείνων φθεγμα δεξασθαι πάλιν.
~
с· ?
г
\
9 / c·
f
'
νυν ô αι μεν ενόον όρωσιν αι κακαι κακα
βουλευματ’, εξω δ’ έκφερουσι πρόσπολοι.
f
\
/
ч ?
~
/
~
\
/
ως και συ γ ήμιν πατρος, ω κακόν καρα,
λεκτρων άθικτων ήλθες ές συναλλαγάς·
άγώ ρυτοΐς νασμοΐσιν έξομόρξομαι
ές ώτα κλυζων. πως αν ούν είην κακός,
f\
Î Οί I
/
/ о ч
f
/
с·
ος ουδ ακουσας τοιαδ αγνευειν δοκω;
ευ δ ’ ίσθι, τούμόν σ ’ ευσεβές σφζει, γυναι·
εί μή γάρ όρκοις θεών αφαρκτος ηρεθην,
9
9/
9 ’/
λ
9
/ С· } 9 V
~
/
ουκ αν ποτ εσχον μή ου ταδ εξειπειν πατρι.
νΰν δ’ έκ δόμων μεν, εστ’ αν έκδημη χθονός
Θησευς, απειμι, σΐγα δ ’ έξομεν στόμα·
θεάσομαι δε συν πατρος μόλων ποδι
πως νιν προσόψη, και συ και δέσποινα σή.
[της σης δε τόλμης είσομαι γεγευμενος.]
όλοισθε. μισών δ ’ ουποτ’ έμπλησθήσομαι
γυναίκας, ούδ’ ε ί φησί τίς μ’ άει λεγειν·
άει γάρ ούν πώς είσι κάκεΐναι κακαί.
ή νυν τις αύτάς σωφρονεΐν διδαξάτω
ή καμ’ έάτω ταΐσδ’ έπεμβαίνειν άεί. <...>
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ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ
Фукидид (ок. 460 - ок. 396 гг. до н. э.) - греческий историк. Он происходил
из знатной семьи, получил хорошее образование и, вероятно, был учеником фи
лософа Анаксагора. В годы Пелопоннесской войны (431-404 гг. до н. э.) Фуки
дид был стратегом (полководцем). Не сумев помешать спартанцам в 424 г. до н. э.
занять город Амфиполь, он был осужден на двадцатилетнее изгнание. В Афины
он возвратился в конце Пелопонесской войны. Этой войне и посвящена его «Ис
тория» в 8 книгах. Сочинение не было закончено Фукидидом, завершил его дру
гой греческий историк - Ксенофонт.
Фукидид, критически подходивший к источникам, считается родоначальни
ком реалистического метода в греческой историографии. Все военные действия
«Истории» описываются в хронологическом порядке, год за годом, с разделением
на лето и зиму.
По мнению Фукидида, главной задачей историка является поиск истины
и верная передача событий. Он считал, что только такое описание может помочь
будущим политикам и государственным деятелям, которые, анализируя события
прошлого, смогут легче принимать правильные решения в сложившейся кон
кретной ситуации. Исторический метод Фукидида считается вершиной античной
историографии.
Фукидида ценили и ему подражали римские историки Гай Саллюстий Крисп,
Публий Корнелий Тацит, Аммиан Марцеллин. На латинский язык труд Фукиди
да перевел Лоренцо Вала (XV в.). Однако истинное признание пришло к нему
только в XVIII-XIX вв. благодаря английским историкам. «История» Фукидида
переведена почти на все европейские языки.
ΞΥΓΓΡΑΦ Η *

i

5

A '. I. Θουκυδίδης Αθηναίος ξυνεγραψε τον πόλεμον των
Πελοποννησίων και Αθηναίων, ώς έπολεμησαν προς άλλήλους,
άρξάμενος εύθυς καθιστάμενου και έλπίσας μεγαν τε εσεσθαι και
άξιολογώτατον των προγεγενημενων, τεκμαιρόμενος ότι άκμάζοντες τε
ησαν ές αυτόν άμφότεροι παρασκευή τη πόση και το αλλο Ελληνικόν

* Фрагменты «Истории» приводятся по изданию: Thucydidis historiae : in 2 vol. /
ed. H. S. Jones and J. E. Powell. Oxford : Clarendon Press, 1942.
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όρων ξυνιστάμενον προς έκατερους, το μεν ευθύς, το δε και
διανοούμενον. (2) κίνησις γάρ αυτή μεγίστη δη τοΐς Έ λλησιν έγενετο
και μερει τινι των βαρβάρων, ώς δε είπεΐν και έπι πλεΐστον
ανθρώπων. (3) τα γάρ προ αυτών και τα έτι παλαίτερα σαφώς μεν
εύρεΐν διά χρόνου πλήθος αδύνατα ήν, έκ δε τεκμηρίων ών έπι
μακρότατον σκοποΰντί μοι πιστεΰσαι ξυμβαίνει ού μεγάλα νομίζω
γενέσθαι ούτε κατά τους πολέμους ούτε ές τά άλλα.
II. Φαίνεται γάρ ή νΰν Ελλάς καλούμενη ού πάλαι βεβαίως
οικουμένη, άλλά μεταναστάσεις τε ούσαι τά πρότερα και ρμδίως
έκαστοι την έαυτών άπολείποντες βιαζόμενοι ύπό τινων αίει πλειόνων.
(2)
τής γάρ έμπορίας ούκ ούσης, ούδ’ έπιμειγνύντες άδεώς άλλήλοις
ούτε κατά γήν ούτε διά θαλάσσης, νεμόμενοί τε τά αύτών έκαστοι όσον
άποζήν και περιουσίαν χρημάτων ούκ έχοντες ούδε γήν φυτεύοντες,
άδηλον δν οπότε τις έπελθών και άτειχίστων άμα δντων άλλος
άφαιρήσεται, τής τε καθ’ ήμεραν αναγκαίου τροφής πανταχοΰ αν
?
/
?
~
ί
~
5
/
\
Ο 5
? \
V
ηγούμενοι επικρατειν, ου χαλεπως απανισταντο, και όι αυτο ουτε
μεγεθει πόλεων ίσχυον ούτε τή άλλη παρασκευή. (3) μάλιστα δε τής
γής ή άρίστη αίει τάς μεταβολάς των οίκητόρων ειχεν, η τε νΰν
Θεσσαλία καλούμενη και Βοιωτία Πελοπόννησου τε τά πολλά πλήν
Αρκαδίας, τής τε άλλης όσα ήν κράτιστα. (4) διά γάρ αρετήν γής αΐ τε
δυνάμεις τισι μείζους έγγιγνόμεναι στάσεις ένεποίουν έξ ών
έφθείροντο, και άμα ύπο αλλοφύλων μάλλον έπεβουλεύοντο. (5) την
γοΰν Αττικήν έκ τοΰ έπι πλεΐστον διά το λεπτόγεων άστασίαστον
ούσαν άνθρωποι φκουν οί αύτοι αίεί. (6) και παράδειγμα τόδε τοΰ
λόγου ούκ έλάχιστόν έστι διά τάς μετοικίας ές τά άλλα μη ομοίως
αύξηθήναι·έκ γάρ τής άλλης Ελλάδος οί πολεμφ η στάσει έκπίπτοντες
παρ’ Αθηναίους οί δυνατώτατοι ώς βέβαιον δν άνεχώρουν, και πολΐται
γιγνόμενοι εύθυς άπο παλαιοΰ μείζω έτι έποίησαν πλήθει ανθρώπων
την πόλιν, ώστε και ές Ιωνίαν ύστερον ώς ούχ ίκανής ούσης τής
Αττικής αποικίας έξεπεμψαν.
III. Δηλοΐ δε μοι και τόδε των παλαιών ασθένειαν ούχ ήκιστα· προ
γάρ των Τρωικών ούδεν φαίνεται πρότερον κοινή έργασαμενη ή
Ελλάς· (2) δοκεΐ δε μοι, ούδε τούνομα τοΰτο ξύμπασά πω ειχεν, άλλά
τα μεν προ Έ λληνος τοΰ Δευκαλίωνος και πάνυ ούδε είναι ή
έπίκλησις αύτη, κατά έθνη δε άλλα τε και το Πελασγικόν έπι πλεΐστον
άφ’ έαυτών την έπωνυμίαν παρεχεσθαι, Έ λληνος δε και των παίδων
αύτοΰ έν τή Φθιώτιδι ίσχυσάντων, και έπαγομενων αύτους ε π ’ ώφελίμ
ές τάς άλλας πόλεις, καθ’ έκάστους μεν ήδη τή όμιλίμ μάλλον
a
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καλεΐσθαι Έλληνας, ου μεντοι πολλοΰ γε χρόνου [έδυνατο] και
άπασιν έκνικήσαι. τεκμηριοΐ δε μάλιστα Όμηρος· (3) πολλφ γάρ
ύστερον ετι και των Τρωικών γενόμενος ούδαμοΰ τους ξυμπαντας
ώνόμασεν, ούδ’ άλλους η τους μετ’ Αχιλλεως έκ της Φθιώτιδος, οΐπερ
και πρώτοι Έ λληνες ήσαν, Δαναούς δε έν τοΐς έπεσι και Αργείους και
Αχαιούς ανακαλεί. ου μην ουδέ βαρβάρους ε’ιρηκε διά το μηδέ
Έ λληνάς πω, ώς έμοι δοκεΐ, αντίπαλον ές εν όνομα άποκεκρίσθαι.
(4) οί δ ’ ούν ώς έκαστοι Έ λληνες κατά πόλεις τε όσοι άλλήλων
ξυνίεσαν και ξυμπαντες ύστερον κληθεντες ούδέν προ των Τρωικών
δι’ ασθένειαν και άμειξίαν άλλήλων άθρόοι έπραξαν. άλλά και ταυτην
την στρατείαν θαλάσση ήδη πλείω χρώμενοι ξυνεξήλθον.
IV. Μίνως γάρ παλαίτατος ών άκοη ίσμεν ναυτικόν έκτήσατο και
της νΰν Ελληνικής θαλάσσης έπι πλεΐστον έκράτησε και των
Κυκλάδων νήσων ήρξε τε και οικιστής πρώτος των πλείστων έγενετο,
Κάρας έξελάσας και τους έαυτοΰ παΐδας ήγεμόνας έγκαταστήσας· τό τε
ληστικόν, ώς είκός, καθήρει έκ τής θαλάσσης έφ’ όσον έδυνατο, τοΰ
τάς προσόδους μάλλον ίεναι αύτφ.
V. Οί γάρ Έ λληνες το πάλαι και των βαρβάρων οι τε έν τη ήπείρφ
παραθαλάσσιοι και όσοι νήσους ειχον, έπειδή ήρξαντο μάλλον
περαιοΰσθαι ναυσιν ε π ’ άλλήλους, έτράποντο προς ληστείαν,
ήγουμενων άνδρών ου των άδυνατωτάτων κέρδους τοΰ σφετερου
αυτών ένεκα και τοΐς άσθενεσι τροφής, και προσπίπτοντες πόλεσιν
άτειχίστοις και κατά κώμας οίκουμεναις ήρπαζον και τον πλεΐστον τοΰ
βίου έντεΰθεν έποιοΰντο, ούκ έχοντός πω αισχύνην τούτου τοΰ έργου,
φεροντος δε τι και δόξης μάλλον· (2) δηλοΰσι δε των τε ήπειρωτών
τινές έτι και νΰν, οίς κόσμος καλώς τοΰτο δράν, και οί παλαιοί των
ποιητών τάς πύστεις των καταπλεόντων πανταχοΰ ομοίως έρωτώντες εί
λησταί είσιν, ώς ούτε ών πυνθάνονται άπαξιούντων το έργον, οίς τε
έπιμελές εΐη είδεναι ούκ ονειδιζόντων. (3) έλήζοντο δε και κατ’
ήπειρον άλλήλους. και μέχρι τοΰδε πολλά τής Ελλάδος τφ παλαιφ
τρόπφ νεμεται περί τε Λοκρους τους Όζόλας και Αίτωλους και
Ακαρνάνας και τήν ταύτη ήπειρον. τό τε σιδηροφορεΐσθαι τούτοις τοΐς
ήπειρώταις άπο τής παλαιός ληστείας έμμεμενηκεν.
VI. Πάσα γάρ ή Ελλάς έσιδηροφόρει διά τάς άφάρκτους τε
οικήσεις και ούκ ασφαλείς παρ’ άλλήλους έφόδους, και ξυνήθη τήν
δίαιταν μεθ’ όπλων έποιήσαντο ώσπερ οί βάρβαροι. (2) σημεΐον δ ’
έστι ταΰτα τής Ελλάδος έτι ούτω νεμόμενα των ποτέ και ές πάντας
όμοίων διαιτημάτων. (3) έν τοΐς πρώτοι δέ Αθηναίοι τόν τε σίδηρον
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κατεθεντο και άνειμενη τη διαίτη ές το τρυφερώτερον μετέστησαν. και
οί πρεσβυτεροι αύτοΐς των εύδαιμόνων διά το άβροδίαιτον ου πολύς
χρόνος έπειδή χιτώνας τε λινοΰς έπαυσαντο φοροΰντες και χρυσών
τεττίγων ένερσει κρωβυλον άναδουμενοι των έν τη κεφαλή τριχών· άφ’
ού και Ίώνων τούς πρεσβυτερους κατά το ξυγγενες έπι πολύ αυτή ή
σκευή κατεσχεν. (4) μετρίμ δ ’ αύ έσθήτι και ές τον νΰν τρόπον πρώτοι
Λακεδαιμόνιοι έχρήσαντο και ές τα άλλα προς τούς πολλούς οί τα
μείζω κεκτημενοι ίσοδίαιτοι μάλιστα κατέστησαν. έγυμνώθησάν τε
πρώτοι και ές το φανερόν άποδυντες λίπα μετά τοΰ γυμνάζεσθαι
ήλείψαντο· το δε πάλαι και έν τφ Όλυμπικφ άγωνι διαζώματα έχοντες
περι τα αιδοία οί άθληται ήγωνίζοντο, και ού πολλά έτη έπειδη
πεπαυται. (5) έτι δε και έν τοΐς βαρβάροις έστιν οίς νΰν, και μάλιστα
τοΐς Λσιανοΐς, πυγμής και πάλης άθλα τίθεται, και διεζωμενοι τοΰτο
δρώσιν. (6) πολλά δ ’ αν και άλλα τις άποδείξειε το παλαιόν
Ελληνικόν ομοιότροπα τφ νΰν βαρβαρικφ διαιτώμενον.
VII. Των δε πόλεων όσαι μεν νεώτατα φκίσθησαν και ήδη
Λ · ·
/
V
/
Λ
-A A
V
/
}
}
ί
~
πλωιμωτερων οντων, περιουσίας μάλλον εχουσαι χρημάτων επ αυτοις
τοΐς αιγιαλοις τείχεσιν έκτίζοντο και τους ισθμούς απελαμβανον
?
/
Г/
\
~
\
\
/
Г/
>
/
? £\
εμπορίας τε ενεκα και τής προς τους προσοικους έκαστοι ισχύος· αι δε
παλαιαι διά τήν ληστείαν έπι πολύ άντίσχουσαν άπο θαλάσσης
μάλλον φκίσθησαν, αι τε έν ταΐς νήσοις και έν ταΐς ήπείροις (έφερον
γάρ άλλήλους τε και των άλλων όσοι όντες ού θαλάσσιοι κάτω φκουν),
και μέχρι τοΰδε έτι άνφκισμενοι είσίν.
VIII. Και ούχ ήσσον λησται ήσαν οί νησιωται, Κάρες τε όντες και
Φοίνικες· ούτοι γάρ δή τάς πλείστας των νήσων φκησαν. μαρτυριον δε·
Δήλου γάρ καθαιρομενης ύπο Αθηναίων έν τφδε τφ πολεμφ και των
θηκών άναιρεθεισων όσαι ήσαν των τεθνεώτων έν τη νήσφ, ύπερ ήμισυ
Κάρες έφάνησαν, γνωσθεντες τή τε σκευή των όπλων ξυντεθαμμενη και
τφ τρόπφ φ νΰν έτι θάπτουσιν. (2) καταστάντος δε τοΰ Μίνω ναυτικοΰ
πλωϊμώτερα έγενετο παρ’ άλλήλους (οί γάρ έκ των νήσων κακοΰργοι
άνεστησαν ύ π ’ αύτοΰ, ότεπερ και τάς πολλάς αύτων κατφκιζε), (3) και
οί παρά θάλασσαν άνθρωποι μάλλον ήδη τήν κτήσιν των χρημάτων
ποιούμενοι βεβαιότερον φκουν, καί τινες και τείχη περιεβάλλοντο ώς
πλουσιώτεροι έαυτων γιγνόμενοι· έφιεμενοι γάρ των κερδών οι τε
ήσσους ύπεμενον τήν των κρεισσόνων δουλείαν, οι τε δυνατώτεροι
περιουσίας έχοντες προσεποιοΰντο ύπηκόους τάς έλάσσους πόλεις.
/ /I \
\
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V o
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(4) και εν τουτφ τφ τροπφ μάλλον ηόη οντες ύστερον χρονφ επι Τροίαν
έστρατευσαν.
гта
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IX. Αγαμέμνων τε μοι δοκεΐ των τότε δυνάμει προυχων και ου
τοσοΰτον τοΐς Τυνδάρεω όρκοις κατειλημμένους τους Ελένης
μνηστήρας άγων τον στόλον άγεΐραι. (2) λέγουσι δε και οί τα
σαφέστατα Πελοποννησίων μνήμη παρά των πρότερον δεδεγμένοι
Πέλοπά τε πρώτον πλήθει χρημάτων, α ήλθεν έκ τής Άσίας έχων ές
ανθρώπους άπορους, δυναμιν περιποιησάμενον την έπωνυμίαν τής
χώρας έπηλυν όντα όμως σχεΐν, και ύστερον τοΐς έκγόνοις έτι μείζω
ξυνενεχθήναι, Εύρυσθέως μεν έν τή Αττική ύπο Ήρακλειδών
άποθανόντος, Άτρέως δε μητρος άδελφοΰ όντος αύτφ, και
έπιτρέψαντος Εύρυσθέως, ότ’ έστράτευε, Μυκήνας τε και τήν άρχήν
κατά το οίκεΐον Άτρεΐ (τυγχάνειν δε αυτόν φευγοντα τον πατέρα διά
τον Χρυσίππου θάνατον), και ώς ούκέτι άνεχώρησεν Εύρυσθευς,
βουλομένων και των Μυκηναίων φόβφ των Ήρακλειδών και αμα
δυνατόν δοκοΰντα είναι και το πλήθος τεθεραπευκότα των Μυκηναίων
τε και όσων Εύρυσθευς ήρχε τήν βασιλείαν Άτρέα παραλαβεΐν, και
των Περσειδών τους Πελοπίδας μείζους καταστήναι. (3) a μοι δοκεΐ
Αγαμέμνων παραλαβών και ναυτικφ [τε] αμα έπι πλέον των άλλων
ίσχυσας, τήν στρατείαν ού χάριτι το πλέον η φόβφ ξυναγαγών
ποιήσασθαι. (4) φαίνεται γάρ ναυσί τε πλείσταις αύτος άφικόμενος και
Άρκάσι προσπαρασχών, ώς Όμηρος τούτο δεδήλωκεν, εΐ τφ ίκανος
τεκμηριώσαι. και έν τού σκήπτρου αμα τή παραδόσει εΐρηκεν αύτον
πολλήσι νήσοισι και Ά ργεΐ παντι άνάσσειν· ούκ άν ούν νήσων έξω
των περιοικίδων (αύται δε ούκ άν πολλαι ειεν) ήπειρώτης ων έκράτει,
εί μή τι και ναυτικόν ειχεν. είκάζειν δε χρή και ταυτη τή στρατείμ οία
ήν τά προ αύτής. <...>
B'. XXXIV. Έ ν δε τφ αύτφ χειμώνι Αθηναίοι τφ πατρίφ νόμφ
χρώμενοι δημοσίμ ταφάς έποιήσαντο των έν τφδε τφ πολέμφ πρώτων
άποθανόντων τρόπφ τοιφδε. (2) τά μεν οστά προτίθενται των
άπογενομένων πρότριτα σκηνήν ποιήσαντες, και έπιφέρει τφ αύτοΰ
έκαστος ήν τι βουληται· (3) έπειδάν δε ή έκφορά η, λάρνακας
κυπαρισσίνας άγουσιν άμαξαι, φυλής έκάστης μίαν· ένεστι δε τά οστά
ής έκαστος ήν φυλής. μία δε κλίνη κενή φέρεται έστρωμένη των
αφανών, οι άν μή εύρεθώσιν ές άναίρεσιν. (4) ξυνεκφέρει δε ο
βουλόμενος και άστών και ξένων, και γυναίκες πάρεισιν αί
προσήκουσαι έπι τον τάφον ολοφυρόμεναι. (5) τιθέασιν ούν ές το
δημόσιον σήμα, ο έστιν έπι τού καλλίστου προαστείου τής πόλεως, και
αίει έν αύτφ θάπτουσι τους έκ των πολέμων, πλήν γε τους έν
Μαραθώνι· έκείνων δε διαπρεπή τήν αρετήν κρίναντες αύτοΰ και τον
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τάφον έποίησαν. (6) έπειδάν δε κρυψωσι γη, άνηρ ηρημενος ύπο της
πόλεως, ος αν γνώμη τε δοκη μη άξυνετος είναι και αξιώσει προήκη,
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λεγει επ αυτοις έπαινον τον πρέποντα· μετα δε τούτο απέρχονται.
(7) ώδε μεν θάπτουσιν· και διά παντος του πολέμου, οπότε ξυμβαίη
αύτοΐς, έχρώντο τφ νόμφ. (8) έπι δ’ ούν τοΐς πρώτοις τοΐσδε Περικλής
ο Ξανθίππου ηρέθη λέγειν. και έπειδή καιρός έλάμβανε, προελθων
άπο τοΰ σήματος έπι βήμα υψηλόν πεποιημένον, όπως άκουοιτο ώς
έπι πλεΐστον τοΰ ομίλου, έλεγε τοιάδε.
XXXV. «Οί μεν πολλοί των ένθάδε ήδη είρηκότων έπαινοΰσι τον
προσθέντα τφ νόμφ τον λόγον τόνδε, ώς καλόν έπι τοΐς έκ των
πολέμων θαπτομένοις άγορευεσθαι αυτόν. έμοι δε άρκοΰν αν έδόκει
είναι άνδρών αγαθών έργφ γενομένων έργφ και δηλοΰσθαι τάς τιμάς,
οία και νΰν περι τον τάφον τόνδε δημοσίμ παρασκευασθέντα όράτε,
και μή έν ένι άνδρι πολλών άρετάς κινδυνευεσθαι εύ τε και χείρον
είπόντι πιστευθήναι. (2) χαλεπόν γάρ το μετρίως είπεΐν έν ф μόλις και
ή δόκησις τής άληθείας βεβαιοΰται. ο τε γάρ ξυνειδώς και ευνους
ακροατής ταχ αν τι ενδεεστερως προς α βούλεται τε και επισταται
νομίσειε δηλοΰσθαι, ο τε άπειρος έστιν α και πλεονάζεσθαι, διά
φθόνον, ε ΐ τι υπέρ τήν αύτοΰ φυσιν άκουοι. μέχρι γάρ τοΰδε άνεκτοι οί
έπαινοί είσι περι έτέρων λεγόμενοι, ές όσον αν και αύτος έκαστος
οΐηται ίκανος είναι δράσαί τι ών ήκουσεν· τφ δέ ύπερβάλλοντι αύτών
φθονοΰντες ήδη και άπιστοΰσιν. (3) έπειδή δέ τοΐς πάλαι ούτως
έδοκιμάσθη ταΰτα καλώς έχειν, χρή και έμέ έπόμενον τφ νόμφ
πειράσθαι ύμών τής έκαστου βουλήσεώς τε και δόξης τυχεΐν ώς έπι
πλεΐστον».
XXXVI. «Άρξομαι δέ άπο των προγόνων πρώτον· δίκαιον γάρ
αύτοΐς και πρέπον δέ άμα έν τφ τοιφδε την τιμήν ταυτην τής μνήμης
δίδοσθαι. τήν γάρ χώραν οί αύτοι αίει οίκοΰντες διαδοχή των
έπιγιγνομένων μέχρι τοΰδε έλευθέραν δι’ άρετήν παρέδοσαν. (2) και
έκεΐνοί τε άξιοι έπαίνου και έτι μάλλον οί πατέρες ήμών· κτησάμενοι
γάρ προς οίς έδέξαντο όσην έχομεν άρχήν ούκ άπόνως ήμΐν τοΐς νΰν
/л
/ л \
'
Q· '
Λ · '
Э ~
ί
\
f
~
f/c·
f
rv
1/
V
προσκατελιπον. (3) τα δε πλειω αυτής αυτοί ήμεις οιδε οι νυν ετι οντες
μάλιστα έν τή καθεστηκυίμ ήλικίμ έπηυξήσαμεν και τήν πόλιν τοΐς
πάσι παρεσκευάσαμεν και ές πόλεμον και ές είρήνην αύταρ κεστάτην.
(4) ών έγώ τα μέν κατά πολέμους έργα, οίς έκαστα έκτήθη, ή εΐ τι
αύτοι ή οί πατέρες ήμών βάρβαρον ή Έ λληνα πολέμιον έπιόντα
προθυμως ήμυνάμεθα, μακρηγορεΐν έν είδόσιν ού βουλόμενος έάσω·
î
\
с· \
f/
ΐ
ζ!··,
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ΐ
’
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/
απο δε οιας τε επιτηδευσεως ηλθομεν επ αυτα και μεθ οιας πολιτείας
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και τρόπων έξ οιων μεγάλα έγενετο, ταΰτα δηλώσας πρώτον είμι και
έπι τον τώνδε έπαινον, νομίζων έπι τε τφ παρόντι ούκ αν απρεπή
λεχθήναι αυτά και τον πάντα όμιλον και αστών και ξένων ξυμφορον
είναι έπακοΰσαι αυτών».
XXXVII. «Χρώμεθα γάρ πολιτεία ου ζηλουση τους τών πελας
νόμους, παράδειγμα δε μάλλον αυτοί όντες τισιν η μιμούμενοι
?
/
\
V
\ c * \
\
\
î
Î л /
} л л ч }
Λ
^
5
~
ετερους. και ονομα μεν δια το μη ες ολίγους αλλ ες πλειονας οικειν
δημοκρατία κεκληται· μετεστι δε κατά μεν τους νόμους προς τά ίδια
διάφορα πάσι το ίσον, κατά δε την άξίωσιν, ώς έκαστος εν τφ
) Ρ
~
?
Î
\
/
\
Λ /
Î
\
\
У\
Э
Ч
Э
~
ευδοκιμεί, ουκ απο μέρους το πλέον ες τα κοινά η απ αρετής
προτιμάται, ούδ’ αύ κατά πενίαν, εχων γε τι αγαθόν δράσαι την πόλιν,
αξιώματος άφανείμ κεκώλυται. (2) έλευθερως δε τα τε προς το κοινόν
πολιτευομεν και ές την προς άλλήλους των καθ’ ήμεραν
έπιτηδευμάτων ύποψίαν, ού δι’ οργής τον πελας, εί καθ’ ήδονήν τι δρμ,
εχοντες, ούδε άζημίους μεν, λυπηράς δε τή όψει άχθηδόνας
προστιθέμενοι. (3) άνεπαχθώς δε τά ίδια προσομιλοΰντες τά δημόσια
διά δέος μάλιστα ού παρανομοΰμεν, των τε αίει έν αρχή όντων
ακροασει και των νομών, και μαλιστα αυτών οσοι τε επ ωφελιμ των
αδικούμενων κεΐνται και όσοι άγραφοι όντες αισχύνην όμολογουμενην
φερουσιν».
XXXVIII. «Και μην και των πόνων πλείστας άναπαυλας τή γνώμη
έπορισάμεθα, άγωσι μεν γε και θυσίαις διετησίοις νομίζοντες, ίδίαις δε
κατασκευαΐς εύπρεπεσιν, ών καθ’ ήμεραν ή τερψις το λυπηρόν
έκπλήσσει. (2) έπεσερχεται δε διά μέγεθος τής πόλεως έκ πάσης γής τά
πάντα, και ξυμβαίνει ήμΐν μηδέν οίκειοτερμ τή απολαύσει τά αύτοΰ
άγαθά γιγνόμενα καρποΰσθαι η και τά τών άλλων ανθρώπων».
XXXIX. «Διαφερομεν δέ και ταΐς τών πολεμικών μελεταις τών
έναντίων τοΐσδε. την τε γάρ πόλιν κοινήν παρεχομεν, και ούκ εστιν ότε
ξενηλασίαις άπείργομεν τινα η μαθήματος η θεάματος, ο μή κρυφθέν
άν τις τών πολεμίων ίδών ώφεληθείη, πιστεύοντες ού ταΐς
~
\
л
/
\
Î
/
5
~
ΐ
\
V
παρασκευαις το πλέον και απαταις ή τφ αφ ήμων αυτών ες τα εργα
εύψύχφ· και έν ταΐς παιδείαις οί μέν έπιπόνφ ασκήσει εύθυς νέοι όντες
το άνδρεΐον μετέρχονται, ημείς δέ άνειμενως διαιτώμενοι ούδέν ήσσον
έπι τους ίσοπαλεΐς κινδύνους χωροΰμεν. (2) τεκμήριον δε· ούτε γάρ
Λακεδαιμόνιοι καθ’ έαυτούς, μεθ’ άπάντων δέ ές την γήν ήμών
στρατεύουσι, τήν τε τών πελας αύτοι έπελθόντες ού χαλεπώς έν τή
άλλοτρίμ τους περι τών οικείων αμυνόμενους μαχόμενοι τά πλείω
κρατοΰμεν. (3) άθρόμ τε τή δυνάμει ήμών ούδείς πω πολέμιος ένετυχε
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διά την του ναυτικού τε αμα έπιμελειαν και την έν τη γη έπι πολλά
ήμων αύτων έπίπεμψιν· ήν δε που μορίφ τινι προσμείξωσι,
κρατήσαντες τε τινας ήμων πάντας αύχοΰσιν άπεωσθαι και νικηθεντες
ύφ ’ απάντων ήσσήσθαι. (4) καίτοι εί ρμθυμίμ μάλλον η πόνων μελέτη
και μη μετά νόμων το πλέον η τρόπων ανδρείας έθελομεν κινδυνευειν,
περιγίγνεται ήμΐν τοΐς τε μελλουσιν άλγεινοΐς μη προκάμνειν, και ές
αυτά έλθοΰσι μη άτολμοτερους των αίει μοχθουντων φαίνεσθαι, και έν
τε τουτοις την πόλιν αξίαν είναι θαυμάζεσθαι και έτι έν αλλοις».
XL. «Φιλοκαλοΰμεν τε γάρ μετ’ εύτελείας και φιλοσοφοΰμεν ανευ
μαλακίας· πλουτφ τε έργου μάλλον καιρφ η λόγου κόμπφ χρώμεθα,
και το πενεσθαι ούχ όμολογεΐν τινι αισχρόν, άλλά μη διαφευγειν έργφ
>/
/'ЛЧ V
ΛΡ
5
ΛΡ
>
/
?/
\
A
~
}
/
αισχιον. (2) ενι τε τοις αυτοις οικείων αμα και πολίτικων επιμελεια,
και έτεροις προς έργα τετραμμενοις τα πολιτικά μη ένδεως γνωναι·
μόνοι γάρ τόν τε μηδέν τωνδε μετεχοντα ούκ άπράγμονα, άλλ’ άχρεΐον
νομίζομεν, και οί αύτοι ήτοι κρίνομεν γε η ένθυμουμεθα ορθως τα
πράγματα, ού τους λόγους τοΐς έργοις βλάβην ήγουμενοι, άλλά μη
προδιδαχθήναι μάλλον λόγφ πρότερον η έπι α δει έργφ έλθεΐν.
С·
/
' C ' ·
\
/ c·
f/
(3) διαφεροντως γαρ δή και τοδε εχομεν ωστε τολμάν τε οι αυτοί
μάλιστα και περι ων έπιχειρήσομεν έκλογίζεσθαι· ο τοΐς άλλοις
άμαθία μέν θράσος, λογισμός δέ όκνον φέρει. κράτιστοι δ ’ αν τήν
ψυχήν δικαίως κριθεΐεν οί τά τε δεινά και ήδεα σαφέστατα
γιγνώσκοντες και διά ταΰτα μή άποτρεπόμενοι έκ των κινδύνων.
(4) και τα ές άρετήν ένηντιώμεθα τοΐς πολλοΐς· ού γάρ πάσχοντες εύ,
άλλά δρωντες κτώμεθα τους φίλους. βεβαιότερος δέ ο δράσας τήν
χάριν ωστε οφειλομενην δι’ εύνοίας ф δεδωκε σφ ζεινό δέ άντοφείλων
άμβλυτερος, είδως ούκ ές χάριν, άλλ’ ές οφείλημα τήν άρετήν
άποδώσων. (5) και μόνοι ού τοΰ ξυμφεροντος μάλλον λογισμφ ή τής
έλευθερίας τφ πιστφ άδεως τινά ώφελοΰμεν».
XLI. «Ξυνελών τε λέγω τήν τε πάσαν πόλιν τής Ελλάδος παίδευσιν
^
'
ο ι
^
с·
~
ν
\
?
\
Ç·
είναι και καθ έκαστον όοκειν αν μοι τον αυτόν ανόρα παρ ήμων επι
л
~
ч
I/o
\
\
/
/л
\
~
πλειστ αν ειδη και μετα χαριτων μαλιστ αν ευτραπελως το σωμα
αυτάρκες παρεχεσθαι. (2) και ώς ού λόγων έν τφ παρόντι κόμπος τάδε
μάλλον ή έργων έστιν άλήθεια, αύτή ή δυναμις τής πόλεως, ήν άπο
τωνδε των τρόπων έκτησάμεθα, σημαίνει. (3) μόνη γάρ των νΰν άκοής
κρείσσων ές πείραν έρχεται, και μόνη ούτε τφ πολεμίφ έπελθόντι
?
/
9/
f
,
л ~
V
~ с
/
/
f
αγανακτησιν εχει υφ οιων κακοπάθει ουτε τφ υπηκοφ καταμεμψιν ως
ούχ ύ π ’ άξίων άρχεται. (4) μετά μεγάλων δέ σημείων και ού δή τοι
άμάρτυρόν γε τήν δυναμιν παρασχόμενοι τοΐς τε νΰν και τοΐς έπειτα
а
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θαυμασθησόμεθα, και ούδεν προσδεόμενοι ουτε Όμηρου επαινετού
ν
f/
V
\
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/
/
~
с ? V
\
?
/
?
ουτε οστις επεσι μεν το αυτικα τερψει, των ο έργων την υπονοιαν η
αλήθεια βλάψει, άλλά πάσαν μεν θάλασσαν και γην έσβατον τη
ήμετερμ τόλμη καταναγκάσαντες γενεσθαι, πανταχοΰ δε μνημεία
κακών τε κάγαθων άίδια ξυγκατοικίσαντες. (5) περί, τοιαυτης ούν
πόλεως ο'ιδε τε γενναίως δικαιοΰντες μη άφαιρεθήναι αυτήν μαχόμενοι
έτελευτησαν, και των λειπομενων πάντα τινά είκος έθελειν υπέρ αυτής
κάμνειν».
XLII. «Δι’ ο δή και έμήκυνα τα περι τής πόλεως, διδασκαλίαν τε
ποιούμενος μή περι ίσου ήμΐν είναι τον άγωνα και οίς τώνδε μηδέν
?
/
?
/
\
\
)Λ
/
V
5
,
~
~
/
\
υπάρχει ομοίως, και τήν ευλογιάν αμα εφ οις νυν λεγω φανεραν
σημείοις καθιστάς. (2) και είρηται αυτής τα μέγιστα· α γάρ τήν πόλιν
ύμνησα, αί τωνδε και των τοιωνδε άρεται έκόσμησαν, και ούκ άν
πολλοΐς των Ελλήνων ισόρροπος ώσπερ τωνδε ο λόγος των έργων
φανείη. δοκεΐ δε μοι δηλοΰν άνδρος αρετήν πρώτη τε μηνυουσα και
τελευταία βεβαιοΰσα ή νΰν τωνδε καταστροφή. (3) και γάρ τοΐς τάλλα
χείροσι δίκαιον τήν ές τους πολέμους ύπέρ τής πατρίδος ανδραγαθίαν
προτίθεσθαι· άγαθφ γάρ κακόν άφανίσαντες κοινώς μάλλον ωφέλησαν
ή έκ των ιδίων έβλαψαν. (4) τωνδε δέ ουτε πλούτου τις τήν έτι
άπόλαυσιν προτιμήσας έμαλακίσθη ουτε πενίας έλπίδι, ώς καν έτι
διαφυγών αύτήν πλουτήσειεν, αναβολήν τοΰ δεινοΰ έποιήσατο· την δέ
των έναντίων τιμωρίαν ποθεινοτέραν αύτών λαβόντες και κινδύνων
αμα τόνδε κάλλιστον νομίσαντες έβουλήθησαν μετ’ αύτοΰ τους μέν
τιμωρεΐσθαι, των δέ έφίεσθαι, έλπίδι μέν το αφανές τοΰ κατορθώσειν
έπιτρέψαντες, έργφ δέ περι τοΰ ήδη δρωμένου σφίσιν αύτοΐς άξιοΰντες
πεποιθέναι, και έν αύτφ τφ άμύνεσθαι και παθεΐν μάλλον ήγησάμενοι
’\ г \ - | Э с · /
f У
Γ\
'
'
5
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~
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сч
η [το] ενόοντες σφζεσθαι, το μεν αισχρόν του λογου εφυγον, το ô
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С· ? ’ Λ
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f
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εργον τφ σωματι υπεμειναν και δι ελάχιστου καιρού τύχης αμα ακμη
τής δόξης μάλλον ή τοΰ δέους άπηλλάγησαν».
XLIII. «Και οιδε μέν προσηκόντως τη πόλει τοιοίδε έγένοντο-τους
δέ λοιπούς χρή άσφαλεστέραν μέν ευχεσθαι, άτολμοτέραν δέ μηδέν
άξιοΰν τήν ές τους πολεμίους διάνοιαν έχειν, σκοποΰντας μή λόγφ
μόνφ τήν ώφελίαν, ήν αν τις προς ούδέν χείρον αύτους ύμάς είδότας
μηκύνοι, λέγων όσα έν τφ τους πολεμίους άμύνεσθαι άγαθά ένεστιν,
άλλά μάλλον τήν τής πόλεως δύναμιν καθ’ ήμέραν έργφ θεωμένους
και έραστάς γιγνομένους αύτής, και όταν ύμΐν μεγάλη δόξη είναι,
ένθυμουμένους ότι τολμώντες και γιγνώσκοντες τα δέοντα και έν τοΐς
έργοις αίσχυνόμενοι ανδρες αύτά έκτήσαντο, και οπότε και πείρμ του
a
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σφαλειεν, ούκ ούν και την πόλιν γε της σφετερας αρετής αξιοΰντες
στερίσκειν, καλλιστον δε έρανον αύτή προΐεμενοι. (2) κοινή γαρ τα
σώματα διδόντες ιδί$ τον αγήρων έπαινον έλαμβανον και τον τάφον
έπισημότατον, ούκ έν ф κεινται μάλλον, άλλ’ έν φ ή δόξα αύτων παρά
τφ έντυχόντι αίει και λόγου και έργου καιρφ αιείμνηστος
καταλείπεται. (3) άνδρών γάρ έπιφανών πάσα γή τάφος, και ού στηλών
μόνον έν τή οικεί$ σημαίνει έπιγραφή, άλλά και έν τή μή προσηκουση
9/
/
4
?
/
~
~ A A
9\
~
9/
αγραφος μνήμη παρ εκαστφ τής γνώμης μάλλον ή του έργου
ένδιαιτάται. (4) ους νΰν υμείς ζηλώσαντες και το ευδαιμον το
έλευθερον, το δ ’ έλευθερον το ευψυχον κρίναντες μή περιοράσθε τους
πολεμικούς κινδύνους. (5) ού γάρ οί κακοπραγοΰντες δικαιότερον
άφειδοΐεν αν τοΰ βίου, οίς έλπις ούκ έστιν άγαθοΰ, άλλ’ οίς ή έναντία
μεταβολή έν τφ ζήν έτι κινδυνεύεται και έν οίς μάλιστα μεγάλα τα
διαφεροντα, ήν τι πταίσωσιν. (6) άλγεινοτερα γάρ άνδρί γε φρόνημα
έχοντι ή μετά τοΰ [έν τφ] μαλακισθήναι κάκωσις η ο μετά ρώμης και
κοινής έλπίδος αμα γιγνόμενος άναίσθητος θάνατος».
XLIV. «Δι’ όπερ και τους τωνδε νΰν τοκεας, όσοι πάρεστε, ούκ
ολοφύρομαι μάλλον η παραμυθήσομαι. έν πολυτρόποις γάρ ξυμφοραΐς
9
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' с· 9
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/
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επιστανται τραφεντες· το ο ευτυχες, οι αν τής ευπρεπέστατης λαχωσιν,
ώσπερ ο'ιδε μεν νΰν, τελευτής, ύμεΐς δε λύπης, και οίς ένευδαιμονήσαί
τε ο βίος ομοίως και έντελευτήσαι ξυνεμετρήθη. (2) χαλεπόν μεν ούν
οιδα πείθειν όν, ων και πολλάκις εξετε ύπομνήματα έν άλλων
εύτυχίαις, αίς ποτέ και αύτοι ήγάλλεσθε· και λύπη ούχ ων άν τις μή
πειρασάμενος άγαθων στερίσκηται, άλλ’ ού άν έθάς γενόμενος
άφαιρεθη. (3) καρτερεΐν δέ χρή και άλλων παίδων έλπίδι, οίς έτι
ήλικία τεκνωσιν ποιεΐσθαι· ίδίμ τε γάρ των ούκ όντων λήθη οί
έπιγιγνόμενοί τισιν έσονται, και τη πόλει διχόθεν, έκ τε τοΰ μή
έρημοΰσθαι και άσφαλείμ, ξυνοίσει· ού γάρ οίόν τε ίσον τι ή δίκαιον
βουλεύεσθαι ο ί άν μή και παΐδας έκ τοΰ όμοίου παραβαλλόμενοι
κινδυνεύωσιν. (4) όσοι δ ’ αύ παρηβήκατε, τόν τε πλεονα κέρδος ον
ηύτυχεΐτε βίον ήγεΐσθε και τόνδε βραχυν έσεσθαι, και τη τωνδε
εύκλείμ κουφίζεσθε. το γάρ φιλότιμον άγήρων μόνον, και ούκ έν τφ
άχρείφ τής ήλικίας το κερδαίνειν, ώσπερ τινες φασι, μάλλον τέρπει,
άλλά το τιμάσθαι».
XLV. «Παισί, δ ’ αύ όσοι τωνδε πάρεστε ή άδελφοΐς όρώ μεγαν τον
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9/
9
~ \
^
λΛ
9\
ч
αγώνα (τον γαρ ουκ οντα απας ειωθεν επαινειν), και μόλις αν καθ
ύπερβολήν άρετής ούχ όμοιοι, άλλ’ ολίγφ χείρους κριθεΐτε. φθόνος
γάρ τοΐς ζωσι προς το άντίπαλον, το δέ μή έμποδων άνανταγωνίστφ
α
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εύνοί$ τετίμηται. (2) ει δε με δει και γυναικείας τι αρετής, δσαι νυν έν
χηρεί$ εσονται, μνησθήναι, βραχείς παραινεσει απαν σημανω. τής τε
γάρ ύπαρχουσης φυσεως μή χείροσι γενεσθαι ύμΐν μεγάλη ή δόξα και
~
9\
9
ч 9л /
9
~
/
9\
/
9
~
9/
л /
Τ
ης αν επ ελαχιστον αρετής περι η ψογου εν τοις αρσεσι κλέος η».
XLVI. «Ε’ίρηται και έμοι λόγφ κατά τον νόμον όσα είχον
πρόσφορα, και έργφ οί θαπτόμενοι τα μεν ήδη κεκόσμηνται, τα δε
αύτων τους παΐδας το άπο τοΰδε δημοσίμ ή πόλις μέχρι ήβης θρέψει,
ωφέλιμον στέφανον τοΐσδέ τε και τοΐς λειπομένοις των τοιωνδε
αγώνων προτιθεΐσα· άθλα γάρ οίς κεΐται άρετης μέγιστα, τοΐς δε και
άνδρες άριστοι πολιτευουσιν. (2) νΰν δε άπολοφυράμενοι ον προσήκει
έκάστφ άπιτε».
XLVII. Τοιόσδε μεν ο τάφος έγένετο έν τφ χειμώνι τουτφ· και
διελθόντος αύτοΰ πρώτον έτος τοΰ πολέμου τοΰδε έτελευτα. (2) τοΰ δε
θέρους ευθύς άρχομένου Πελοποννήσιοι και οί ξυμμαχοι τα δυο μέρη
ώσπερ και το πρώτον έσέβαλον ές την Αττικήν (ήγεΐτο δε Αρχίδαμος ο
Ζευξιδάμου Λακεδαιμονίων βασιλεύς), και καθεζόμενοι έδήουν την
γην. (3) και όντων αυτών ού πολλάς πω ήμέρας έν τη Αττική ή νόσος
πρώτον ήρξατο γενέσθαι τοΐς Λθηναίοις, λεγόμενον μεν και πρότερον
πολλαχόσε έγκατασκήψαι και περι Λήμνον και έν άλλοις χωρίοις, ού
μέντοι τοσοΰτός γε λοιμός ούδε φθορά ούτως άνθρώπων ούδαμοΰ
έμνημονευετο γενέσθαι. (4) ούτε γάρ Ιατροί, ήρκουν το πρώτον
θεραπευοντες άγνοίμ, άλλ’ αύτοι μάλιστα έθνησκον όσφ και μάλιστα
προσήσαν, ούτε άλλη άνθρωπεία τέχνη ούδεμία· όσα τε προς ίεροΐς
ίκέτευσαν η μαντείοις και τοΐς τοιουτοις έχρήσαντο, πάντα άνωφελή
ήν, τελευτώντές τε αύτων άπέστησαν ύπο τοΰ κακοΰ νικώμενοι.
XLVIII. ή ρ ξ α τ ο δε το μεν πρώτον, ώς λέγεται, έξ Αιθιοπίας τής
ύπερ Αίγυπτου, έπειτα δε και ές Αίγυπτον και Λιβύην κατέβη και ές
την βασιλέως γήν την πολλήν. (2) ές δε την Αθηναίων πόλιν
έξαπιναίως έσέπεσε, και το πρώτον έν τφ Πειραιεΐ ήψατο των
άνθρώπων, ώστε και έλέχθη ύ π ’ αύτων ώς οί Πελοποννήσιοι φάρμακα
έσβεβλήκοιεν ές τα φρέατα· κρήναι γάρ ούπω ήσαν αύτόθι. ύστερον δε
και ές την άνω πόλιν άφίκετο, και έθνησκον πολλφ μάλλον ήδη.
(3) λεγετω μεν ουν περι αυτου ως έκαστος γιγνωσκει και ιατρός και
5 C · /
9
ч
f/
Î
V
T
/
(\
9 /
\
\
9 /
ιδιώτης, αφ οτου εικος ήν γενεσθαι αυτο, και τας αίτιας αστινας
νομίζει τοσαυτης μεταβολής ίκανας είναι δυναμιν ές το μεταστήσαι
~
Ί
\
ς·\
? f
9 /
л /у
\ 9 4 ~ 9 /
~
9/
σχειν· εγω δε οιον τε εγιγνετο λεξω, και αφ ων αν τις σκοπών, ει ποτε
\
?
Λ
9
/
/ Л } 9 \ 9 /
с-\
\
9
~
~
και αυθις επιπεσοι, μαλιστ αν εχοι τι προειδως μή αγνοειν, ταυτα
δηλώσω αύτός τε νοσήσας και αύτος ίδων άλλους πάσχοντας.
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XLIX. Το μεν γάρ έτος, ώς ώμολογεΐτο, έκ πάντων μάλιστα δη
έκεΐνο άνοσον ές τάς αλλας άσθενείας έτυγχανεν δν· εΐ δε τις και
προυκαμνε τι, ές τοΰτο πάντα άπεκρίθη. (2) τους δε άλλους άπ’
ούδεμιάς προφάσεως, άλλ’ έξαίφνης υγιείς δντας πρώτον μεν της
κεφαλής θερμαι ίσχυραι και των οφθαλμών έρυθήματα και φλόγωσις
έλάμβανε, και τα έντός, η τε φάρυγξ και ή γλώσσα, εύθυς αιματώδη ήν
και πνεύμα άτοπον και δυσώδες ήφίει· (3) έπειτα έξ αυτών πταρμός
και βράγχος έπεγίγνετο, και έν ού πολλφ χρόνφ κατεβαινεν ές τα
στήθη ο πόνος μετά βηχος ισχυρού· και οπότε ές τήν καρδίαν
στηρίξειεν, άνεστρεφε τε αυτήν και άποκαθάρσεις χολής πασαι όσαι
ύπο ιατρών ώνομασμεναι είσί,ν έπήσαν, και αυται μετά ταλαιπωρίας
μεγάλης. (4) λυγξ τε τοΐς πλεοσιν ένεπιπτε κενή, σπασμόν ένδιδοΰσα
ισχυρόν, τοΐς μεν μετά ταΰτα λωφήσαντα, τοΐς δε και πολλφ ύστερον.
(5) και το μεν έξωθεν άπτομενφ σώμα ουτ’ άγαν θερμόν ήν ούτε
χλωρόν, άλλ’ ύπερυθρον, πελιτνόν, φλυκταίναις μικραΐς και έλκεσιν
έξηνθηκός· τά δε έντος ούτως έκάετο ώστε μήτε των πάνυ λεπτών
ίματίων και σινδόνων τάς έπιβολάς μηδ’ άλλο τι ή γυμνοί άνεχεσθαι,
ήδιστά τε αν ές ύδωρ ψυχρόν σφάς αύτους ρίπτειν. και πολλοί τοΰτο
των ήμελημενων ανθρώπων και έδρασαν ές φρεατα, τή δίψη άπαυστφ
ξυνεχόμενοι· και έν τφ όμοίφ καθειστήκει τό τε πλέον και έλασσον
ποτόν. (6) και ή απορία τοΰ μή ήσυχάζειν και ή αγρυπνία έπεκειτο διά
παντός. και το σώμα, όσονπερ χρόνον και ή νόσος άκμάζοι, ούκ
Э
/
\
ς. /
у
IV
Λ
/
f/
?\
εμαραινετο, αλλ αντειχε παρα δόξαν τή ταλαιπωριμ, ωστε ή
διεφθείροντο οί πλεΐστοι έναταΐοι και έβδομαΐοι ύπο τοΰ έντος
καύματος, έτι έχοντες τι δυνάμεως, ή εί διαφυγοιεν, έπικατιόντος τοΰ
νοσήματος ές τήν κοιλίαν και έλκώσεώς τε αύτή ίσχυράς έγγιγνομενης
\
ç·
î f
/
Î
f
î
/
?
л л
\
?/
ζ ! · î ,
'·
και διάρροιας αμα ακρατου επιπιπτουσης οι πολλοί ύστερον δι αυτήν
άσθενείμ διεφθείροντο. (7) διεξήει γάρ διά παντος τοΰ σώματος άνωθεν
άρξάμενον το έν τή κεφαλή πρώτον ίδρυθεν κακόν, και εΐ τις έκ των
μεγίστων περιγενοιτο, των γε ακρωτηρίων άντίληψις αύτοΰ
έπεσήμαινεν. (8) κατεσκηπτε γάρ ές αίδοΐα και ές άκρας χεΐρας και
/с*
\
л
л
\
/
/
с · /
ποδας, και πολλοί στερισκομενοι τούτων διεφευγον, εισι δ οι και των
οφθαλμών. τους δε και λήθη έλάμβανε παραυτίκα άναστάντας των
πάντων ομοίως, και ήγνόησαν σφάς τε αύτους και τους έπιτηδείους.
L. Γενόμενον γάρ κρεΐσσον λόγου το είδος τής νόσου τά τε άλλα
χαλεπωτερως ή κατά τήν άνθρωπείαν φυσιν προσεπιπτεν έκάστφ και
έν τφδε έδήλωσε μάλιστα άλλο τι δν ή των ξυντρόφων τι· τα γάρ όρνεα
και τετράποδα όσα ανθρώπων άπτεται, πολλών άτάφων γιγνομενων ή
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ού προσηει η γευσάμενα διεφθείρετο. (2) τεκμήριον δε* των μεν
τοιουτων ορνίθων έπίλειψις σαφής έγενετο, και ούχ έωρωντο ούτε
άλλως ούτε περι τοιοΰτον ούδεν· οί δε κυνες μάλλον αισθησιν
παρειχον τού αποβαίνοντος δια το ξυνδιαιτασθαι.
LI. Το μεν ούν νόσημα, πολλά και αλλα παραλιπόντι ατοπίας, ώς
έκαστφ έτυγχανε τι διαφερόντως έτερφ προς έτερον γιγνόμενον,
~
Τ
} \
~
\
>Ç· /
\
?/
/
4 }
~
\
τοιουτον ην επι παν την ιδέαν. και αλλο παρελυπει κατ εκείνον τον
χρόνον ούδεν των εΐωθότων· ο δε και γενοιτο, ές τούτο έτελευτα.
(2) έθνησκον δε οί μεν άμελείμ, οί δε και πάνυ θεραπευόμενοι. έν τε
ουδέ εν κατέστη Γαμα ώς είπεΐν ότι χρήν προσφεροντας ώφελεΐν· το
γάρ τφ ξυνενεγκον άλλον τούτο έβλαπτεν. (3) σώμα τε αυτάρκες δν
ούδεν διεφάνη προς αύτο ισχύος περι η άσθενείας, άλλά πάντα ξυνήρει
και τα πάση διαίτη θεραπευόμενα. (4) δεινότατον δέ παντός ήν τού
κακού η τε άθυμία οπότε τις αΐσθοιτο κάμνων (προς γάρ το άνελπιστον
εύθυς τραπόμενοι τη γνώμη πολλφ μάλλον προϊεντο σφάς αύτούς και
ούκ άντεΐχον), και ότι έτερος άφ’ έτερου θεραπείας άναπιμπλάμενοι
ώσπερ τα πρόβατα έθνησκον· και τον πλεΐστον φθόρον τούτο ένεποίει.
(5) είτε γάρ μή ’θελοιεν δεδιότες άλλήλοις προσιεναι, άπώλλυντο
έρημοι, και οίκίαι πολλαι έκενώθησαν άπορίμ τού θεραπευσοντος·
είτε προσίοιεν, διεφθείροντο, και μάλιστα οί αρετής τι
μεταποιούμενοι· αισχύνη γάρ ήφείδουν σφών αύτών έσιόντες παρά
τους φίλους, έπει και τάς ολοφύρσεις τών άπογιγνομενων τελευτώντες
και οί οικείοι έξεκαμνον ύπο τού πολλοΰ κακού νικώμενοι. (6) έπι
λ / ο ? ? /
? с·
/
/
(\
г
/
πλέον ο ομως οι διαπεφευγοτες τον τε θνήσκοντα και τον πονουμενον
φκτίζοντο διά το προειδεναι τε και αύτοι ήδη έν τφ θαρσαλέφ είναι·
δις γάρ τον αύτόν, ώστε και κτείνειν, ούκ έπελάμβανεν. και
έμακαρίζοντό τε ύπο τών άλλων, και αύτοι τφ παραχρήμα περιχαρεΐ
και ες τον επειτα χρονον ελπιδος τι ειχον κουφής μηδ αν υπ άλλου
νοσήματος ποτε έτι διαφθαρήναι. <...>
λ λ
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ΛΥΣΙΑΣ
Лисий (ок. 445-380 гг. до н. э.) - греческий оратор, учитель красноречия, ад
вокат, приверженец афинской демократии. Наряду с Исократом, Демосфеном,
Эсхином и др. он вошел в канон десяти лучших ораторов Греции. Будучи мете
ком (человеком без гражданства), Лисий не мог выступать публично, поэтому
писал речи для клиентов, которые и оглашали их в суде. Лишь однажды он сам
выступил на судебном процессе против олигарха Эратосфена, одного из 30 ти
ранов, который был виновен в смерти брата Лисия.
Традиция приписывает Лисию более 200 речей, из которых полностью сохра
нились 23, а фрагментарно - 11. По содержанию они делятся на политические,
судебные и торжественные.
Риторическое искусство Лисия весьма почиталось древними. Он обладал уни
кальной психологичностью, мастерски вживаясь в ситуацию клиента, для которого
писал, и считался образцом простого и лаконичного стиля. Лисия признавали са
мым выдающимся аттическим логографом. Он оказал большое влияние на творче
ство Демосфена и был образцом для римских атгицистов. Лисия высоко ценил гре
ческий историк и оратор I в. до н. э. Дионисий Галикарнасский.
Речи Лисия являются ценным историческим источником изучения Греции
V - нач. IV вв. до н. э., т. к. содержат много деталей из повседневной жизни того
времени.
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ Φ ΟΝΟΥ*

1

5

<ΑΠΟΛΟΓΙΑ>
(1) Περι πολλοΰ αν ποιησαίμην, ώ ανδρες, το τοιουτους υμάς έμοι
δικαστάς περι τούτου τού πράγματος γενεσθαι, οίοίπερ αν ύμΐν αύτοΐς
ειητε τοιαυτα πεπονθοτες· ευ γαρ οιδ οτι, ει την αυτήν γνώμην περι των
άλλων εχοιτε, ηνπερ περι ύμων αύτων, ούκ αν είη δστις ούκ έπι τοΐς
γεγενημενοις άγανακτοίη, άλλα πάντες αν περι των τα τοιαΰτα
έπιτηδευόντων τάς ζημίας μικράς ήγοΐσθε. (2) και ταΰτα ούκ αν είη
μόνον παρ’ ύμΐν ούτως έγνωσμενα, άλλ’ έν άπάση τη Έλλάδι-περι

* Речь «Об убийстве Эратосфена» приводится по изданию: Lisia. I discorsi /
ed. U. Albini. Florence : Sansoni, 1955.
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τούτου γάρ μόνου τού αδικήματος και έν δημοκρατίμ και ολιγαρχίμ ή
αύτη τιμωρία τοΐς άσθενεστάτοις προς τους τα μέγιστα δυναμένους
άποδεδοται, ώστε τον χείριστον των αύτων τυγχάνειν τφ βελτίστφ· ούτως,
ώ ανδρες, ταυτην την υβριν άπαντες άνθρωποι δεινοτάτην ήγοΰνται.
(3) περι μεν ούν τού μεγέθους της ζημίας απαντας υμάς νομίζω την αύτην
διάνοιαν έχειν, και ούδενα ούτως ολιγώρως διακεΐσθαι, δστις οίεται δεΐν
συγγνώμης τυγχάνειν η μικρός ζημίας άξίους ήγεΐται τούς των τοιουτων
έργων αιτίους- (4) ήγοΰμαι δε, ώ ανδρες, τούτο με δεΐν έπιδεΐξαι, ώς
έμοίχευεν Ερατοσθένης την γυναίκα την έμην και έκείνην τε διεφθειρε
και τούς παΐδας τούς έμούς ήσχυνε και έμε αύτον ύβρισεν είς την οικίαν
την έμην είσιών, και ούτε έχθρα έμοι και έκείνφ ούδεμία ήν πλήν ταυτης,
ούτε χρημάτων ένεκα έπραξα ταΰτα, ΐνα πλούσιος έκ πενητος γενωμαι,
ούτε άλλους κέρδους ούδενος πλήν της κατά τούς νόμους τιμωρίας.
(5) έγώ τοίνυν έξ αρχής ύμΐν άπαντα έπιδείξω τα έμαυτοΰ πράγματα,
ούδεν παραλείπων, άλλά λεγων τάληθή- ταύτην γάρ έμαυτφ μόνην
ήγοΰμαι σωτηρίαν, έάν ύμΐν είπεΐν άπαντα δυνηθώ τα πεπραγμένα.
(6)
Έγώ γάρ, ώ Αθηναίοι, έπειδή έδοξε μοι γήμαι και γυναίκα
ήγαγόμην είς τήν οικίαν, τον μεν άλλον χρόνον ούτω διεκείμην ώστε μήτε
λυπεΐν μήτε λίαν έπ’ έκείνη είναι ο τι άν έθελη ποιεΐν, έφύλαττόν τε ώς
οίόν τε ήν, και προσεΐχον τον νοΰν ώσπερ είκος ήν. έπειδή δε μοι παιδίον
γίγνεται, έπίστευον ήδη και πάντα τα έμαυτοΰ έκείνη παρεδωκα,
?
/
/
5
/
/
~
/- 7 \ ?
\
~
~
/
ηγούμενος ταυτην οικειότητα μεγιστην είναι· (7) εν μεν ουν τφ πρωτφ
χρόνφ, ώ Αθηναίοι, πασών ήν βέλτιστη- και γάρ οικονόμος δεινή και
φειδωλός [άγαθή] και ακριβώς πάντα διοικούσα- έπειδή δε μοι ή μήτηρ
έτελεύτησε, ή πάντων των κακών άποθανοΰσα αίτία μοι γεγενηται.
(8) έπ ’ έκφοράν γάρ αύτη άκολουθήσασα ή έμή γυνή ύπο τούτου τοΰ
ανθρώπου οφθεΐσα χρόνφ διαφθείρεται- έπιτηρών γάρ την θεράπαιναν
την είς την αγοράν βαδίζουσαν και λόγους προσφερων άπώλεσεν αύτήν.
(9)
Πρώτον μεν ούν, ώ άνδρες, (δει γάρ και ταΰθ’ ύμΐν διηγήσασθαι)
οίκίδιον έστι μοι διπλοΰν, ίσα έχον τα άνω τοΐς κάτω κατά την
γυναικωνΐτιν και κατά την άνδρωνΐτιν. έπειδή δε το παιδίον έγενετο
ήμΐν, ή μήτηρ αύτο έθήλαζεν- ΐνα δε μή, οπότε λοΰσθαι δεοι, κινδυνεύη
κατά της κλίμακος καταβαίνουσα, έγώ μεν άνω διητώμην, αί δε
γυναίκες κάτω. (10) και ούτως ήδη συνειθισμενον ήν, ώστε πολλάκις ή
γυνή άπήει κάτω καθευδήσουσα ώς το παιδίον, ΐνα τον τιτθον αύτφ
διδφ και μή βομ. και ταΰτα πολύν χρόνον ούτως έγίγνετο, και έγώ
ούδεποτε ύπώπτευσα, άλλ’ ούτως ήλιθίως διεκείμην, ώστε φμην τήν
έμαυτοΰ γυναίκα πασών σωφρονεστάτην είναι των έν τη πόλει.
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(11)
Προϊόντος δε του χρόνου, ώ άνδρες, ηκον μεν άπροσδοκήτως
έξ άγροΰ, μετά δε το δεΐπνον το παιδίον έβόα και έδυσκόλαινεν ύπο
της θεραπαίνης έπίτηδες λυπουμενον, ινα ταΰτα ποιή· ο γάρ άνθρωπος
ένδον ήν· ύστερον γάρ άπαντα έπυθόμην. (12) και έγώ την γυναίκα
άπιεναι έκελευον και δούναι τφ παιδίφ τον τιτθόν, ινα παύσηται
κλάον. ή δε το μεν πρώτον ούκ ηθελεν, ώς αν άσμενη με έωρακυΐα
ηκοντα διά χρόνου· έπειδη δε έγώ ώργιζόμην και έκελευον αύτίκα
άπιεναι, «ινα συ γε» έφη «πειρμς ένταΰθα την παιδίσκην· και
πρότερον δε μεθυων ειλκες αυτήν». (13) κάγώ μεν έγελων, έκείνη δε
άναστάσα και άπιοΰσα προστίθησι την θυραν, προσποιούμενη παίζειν,
και την κλεΐν έφελκεται. κάγώ τούτων ούδεν ένθυμουμενος ούδ’
ύπονοών έκάθευδον άσμενος, ήκων έξ άγροΰ. (14) έπειδη δε ήν προς
ήμεραν, ηκεν έκείνη και τήν θυραν άνέφξεν. έρομενου δε μου τί αί
θυραι νυκτωρ ψοφοΐεν, έφασκε τον λύχνον άποσβεσθήναι τον παρά τφ
παιδίφ, ειτα έκ των γειτόνων ένάψασθαι. έσιώπων έγώ και ταΰτα
ούτως έχειν ήγούμην. έδοξε δε μοι, ώ άνδρες, το πρόσωπον
έψιμυθιώσθαι, τοΰ άδελφοΰ τεθνεώτος ουπω τριάκονθ’ ήμερας· όμως
î с-\ 5 \
\
~
/
’ί'ΛΑ'· ’ ^
’Γγ
ουδ ούτως ουδεν ειπων περι του πράγματος εξελθων φχομην εξω
σιωπή.
(15) Μετά δε ταΰτα, ώ άνδρες, χρόνου μεταξύ διαγενομενου και
έμοΰ πολύ άπολελειμμενου των έμαυτοΰ κακών, προσέρχεται μοί τις
πρεσβΰτις άνθρωπος, ύπο γυναικος ύποπεμφθεΐσα ήν έκεΐνος
έμοίχευεν, ώς έγώ ύστερον ήκουον· αύτη δε οργιζομενη και άδικεΐσθαι
/у
f/
Э
/
f
/
9
/
j
î
/
î
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f/
νομιζουσα, οτι ουκετι ομοίως εφοιτα παρ αυτήν, εφυλαττεν εως
έξηΰρεν ο τι εϊη το αϊτιον. (16) προσελθοΰσα ούν μοι έγγύς ή
άνθρωπος τής οικίας τής έμής έπιτηροΰσα, «Εύφίλητε» έφη «μηδεμιμ
πολυπραγμοσύνη προσεληλυθεναι με νόμιζε προς σε· ο γάρ άνήρ ο
ύβρίζων είς σε και τήν σήν γυναίκα έχθρος ών ήμΐν τυγχάνει. έάν ούν
λάβης τήν θεράπαιναν τήν είς άγοράν βαδίζουσαν και διακονοΰσαν
ύμΐν και βασανίσης, άπαντα πεύση». «έστι δ ’» έφη «Ερατοσθένης
Όήθεν ο ταΰτα πράττων, ος ού μόνον τήν σήν γυναίκα διεφθαρκεν
άλλά και άλλας πολλάς· ταύτην γάρ [την] τέχνην έχει». (17) ταΰτα
είποΰσα, ώ άνδρες, έκείνη μεν άπηλλάγη, έγώ δ ’ εύθεως έταραττόμην,
και πάντα μου είς τήν γνώμην είσήει, και μεστός ήν ύποψίας,
ένθυμούμενος μεν ώς άπεκλήσθην έν τφ δωματίφ, άναμιμνησκόμενος
δε ότι έν έκείνη τή νυκτι έψόφει ή μεταυλος θύρα και ή αύλειος, ο
ούδεποτε έγενετο, έδοξε τε μοι ή γυνή έψιμυθιώσθαι. ταΰτά μου πάντα
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εις την γνώμην είσήει, και μεστός ήν υποψίας. (18) έλθών δε οίκαδε
έκέλευον άκολουθεΐν μοι την θεράπαιναν εις την αγοράν, άγαγών δ’ αυτήν
ώς των έπιτηδείων τινά ελεγον δτι έγώ πάντα είην πεπυσμένος τα
γιγνόμενα έν τη οίκίμ- «σοι ούν» έφην «έξεστι δυοΐν όπότερον βουλει
έλεσθαι, ή μαστιγωθεΐσαν εις μυλωνά έμπεσεΐν και μηδέποτε παυσασθαι
κακοΐς τοιουτοις συνεχομενην, ή κατειποΰσαν άπαντα τάληθή μηδέν
παθεΐν κακόν, άλλά συγγνώμης παρ’ έμοΰ τυχεΐν των ήμαρτημενων.
ψευση δέ μηδέν, άλλά πάντα τάληθή λέγε». (19) κάκείνη το μέν πρώτον
έξαρνος ήν, και ποιεΐν έκέλευεν ο τι βούλομαι· ούδέν γάρ είδέναι- έπειδή
δέ έγώ έμνήσθην Έρατοσθένους προς αυτήν, και ειπον ότι ούτος ο φοιτών
είη προς την γυναίκα, έξεπλάγη ήγησαμένη με πάντα ακριβώς έγνωκέναι.
και τότε ήδη προς τα γόνατά μου πεσοΰσα, και πίστιν παρ’ έμοΰ λαβοΰσα
μηδέν πείσεσθαι κακόν, (20) κατηγορεί πρώτον μέν ώς μετά την έκφοράν
αύτή προσίοι, έπειτα ώς αυτή τελευτώσα είσαγγείλειε και ώς έκείνη τφ
χρόνφ πεισθείη, και τάς εισόδους οίς τρόποις προσιεΐτο, και ώς
Θεσμοφορίοις έμοΰ έν άγρφ όντος φχετο εις το ίερον μετά τής μητρος τής
έκείνου· και τάλλα τα γενόμενα πάντα ακριβώς διηγήσατο. (21) έπειδή δέ
πάντα είρητο αύτη, ειπον έγώ, «δπως τοίνυν ταΰτα μηδεις άνθρώπων
/
5 с ·'
/
) ρ /
/
V
~
\
5/ ч f
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πευσεται· ει δε μή, ουδεν σοι κύριον εσται των προς εμ ωμολογημενων.
άξιω δέ σε επ ’ αύτοφώρφ ταΰτά μοι έπιδεΐξαι- έγώ γάρ ούδέν δέομαι
λόγων, άλλά το έργον φανερόν γενέσθαι, είπερ ούτως έχει». ώμολόγει
ταΰτα ποιήσειν. (22) και μετά ταΰτα διεγένοντο ήμέραι τέτταρες ή πέντε,
<...> ώς έγώ μεγάλοις ύμΐν τεκμηρίοις έπιδείξω. πρώτον δέ διηγήσασθαι
βούλομαι τά πραχθέντα τη τελευταίμ ήμέρμ. Σώστρατος ήν μοι έπιτήδειος
\
/Л
/
f Λ /
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> /
î
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και φίλος. τουτφ ήλιου δεδυκοτος ιοντι εξ αγρού απηντησα. ειδως δ εγω
ότι τηνικαΰτα άφιγμένος ούδέν [άν] καταλήψοιτο οίκοι των έπιτηδείων,
έκέλευον συνδειπνεΐν· και έλθόντες οίκαδε ώς εμέ, άναβάντες είς το
ύπερφον έδειπνοΰμεν. (23) έπειδή δέ καλώς αύτφ ειχεν, έκεΐνος μέν άπιων
φχετο, έγώ δ’ έκάθευδον. δ δ’ Ερατοσθένης, ώ άνδρες, εισέρχεται, και ή
θεράπαινα έπεγείρασά με εύθυς φράζει ότι ένδον έστί. κάγώ είπών έκείνη
έπιμελεΐσθαι τής θυρας, καταβάς σιωπή έξέρχομαι, και άφικνοΰμαι ώς τον
και τόν, και τους μέν <ούκ> ένδον κατέλαβον, τους δέ ούδ’ έπιδημοΰντας
ηύρον. (24) παραλαβών δ’ ώς οίόν τε ήν πλείστους έκ των παρόντων
έβάδιζον. και δμδας λαβόντες έκ τοΰ έγγυτατα καπηλειού είσερχόμεθα,
άνεφγμένης τής θυρας και ύπο τής ανθρώπου παρεσκευασμένης. ωσαντες
δέ τήν θυραν τοΰ δωματίου οί μέν πρώτοι είσιόντες έτι είδομεν αύτον
/
? с·?
~
\
?
/
κατακειμενον παρα τη γυναικι, οι ό ύστερον εν τη κλίνη γυμνόν εστηκοτα.
ί
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(25) έγω δ’, ώ άνδρες, πατάξας καταβάλλω αυτόν, και τω χεΐρε
περιαγαγών εις τούπισθεν και δήσας ήρώτων διά τί υβρίζει είς την οικίαν
την έμην είσιών. κάκεΐνος άδικεΐν μεν ώμολόγει, ήντεβόλει δε και ικέτευε
μη άποκτεΐναι άλλ’ άργυριον πράξασθαι. (26) έγω δ’ είπον ότι «ούκ έγώ
σε άποκτενώ, άλλ’ ο της πόλεως νόμος, ον συ παραβαίνων περι έλάττονος
των ήδονών έποιήσω, και μάλλον εΐλου τοιοΰτον αμάρτημα έξαμαρτάνειν
είς την γυναίκα την έμην και είς τους παΐδας τους έμους η τοΐς νόμοις
πείθεσθαι και κόσμιος είναι». (27) ούτως, ώ ανδρες, έκεΐνος τούτων έτυχεν
ώνπερ οί νόμοι κελευουσι τους τα τοιαΰτα πράττοντας, ούκ είσαρπασθεις
εκ της οόου, ουό επι την εστίαν καταφυγών, ώσπερ ουτοι λεγουσι· πως
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/
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γαρ αν, οστις εν τφ δωματίφ πληγείς κατεπεσεν ευθυς, περιεστρεψα δ
αύτοΰ τω χεΐρε, ένδον δε ήσαν άνθρωποι τοσοΰτοι, οΰς διαφυγεΐν ούκ
έδυνατο, ούτε σίδηρον ούτε ξυλον ούτε άλλο ούδεν έχων, ф τους
είσελθόντας αν ήμυνατο. (28) άλλ’, ώ άνδρες, οίμαι και ύμάς είδεναι ότι οί
μη τα δίκαια πράττοντες ούχ όμολογοΰσι τους έχθρους λεγειν άληθή, άλλ’
αύτο'ι ψευδόμενοι και τα τοιαΰτα μηχανώμενοι οργάς τοΐς άκουουσι κατά
των τα δίκαια πραττόντων παρασκευάζουσι.
Πρώτον μεν ούν άνάγνωθι τον νόμον.
<ΝΟΜΟΣ>
(29) Ούκ ήμφεσβήτει, ώ άνδρες, άλλ’ ώμολόγει άδικεΐν, και όπως μεν
μη άποθάνη ήντεβόλει και ίκετευεν, άποτίνειν δ’ έτοιμος ήν χρήματα.
έγώ δε τφ μεν έκείνου τιμήματι ού συνεχώρουν, τον δε τής πόλεως νόμον
ήξίουν είναι κυριώτερον, και ταύτην έλαβον την δίκην, ήν ύμεΐς
δικαιοτάτην είναι ήγησάμενοι τοΐς τα τοιαΰτα έπιτηδεύουσιν έτάξατε.
Καί μοι άνάβητε τούτων μάρτυρες.
<ΜΑΡΤΥΡΕΣ>
(30) Άνάγνωθι δε μοι και τοΰτον τον νόμον <τον> έκ τής στήλης
τής έξ Άρείου πάγου.
<ΝΟΜΟΣ>
Ακούετε, ώ άνδρες, ότι αύτφ τφ δικαστηρίφ τφ έξ Αρείου πάγου, φ και
πάτριόν έστι και έφ’ ήμων άποδεδοται τοΰ φόνου τάς δίκας δικάζειν,
διαρρήδην εΐρηται τούτου μη καταγιγνώσκειν φόνον, ος αν έπι δάμαρτι τη
έαυτοΰ μοιχόν λαβών ταύτην την τιμωρίαν ποιήσηται. (31) και ούτω
σφόδρα ο νομοθετης έπι ταΐς γαμεταΐς γυναιξι δίκαια ταΰτα ήγήσατο είναι,
ώστε και έπι ταΐς παλλακαΐς ταΐς έλάττονος άξίαις την αύτήν δίκην
έπέθηκε. καίτοι δήλον ότι, εΐ τινα είχε ταύτης μείζω τιμωρίαν έπι ταΐς
γαμεταις, εποιησεν αν. νυν δε ουχ οιος τε ων ταυτης ισχυροτεραν επ
έκείναις έξευρεΐν, την αύτήν και έπι ταΐς παλλακαΐς ήξίωσε γίγνεσθαι.
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Άνάγνωθι δε μοι και τούτον τον νόμον.
<ΝΟΜΟΣ>
(32)
Ακούετε, ώ ανδρες, ότι κελεύει, έάν τις άνθρωπον έλεύθερον η
παΐδα αισχύνη βίμ, διπλήν τήν βλάβην οφείλειν· έάν δε γυναίκα, έφ ’
αίσπερ άποκτείνειν εξεστιν, έν τοΐς αύτοΐς ένεχεσθαι· ούτως, ώ ανδρες,
τους βιαζομενους έλάττονος ζημίας άξίους ήγήσατο είναι η τους πείθον
τας· των μεν γάρ θάνατον κατεγνω, τοΐς δε διπλήν έποίησε τήν βλάβην,
(33) ήγούμενος τους μεν διαπραττομενους βίμ ύπο των βιασθεντων
μισεΐσθαι, τους δε πείσαντας ούτως αύτων τάς ψυχάς διαφθείρειν, ώστ’
οίκειοτερας αύτοΐς ποιεΐν τάς άλλοτρίας γυναίκας η τοΐς άνδράσι, και
~
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πασαν επ εκεινοις τήν οικίαν γεγονεναι, και τους παιδας αδήλους
είναι όποτερων τυγχάνουσιν όντες, των άνδρων η των μοιχών. άνθ’ ών
ο τον νόμον τιθεις θάνατον αύτοΐς έποίησε τήν ζημίαν.
(34)
Έμοΰ τοίνυν, ώ ανδρες, οί μεν νόμοι ού μόνον άπεγνωκότες είσι
μή άδικεΐν, άλλά και κεκελευκότες ταύτην την δίκην λαμβάνειν· έν ύμΐν
εστι ποτερον χρή τουτους ισχυρους ή μηδενος άξιους είναι. (35) εγω
μεν γάρ οιμαι πάσας τάς πόλεις διά τούτο τους νόμους τίθεσθαι, ΐνα περι
ων άν πραγμάτων άπορωμεν, παρά τούτους έλθόντες σκεψώμεθα ο τι
ήμΐν ποιητεον έστίν. ούτοι τοίνυν περι των τοιουτων τοΐς άδικουμενοις
τοιαυτην δίκην λαμβάνειν παρακελευονται. (36) οίς ύμάς άξιω την αύτήν
γνώμην εχειν· εί δε μή, τοιαυτην άδειαν τοΐς μοιχοΐς ποιήσετε, ώστε και
τους κλεπτας έπαρεΐτε φάσκειν μοιχούς είναι, εύ είδότας ότι, έάν ταυτην
την αιτίαν περι έαυτων λεγωσι και έπι τουτφ φάσκωσιν είς τάς
άλλοτρίας οίκίας είσιεναι, ούδεις αύτων άψεται. πάντες γάρ εΐσονται ότι
τους μεν νόμους τής μοιχείας χαίρειν έάν δει, την δε ψήφον την ύμετεραν
δεδιεναι· αύτη γάρ έστι πάντων των έν τή πόλει κυριωτάτη.
(37) Σκεψασθε δε, ώ ανδρες· κατηγοροΰσι γάρ μου ώς έγω την
θεράπαιναν έν έκείνη τή ήμερμ μετελθεΐν έκελευσα τον νεανίσκον. έγω
δε, ώ ανδρες, δίκαιον μεν άν ποιεΐν ήγουμην φτινιοΰν τρόπφ τον την
γυναίκα τήν έμήν διαφθείραντα λαμβάνων (38) εί μεν γάρ λόγων
είρημενων έργου δε μηδενος γεγενημενου μετελθεΐν έκελευον έκεΐνον,
ήδίκουν άν· εί δε ήδη πάντων διαπεπραγμενων και πολλάκις
είσεληλυθότος είς την οίκίαν την έμήν φτινιοΰν τρόπφ έλάμβανον αύτόν,
σώφρον’ άν έμαυτον ήγουμην· (39) σκεψασθε δε ότι και ταΰτα
ψεύδονται· ρμδίως δε έκ τώνδε γνώσεσθε. έμοι γάρ, ώ ανδρες, όπερ και
πρότερον ειπον, φίλος ών Σώστρατος και οίκείως διακείμενος άπαντήσας
έξ άγροΰ περι ήλίου δυσμάς συνεδείπνει, και έπειδή καλώς ειχεν αύτφ,
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άπιων φχετο. (40) καίτοι πρώτον μεν, ώ ανδρες, ένθυμήθητε· [δτι] ει έν
εκείνη τη νυκτι εγώ έπεβουλευον Έρατοσθενει, πότερον ήν μοι κρειττον
αύτφ έτερωθι δειπνειν η τον συνδειπνήσοντά μοι εισαγαγειν; ουτω γαρ
αν ηττον έτόλμησεν εκείνος εισελθειν εις την οικίαν. είτα δοκώ αν ύμΐν
τον συνδειπνοΰντα αφεις μόνος καταλειφθηναι και έρημος γενεσθαι, η
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κελευειν εκείνον μενειν, ινα μετ εμου τον μοιχον ετιμωρειτο;
(41) έπειτα, ώ ανδρες, ούκ αν δοκώ ύμΐν τοΐς έπιτηδείοις μεθ’ ήμεραν
παραγγεΐλαι, και κελεΰσαι αυτούς συλλεγήναι εις οικίαν <του> των
φίλων των έγγυτάτω, μάλλον η έπειδη τάχιστα ήσθόμην της νυκτος
περιτρεχειν, ούκ είδώς δντινα οίκοι καταλήψομαι και δντινα έξω; και ώς
Αρμόδιον μεν και τον δείνα ήλθον ούκ έπιδημοΰντας (ού γάρ ήδειν),
έτερους δε ούκ ένδον δντας κατελαβον, ους δ’ οιός τε ήν λαβών έβάδιζον.
(42) καίτοιγε εί προήδειν, ούκ αν δοκώ ύμΐν και θεράποντας
παρασκευάσασθαι και τοΐς φίλοις παραγγεΐλαι, ΐν ’ ώς ασφαλέστατα μεν
αύτος είσηειν (τί γάρ ήδειν ε ΐ τι κάκεΐνος ειχε σιδήριον;), ώς μετά
πλειστων δε μαρτύρων τήν τιμωρίαν εποιουμην; νυν δ ουδεν ειδως των
έσομενων έκείνη τη νυκτί, ους οιός τε ήν παρελαβον.
Καί μοι άνάβητε τούτων μάρτυρες.
<ΜΑΡΤΥΡΕΣ>
(43)
Των μεν μαρτύρων άκηκόατε, ώ ανδρες· σκεψασθε δε παρ’ ύμΐν
αύτοΐς ούτως περι τούτου τού πράγματος, ζητοΰντες εΐ τις έμοι και
Έρατοσθενει έχθρα πώποτε γεγενηται πλήν ταύτης. ούδεμίαν γάρ
εύρήσετε. (44) ούτε γάρ συκοφαντών γραφάς με έγράψατο, ούτε
έκβάλλειν έκ τής πόλεως έπεχείρησεν, ούτε Ιδίας δίκας έδικάζετο, ούτε
συνήδει κακόν ούδεν ο έγώ δεδιώς μή τις πύθηται έπεθύμουν αύτον
άπολεσαι, ούτε εί ταΰτα διαπραξαίμην, ήλπιζόν ποθεν χρήματα
λήψεσθαι· ένιοι γάρ τοιούτων πραγμάτων ένεκα θάνατον άλλήλοις
έπιβουλεύουσι. (45) τοσούτου τοίνυν δει ή λοιδορία ή παροινία ή άλλη
τις διαφορά ήμΐν γεγονεναι, ώστε ούδε έωρακώς ήν τον άνθρωπον
πώποτε πλήν έν έκείνη τη νυκτί. τί αν ούν βουλόμενος έγώ τοιοΰτον
κίνδυνον εκινδυνευον, ει μή το μεγιστον των αδικημάτων ήν υπ αυτου
ήδικημενος; (46) έπειτα παρακαλεσας αύτος μάρτυρας ήσεβουν, έξόν μοι,
εΐπερ αδίκως έπεθύμουν αύτον άπολεσαι, μηδενα μοι τούτων συνειδεναι;
(47) Έγώ μεν ούν, ώ ανδρες, ούκ ιδίαν ύπερ έμαυτοΰ νομίζω ταύτην
γενεσθαι την τιμωρίαν, άλλ’ ύπερ τής πόλεως άπάσης· οί γάρ τα τοιαΰτα
πράττοντες, όρώντες οία τα άθλα πρόκειται των τοιούτων άμαρτημάτων,
ήττον είς τους άλλους έξαμαρτήσονται, έάν και ύμάς όρώσι τήν αύτήν
γνώμην έχοντας. (48) εί δε μή, πολύ κάλλιον τους μεν κειμένους νόμους
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235

240

έξαλεΐψαι, έτερους δε θεΐναι, οιτινες τους μεν φυλάττοντας τάς έαυτων
γυναίκας ταΐς ζημίαις ζημιώσουσι, τοΐς δε βουλομενοις είς αύτάς
άμαρτάνειν πολλην άδειαν ποιήσουσι. (49) πολύ γάρ ουτω δικαιότερον η
ύπο των νόμων τούς πολίτας ένεδρεύεσθαι, ο'ί κελεύουσι μεν, έάν τις
μοιχόν λάβη, ο τι άν ούν βουληται χρησθαι, οί δ’ άγωνες δεινότεροι τοΐς
άδικουμενοις καθεστηκασιν η τοΐς παρά τούς νόμους τάς άλλοτρίας
/
~
/Cf\\
\
\
\
καταισχυνουσι γυναίκας. (50) εγω γαρ νυν και περι του σώματος και
περι των χρημάτων και περι των άλλων άπάντων κινδυνεύω, ότι τοΐς της
πόλεως νόμοις έπειθόμην.
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
Аристофан (ок. 446 - ок. 386 гг. до н. э.) - греческий комедиограф, «отец коме
дии». Родился в Афинах. Литературная деятельность Аристофана пришлась на годы
Пелопоннесской войны, а следовательно - на время кризиса афинской демократии.
До нас дошло 11 из 44 комедий Аристофана («Ахарняне», «Всадники», «Об
лака», «Осы», «Мир», «Птицы», «Лисистрата», «Женщины на празднике Фесмофорий», «Лягушки», «Женщины в народном собрании», «Плутос»). Они отлича
ются удивительным остроумием и смелостью. Аристофан не боится показать в
смешном виде государственных и общественных деятелей, обличает главнейшие
недостатки своего времени, давая тем самым начало социальной сатире.
Если в первых своих произведениях Аристофан изображал в основном поли
тическую жизнь, то в более поздних она отступает на второй план. В одной из
последних пьес Аристофана «Кокалос» юноша соблазняет девушку, но затем,
узнав о ее происхождении, женится на ней; считается, что данная пьеса положи
ла начало новой комедии.
Аристофана высоко ценил голландский гуманист Э. Роттердамский, француз
ские драматурги Ф. Рабле и Ж. Расин. Приемы аристофановской гиперболы и без
жалостного гротеска использовал английский писатель и драматург Г. Филдинг.
Ν Ε Φ Ε Λ Α Ι*

<ΠΑΡΟΔΟΣ>
314
315

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ
<...> Προς του Διός, άντιβολω σε, φράσον, τίνες ε’ί σ ’, ώ Σώκρατες, αύται
αί φθεγξάμεναι τοΰτο το σεμνόν; μων ήρφναί τινες είσιν;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ήκιστ’, άλλ’ ούράνιαι Νεφελαι, μεγάλαι θεαι άνδράσιν άργοΐς,
αϊπερ γνώμην και διάλεξιν και νοΰν ήμΐν παρεχουσιν
και τερατείαν και περίλεξιν και κροΰσιν και κατάληψιν.
ΣΤ.
ταΰτ’ αρ’ άκουσασ’ αυτών το φθεγμ’ ή ψυχή μου πεπότηται

* Фрагменты комедии «Облака» приводятся по изданию: Aristophanes. Clouds /
ed. K. J. Dover. Oxford : Clarendon Press, 1968.
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320

ΣΩ.
324

ΣΤ.
ΣΩ.

325
ΣΤ.
326

330

ΣΩ.
ΣΤ.
ΣΩ.
ΣΤ.
ΣΩ.
ΣΤ.

331

ΣΩ.

335

ΣΤ.

336
337

339
340

ΣΩ.
ΣΤ.

341
342
343
345

ΣΩ.
ΣΤ.
ΣΩ.
ΣΤ.

και λεπτολογειν ηδη ζητεί και περι καπνού στενολεσχειν
και γνωμιδίφ γνώμην νυξασ’ έτερφ λόγφ άντιλογησαι*
?/
5
V
'
/
) c · "ί
ί
\
V с·
~
’
Λ
~
ωστ ει πως εστιν, ιδειν αυτας ήδη φανερως επιθυμώ.
βλέπε νυν δευρι προς την Πάρνηθ’· ηδη γάρ όρω κατιουσας
ήσυχη αύτάς.
φέρε που; δεΐξον.
χωροΰσ’αύται πάνυ πολλαι
διά των κοίλων και των δασέων, αύται πλάγιαι.
τί το χρήμα;
ώς ού καθορώ.
παρά τήν είσοδον.
ήδη νυνι μόλις ούτως.
νΰν γέ τοι ήδη καθορμς αύτάς, εί μή λημμς κολοκυνταις.
νή Δ ί’ εγωγ’. ώ πολυτίμητοι· πάντα γάρ ήδη κατέχουσιν.
ταυτας μέντοι σύ θεάς ουσας ούκ ήδεις ούδ’ ένόμιζες;
μά Δ ί’, άλλ’ ομίχλην και δρόσον αύτάς ήγουμην και καπνόν
είναι.
ού γάρ μά Δ ί’ οίσθ’ οτιή πλείστους αύται βόσκουσι σοφιστάς,
Θουριομάντεις, ίατροτέχνας, σφραγιδονυχαργοκομήτας·
κυκλίων τε χορών ήσματοκάμπτας, ανδρας μετεωροφένακας,
ούδεν δρώντας βόσκουσ’ άργους, ότι ταυτας μουσοποοΰσιν.
ταΰτ’ αρ’ έποίουν «ύγράν Νεφελάν στρεπταίγλαν δάΐον
όρμάν»,
«πλοκάμους θ’ έκατογκεφάλα Τυφώ» «πρημαινουσας τε
θυέλλας»,
ειτ «αέριας διερας» «γαμψούς τ οιωνούς αερονηχεις»
«όμβρους θ’ ύδάτων δροσερόν νεφελάν»· ειτ’ άντ’ αύτών
κατέπινον
κεστράν τεμάχη μεγαλάν άγαθάν κρέα τ ’ ορνίθεια κιχηλάν.
διά μέντοι τάσδ’. ούχι δικαίως;
λέξον δή μοι, τί παθοΰσαι,
είπερ νεφέλαι γ ’ είσιν αληθώς, θνηταΐς είξασι γυναιξίν;
ου γαρ εκειναι γ εισι τοιαυται.
φέρε, ποΐαι γάρ τινές είσιν;
ούκ οίδα σαφώς· είξασιν δ ’ ούν έρίοισιν πεπταμένοισιν,
κούχι γυναιξίν, μά Δ ί’, ούδ’ ότιοΰν· αύται δε ρίνας εχουσιν.
αποκριναι νυν αττ αν ερωμαι.
λέγε νυν ταχέως ότι βουλει.
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346

ΣΩ.

348

ΣΤ.
ΣΩ.

350
ΣΤ.
ΣΩ.
ΣΤ.
354
355

ΣΩ.

356

ΣΤ.
χ ο .

î

360

365

ΣΤ.
ΣΩ.
ΣΤ.
ΣΩ.
ΣΤ.

ĭ

368
ΣΩ.
370
ΣΤ.

375
376

ήδη ποτ’ άναβλέψας είδες νεφέλην κενταύρφ όμοίαν
η παρδάλει η λύκφ η ταύρφ;
νη Δι εγωγ . ειτα τι τούτο;
γίγνονται πάνθ’ δτι βούλονται· κήτ’ ην μεν ιδωσι κομήτην
άγριόν τινα των λασίων τούτων, οιόνπερ τον Ξενοφάντου,
σκώπτουσαι την μανίαν αύτοΰ κενταύροις ήκασαν αύτάς.
τί γάρ ην αρπαγα των δημοσίων κατίδωσι Σίμωνα, τί δρώσιν;
άποφαίνουσαι την φύσιν αύτοΰ λύκοι έξαίφνης έγενοντο.
ταΰτ’ αρα, ταΰτα Κλεώνυμον αύται τον ρίψασπιν χθες
ίδοΰσαι,
г/
с·
л /
~
f /
?/ л
с· \
~
t Э
/
οτι δειλοτατον τούτον εωρων, ελαφοι δια τουτ εγενοντο.
και νΰν γ ’ ότι Κλεισθένη ειδον, όρμς, διά τοΰτ’ έγένοντο
γυναίκες.
χαίρετε τοίνυν, ώ δέσποιναι· και νΰν, είπερ τινι καλλφ,
ούρανομήκη ρήξατε κάμοι φωνήν, ώ παμβασίλειαι.
χαΐρ’, ώ πρεσβΰτα παλαιογενές, θηρατά λόγων φιλομούσων.
σύ τε, λεπτότατων λήρων ίερεΰ, φράζε προς ήμάς δτι χρήζεις·
\
η
5/Λ л
? f
/
~
~
~
ου γαρ αν αλλφ γ υπακουσαιμεν των νυν μετεωροσοφιστων
πλήν ή Προδίκφ, τφ μεν σοφίας και γνώμης ουνεκα, σοι δε
ότι βρενθύει τ ’ έν ταΐσιν δδοΐς και τώφθαλμω παραβάλλεις
κάνυπόδητος κακά πόλλ’ άνέχει κάφ’ ήμΐν σεμνοπροσωπεΐς.
ώ Γη, τοΰ φθέγματος, ώς ίερον και σεμνόν και τερατώδες.
Τ’
f
/
5 \ {\
/
5/λ λ
ç· \
f
\
л /
αυται γαρ τοι μοναι εισι θεαι, ταλλα δε παντ εστι φλύαρος.
δ Ζευς δ ’ ύμΐν, φέρε, προς τής Τής, Ούλύμπιος ού θεός έστιν;
ποιος Ζεύς; ού μή ληρήσεις. ούδ’ έστι Ζεύς.
τί λέγεις σύ;
л л \
/
~
f /
αλλα τις υει; τουτι γαρ εμοιγ αποφηναι πρώτον απαντων.
αύται δήπου· μεγαλοις δε σ ’ έγώ σημείοις αύτο διδάξω.
/
VC· τεθεασαι;
Γ\ f
φερε,
που γαρ πωποτ ανευ νεφελών υοντ ? ήδη
καίτοι χρήν αιθρίας υειν αύτόν, ταύτας δ’ άποδημεΐν.
νή τον Άπόλλω, τοΰτό γε τοι τφ νυνι λόγφ εύ προσέφυσας.
καίτοι πρότερον τον Δ ί’ αληθώς φμην διά κοσκίνου ούρεΐν.
άλλ’ όστις ο βροντών έστι φράσον, τοΰθ’ ο με ποιεί τετρεμαίνειν.
αύται βροντώσι κυλινδόμεναι.
τφ τρόπφ, ώ πάντα συ τολμών;
όταν έμπλησθώσ’ υδατος πολλοΰ κάναγκασθώσι φέρεσθαι
κατακρημνάμεναι πλήρεις όμβρου δι’ ανάγκην, ειτα βαρεΐαι

ΣΩ.
ΣΤ.
ΣΩ.
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380

ΣΤ.
ΣΩ.
ΣΤ.

381

ΣΩ.
385

ΣΤ.
ΣΩ.

386
ΣΤ.
390
391
ΣΩ.

εις άλλήλας έμπίπτουσαι ρήγνυνται και παταγοΰσιν.
ο δ ’ άναγκάζων έστι τίς αύτάς - ουχ ο Ζευς; - ωστε φερεσθαι;
ήκιστ’, άλλ’ αιθέριος δΐνος.
Δΐνος; τουτί μ’ έλελήθει,
ο Ζευς ούκ ων, άλλ’ άντ’ αύτοΰ Δΐνος νυνι βασιλεύων.
άτάρ ούδεν πω περι τοΰ πατάγου και της βροντής μ’
έδίδαξας.
ούκ ήκουσάς μου τάς νεφελας υδατος μεστάς δτι φημι
έμπιπτουσας εις άλλήλας παταγεΐν διά την πυκνότητα;
φέρε, τουτί, τφ χρή πιστευειν;
άπο σαυτοΰ ’γώ σε διδάξω.
ήδη ζωμοΰ Παναθηναίοις έμπλησθεις ειτ’ έταράχθης
την γαστέρα και κλόνος έξαίφνης αύτήν διεκορκορυγησεν;
νή τον Άπόλλω, και δεινά ποεΐ γ ’ εύθυς μοι και τετάρακται,
χωσπερ βροντή το ζωμίδιον παταγεΐ και δεινά κεκραγεν,
άτρεμας πρώτον, παππαξ παππάξ, κάπειτ’ έπάγει παπαπαππάξχωταν χεζω, κομιδή βροντμ, παπαπαππάξ, ώσπερ έκεΐναι.
σκεψαι τοίνυν άπο γαστριδίου τυννουτουι οια πεπορδας·
/
с· ? V
ч
/
~
Î
5 \
/
τον δ αερα τονδ οντ απεραντον πως ουκ εικος μεγα
βροντάν;
ταΰτ’ άρα και τώνόματ’ άλλήλοιν, «βροντή» και «πορδή»,
όμοίω.
άλλ’ ο κεραυνός πόθεν αύ φέρεται λάμπων πυρί, τοΰτο
δίδαξον,
και καταφρυγει βάλλων ήμάς, τους δε ζωντας περιφλυει.
τούτον γαρ δή φανερως ο Ζευς ιησ επι τους επίορκους.
και πως, ώ μωρε συ και Κρονίων όζων και βεκκεσεληνε,
εΐπερ βάλλει τους έπιόρκους, δήτ’ ούχι Σίμων’ ένεπρησεν
ούδε Κλεώνυμον ούδε Θεωρόν; καίτοι σφόδρα γ ’ εΐσ ’
έπίορκοι.
άλλά τον αύτοΰ γε νεων βάλλει και Σουνιον, άκρον Άθηνεων,
και τάς δρΰς τάς μεγάλας, τί μαθών; ού γάρ δή δρΰς γ ’ έπιορκεΐ.
ούκ οιδ’· άτάρ εύ συ λεγειν φαίνει. τί γάρ έστιν δήθ’ ο
κεραυνός;
όταν είς ταυτας άνεμος ξηρός μετεωρισθεις κατακλεισθή,
ένδοθεν αύτάς ώσπερ κυστιν φυσμ, κάπειθ’ ύ π ’ άνάγκης
î

394
395

ΣΤ.

396
ΣΩ.
400
401

403

ΣΤ.

404
405

ΣΩ.
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ΣΤ.
410

ρήξας αύτάς έξω φέρεται σοβαρός διά την πυκνότητα,
υπο τοΰ ροίβδου και της ρύμης αυτός έαυτον κατακάων.
νή Δ ί’ έγω γοΰν άτεχνως έπαθον τουτί ποτε Διασίοισιν.
οπτών γαστέρα τοΐς συγγένεσιν κήτ’ ούκ έσχων άμελήσας,
ή δ ’ αρ’ έφυσάτ’, ειτ’ έξαίφνης διαλακήσασα προς αύτω
τώφθαλμώ μου προσετίλησεν και κατέκαυσεν το πρόσωπον.
<ΧΟΡΟΣ>

415

420

ΣΤ.

ΣΩ.
425

ΣΤ.
ΧΟ.
ΣΤ.

430
ΧΟ.
ΣΤ.
435

ΧΟ.
ΣΤ.

440

ώ της μεγάλης έπιθυμήσας σοφίας άνθρωπε παρ’ ήμών,
ώς ευδαίμων έν Άθηναίοις και τοΐς Έ λλησι γενήσει
εί μνημών εί και φροντιστής και το ταλαίπωρον ένεστιν
έν τη ψυχή και μή κάμνεις μήθ’ έστώς μήτε βαδίζων
μήτε ριγών αχθει λίαν μήτ’ άριστάν έπιθυμεΐς
>/
ч Î
/
\
/
\
~
VA Λ
Ί
/
οίνου τ απεχει και γυμνάσιων και των άλλων ανοήτων
και βέλτιστον τοΰτο νομίζεις, όπερ είκος δεξιόν ανδρα,
νικάν πράττων και βουλευων και τή γλώττη πολεμίζων.
άλλ’ εΐνεκα γε ψυχής στερράς δυσκολοκοίτου τε μερίμνης
και φειδωλοΰ και τρυσιβίου γαστρος και θυμβρεπιδείπνου,
άμέλει, θαρρών εΐνεκα τούτων έπιχαλκεύειν παρέχοιμ’ αν.
άλλο τι δήτ’ ού νομιεΐς ήδη θεόν ούδένα πλήν απερ ημείς,
το Χάος τουτι και τάς Νεφέλας και τήν Γλώτταν, τρία ταυτί;
ούδ’ αν διαλεχθείην γ ’ άτεχνως τοΐς αλλοις ούδ’αν άπαντών,
ούδ’ αν θύσαιμ’ ούδ’ αν σπείσαιμ’ ούδ’ έπιθείην λιβανωτόν.
λέγε νυν ήμΐν ο τι σοι δρώμεν θαρρών, ώς ούκ άτυχήσεις
ήμάς τιμών και θαυμάζων και ζητών δεξιός είναι.
ώ δέσποιναι, δέομαι τοίνυν ύμών τουτι πάνυ μικρόν,
τών Ελλήνων ειναί με λέγειν έκατον σταδίοισιν αριστον.
άλλ’ έσται σοι τοΰτο παρ’ ήμών· ώστε το λοιπόν γ ’ άπο τουδι
έν τφ δήμφ γνώμας ούδεις νικήσει πλείονας ή σύ.
μή μοι γε λέγειν γνώμας μεγάλας· ού γάρ τούτων έπιθυμώ,
άλλ’ όσ’ έμαυτφ στρεψοδικήσαι και τους χρήστας διολισθεΐν.
τεύξει τοίνυν ών ίμείρεις· ού γάρ μεγάλων έπιθυμεΐς.
άλλά σεαυτον παράδος θαρρών τοΐς ήμετέροις προπόλοισιν.
δράσω ταΰθ’ ύμΐν πιστεύσας· ή γάρ ανάγκη με πιέζει
Ç· \
\
?/
N
'
\
\
Г
(Г
4 Ί
/
δια τους ίππους τους κοππατιας και τον γάμον ος μ επετριψεν.
νΰν ούν [χρήσθων] άτεχνως ότι βούλονται
τουτι τό γ ’ έμον σώμ’ αύτοΐσιν
παρέχω, τύπτειν, πεινήν, διψήν,
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445

450

455
ΧΟ.

460
ΣΤ.
ΧΟ.
465

ΣΤ.
ΧΟ.

470

475
ΣΩ.
480

αύχμεΐν, ριγών, άσκον δείρειν,
εΐπερ τα χρεα διαφευξοΰμαι,
τοΐς τ ’ άνθρώποις είναι δόξω
θρασύς, εύγλωττος, τολμηρός, ΐτης,
βδελυρός, ψευδών συγκολλητής,
εύρησιεπής, περίτριμμα δικών,
κυρβις, κρόταλον, κίναδος, τρυμη,
μάσθλης, εΐρων, γλοιός, άλαζών,
κέντρων, μιαρός, στρόφις, άργαλεος,
ματιολοιχός.
ταΰτ’ εΐ με καλοΰσ’ άπαντώντες,
δρώντων άτεχνώς ότι χρήζουσιν·
κεί βούλονται,
νη την Δήμητρ’ εκ μου χορδήν
τοΐς φροντισταΐς παραθεντων.
λήμα μεν πάρεστι τφδε γ ’
ούκ άτολμον
άλλ’ έτοιμον. ΐσθι δ ’ ώς
ταΰτα μαθων παρ’ έμοΰ κλέος ούρανόμηκες
έν βροτοΐσιν εξεις.
τί πείσομαι;
τον πάντα χρόνον μετ’ έμοΰ ζηλωτότατον βίον άνθρώπων διώξεις.
άρά γε τοΰτ’ άρ’ έγω ποτ’
όψομαι;
ώστε γέ σου πολ
λούς έπι ταΐσι θυραις άει καθήσθαι,
βουλομένους άνακοινοΰσθαι τε και είς λόγον έλθεΐν
πράγματα κάντιγραφάς
πολλών ταλάντων
άξια ση φρενι συμβουλευσομένους μετά σοΰ.
άλλ’ έγχείρει τον πρεσβύτην ο τι περ μέλλεις προδιδάσκειν
και διακίνει τον νοΰν αύτοΰ και τής γνώμης άποπειρώ.
άγε δή, κάτειπέ μοι συ τον σαυτοΰ τρόπον,
>ç·\ οστις
с/
'
IV αυτόν ειόως
εστι μηχανας
\
/
\
\
\
/
ηόη πι τουτοις προς σε καινας προσφέρω.
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ΣΤ.
ΣΩ.
ΣΤ.
485

489
490

ΣΩ.
V Τ'
ΣΤ.
ΣΩ.
ΣΤ.
ΣΩ.
ΣΤ.
ΣΩ.

ΣΤ.
495

498
500

505

ΣΩ.
ΣΤ.
ΣΩ.
^-ΙΓΤΙ
ΣΤ.
ΣΩ.
ΣΤ.

ΣΩ.
ΣΤ.
ΣΩ.
ΣΤ.

ΣΩ.

τί δε; τειχομαχεΐν μοι διανοεΐ, προς των θεών;
ούκ, άλλά βραχέα σου πυθεσθαι βούλομαι,
εί μνημονικος ει.
δύο τρόπω, νή τον Δία.
ήν μεν γ ’ οφείληταί τι μοι, μνημών πάνυ,
έάν δ ’ οφείλω σχετλιος, έπιλήσμων πάνυ.
ενεστι δήτά σοι λεγειν έν τη φύσει;
Λ ·'
'
9
9/
ч
9
^
09 V
λεγειν μεν ουκ ενεστ , αποστερειν ο ενι.
πως ούν δυνήσει μανθάνειν;
άμελει, καλώς.
αγε νυν δπως, δταν τι προβάλωμαι σοφόν
περι των μετεώρων, ευθέως ύφαρπάσει.
τί δαί; κυνηδον τήν σοφίαν σιτήσομαι;
άνθρωπος αμαθής ούτοσι και βάρβαρος.
δεδοικά σ ’, ώ πρεσβΰτα, μη πληγών δέει.
/
Ч 9/с*
/ С* ~
9/
/
φερ ιδω, τι δρμς ήν τις σε τυπτη;
τύπτομαι,
καπειτ’ έπισχών ολίγον έπιμαρτύρομαι·
ειτ’ αύθις άκαρή διαλιπών δικάζομαι.
ίθι νυν κατάθου θοίμάτιον.
ήδίκηκά τι;
ούκ, άλλά γυμνούς είσιεναι νομίζεται.
9 л л ч
9
\
/
9/
9
’
·'
αλλ ουχι φωρασων εγωγ εισέρχομαι.
κατάθου. τί ληρεΐς;
είπε δή νυν μοι τοδί·
ήν έπιμελής ώ και προθύμως μανθάνω,
τφ των μαθητών έμφερής γενήσομαι;
ούδεν διοίσεις Χαιρεφώντος τήν φύσιν.
οίμοι κακοδαίμων, ήμιθνής γενήσομαι.
ού μη λαλήσεις, άλλ’ ακολουθήσεις έμοι
άνύσας τι δευρι θάττον.
είς τώ χεΐρε νυν
δός μοι μελιτοΰτταν πρότερον, ώς δεδοικ’ έγώ
εΐσω καταβαίνων ώσπερ είς Τροφωνίου.
χώρει. τί κυπτάζεις εχων περι τήν θύραν; <...>
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ΞΕΝΟΦΩΝ
Ксенофонт (не позже 444 - не ранее 355 гг. до н. э.) - греческий историк и
писатель, ученик Сократа. Он происходил из знатного афинского рода и получил
прекрасное образование. Ксенофонт интересовался политикой и военным делом,
принимал участие в походе персидского царевича Кира против Артаксеркса. Ко
гда в битве при Кунаксе Кир был убит, Ксенофонт встал во главе 10 000 грече
ских наемников и повел их на родину. Поход Кира и возвращение наемников
описаны Ксенофонтом в его сочинении «Анабасис».
Ксенофонт идеализировал спартанское государство, воевал на стороне Спар
ты против Афин и тем самым обрек себя на изгнание из родного города. Спар
танцы щедро одарили «солдата удачи»: он получил поместье близ Олимпии.
Кроме «Анабасиса», Ксенофонт оставил труды самых различных направле
ний и разнообразной тематики: историко-политический педагогический роман
«О воспитании Кира» («Киропедия»), где проявляются монархические идеалы
писателя (еще объемнее они прослеживаются в диалоге «Гиерон»); «Греческая
история», которую автор считал продолжением труда Фукидида; «Апология Со
крата»; «Воспоминания о Сократе»; «Пир»; «Домострой»; «Агесилай»; «О при
были» («Доходы города Афин»); «Об охоте с собаками» («Охота»); «О верхов
ной езде» («О коннице») и др.
Сочинения Ксенофонта являются неисчерпаемым источником истории, по
вседневности, военного дела, политики, международных отношений стран Ма
лой Азии и Средиземноморья.
Ксенофонт писал на аттическом диалекте. Его труды считаются образцом
классической прозы.
Κ Υ Ρ Ο Υ Α Ν Α Β Α Σ ΙΣ *

1

5

А'. I. Δαρείου και Παρυσάτιδος γίγνονται παΐδες δυο, πρεσβυτερος
μεν Άρταξερξης, νεώτερος δε Κΰρος· έπει δε ήσθενει Δαρεΐος και
ύπώπτευε τελευτήν τοΰ βίου, έβουλετο τω παΐδε άμφοτερω παρεΐναι. (2) ο
μεν ούν πρεσβυτερος παρών έτυγχανε-Κΰρον δε μεταπεμπεται άπο της
άρχης ης αύτον σατράπην έποίησε, και στρατηγόν δε αύτον απέδειξε
πάντων δσοι ές Καστωλοΰ πεδίον άθροίζονται. άναβαίνει ούν ο Κΰρος

* Фрагменты «Анабасиса» приводятся по изданию: Xenophon. Anabasis // Xe
nophontis opera omnia / ed. E. C. Marchant. Oxford, 1904. Vol. 3.
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λαβών Τισσαφέρνην ώς φίλον, και των Ελλήνων εχων όπλίτας άνεβη
τριακοσίους, άρχοντα δε αυτών Ξενίαν Παρράσιον. (3) έπει δε έτελευτησε
Δαρεΐος και κατέστη είς την βασιλείαν Άρταξερξης, Τισσαφερνης
διαβάλλει τον Κΰρον προς τον αδελφόν ώς έπιβουλευοι αύτφ. ο δε
πείθεται και συλλαμβάνει Κΰρον ώς άποκτενών· ή δε μήτηρ έξαιτησαμενη
αύτον αποπέμπει πάλιν έπι την άρχήν. (4) ο δ’ ώς άπηλθε κινδυνευσας και
άτιμασθείς, βουλευεται δπως μήποτε έτι έσται έπι τφ άδελφφ, άλλά, ήν
δυνηται, βασιλευσει άντ’ έκείνου. Παρυσατις μεν δή ή μήτηρ υπήρχε τφ
Κυρφ, φιλούσα αύτον μάλλον ή τον βασιλεύοντα Άρταξερξην. (5) δστις δ’
άφικνεΐτο των παρά βασιλεως προς αύτον πάντας ουτω διατιθεις
άπεπεμπετο ώστε αύτφ μάλλον φίλους είναι ή βασιλεΐ. και των παρ’
έαυτφ δε βαρβάρων έπεμελεΐτο ώς πολεμεΐν τε ίκανοι είησαν και
εύνο'ΐκώς εχοιεν αύτφ. (6) τήν δε Ελληνικήν δυναμιν ήθροιζεν ώς μάλιστα
έδυνατο έπικρυπτόμενος, δπως δτι άπαρασκευότατον λάβοι βασιλέα. ώδε
ούν έποιεΐτο τήν συλλογήν. δπόσας είχε φυλακάς έν ταΐς πόλεσι
παρήγγειλε τοΐς φρουράρχοις έκάστοις λαμβάνειν ανδρας Πελοποννησίους
δτι πλείστους και βέλτιστους, ώς έπιβουλευοντος Τισσαφερνους ταΐς
πόλεσι. και γάρ ήσαν αί Ίωνικαι πόλεις Τισσαφερνους το άρχαΐον έκ
βασιλεως δεδομεναι, τότε δε άφειστήκεσαν προς Κΰρον πασαι πλήν
Μιλήτου· (7) έν Μιλήτφ δε Τισσαφερνης προαισθόμενος τά αύτά ταΰτα
βουλευομενους [άποστηναι προς Κΰρον], τους μεν [αύτών] άπεκτεινε τους
δ’ έξεβαλεν. ο δε Κΰρος ύπολαβών τους φεύγοντας συλλεξας στράτευμα
έπολιόρκει Μίλητον και κατά γην και κατά θάλατταν και έπειράτο
κατάγειν τους έκπεπτωκότας. και αύτη αύ άλλη πρόφασις ήν αύτφ τοΰ
άθροίζειν στράτευμα. (8) προς δε βασιλέα πέμπων ήξίου άδελφος ων
αύτοΰ δοθήναι οί ταυτας τάς πόλεις μάλλον ή Τισσαφέρνην αρχειν αύτών,
και ή μήτηρ συνέπραττεν αύτφ ταΰτα· ώστε βασιλεύς τήν μεν προς έαυτον
έπιβουλήν ούκ ήσθάνετο, Τισσαφέρνει δ’ ένόμιζε πολεμοΰντα αύτον άμφι
τά στρατεύματα δαπανάν· ώστε ούδεν ήχθετο αύτών πολεμουντων. και γάρ
ο Κΰρος άπέπεμπε τους γιγνομένους δασμούς βασιλεΐ έκ των πόλεων ών
Τισσαφέρνους έτυγχανεν εχων. άλλο δε στράτευμα αύτφ συνελέγετο έν
Χερρονήσφ τη κατ’ άντιπέρας Άβυδου τόνδε τον τρόπον. (9) Κλέαρχος
Λακεδαιμόνιος φυγάς ήν· τουτφ συγγενόμενος ο Κΰρος ήγάσθη τε αύτον
και δίδωσιν αύτφ μυρίους δαρεικους. ο δε λαβών το χρυσίον στράτευμα
συνέλεξεν άπο τούτων των χρημάτων και έπολέμει έκ Χερρονήσου
όρμώμενος τοΐς Θρμξι τοΐς ύπερ Ελλήσποντον οίκοΰσι και ώφέλει τους
Έλληνας· ώστε και χρήματα συνεβάλλοντο αύτφ είς τήν τροφήν
των στρατιωτών αί Έλλησποντιακαι πόλεις έκοΰσαι. τοΰτο δ ’ αύ ουτω
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τρεφόμενον έλάνθανεν αύτφ το στράτευμα. (10) Αρίστιππος δε ο
Θετταλος ξένος ων έτύγχανεν αύτφ, και πιεζόμενος ύπο των οίκοι
άντιστασιωτων έρχεται προς τον Κΰρον και αίτεΐται αύτον είς δισχιλίους
ξένους και τριών μηνών μισθόν, ώς ούτως περιγενόμενος αν των
άντιστασιωτων. ο δε Κύρος δίδωσιν αύτφ είς τετρακισχιλίους και εξ
μηνών μισθόν, και δεΐται αύτοΰ μη πρόσθεν καταλΰσαι προς τους
άντιστασιώτας πριν αν αύτφ συμβουλευσηται. ουτω δε αύ το έν Θετταλίμ
έλάνθανεν αύτφ τρεφόμενον στράτευμα. (11) Πρόξενον δε τον Βοιώτιον
ξένον όντα έκέλευσε λαβόντα ανδρας ότι πλείστους παραγενέσθαι, ώς ές
Πισίδας βουλόμενος στρατευεσθαι, ώς πράγματα παρεχόντων των
Πισιδών τη έαυτοΰ χώρμ. Σοφαίνετον δε τον Στυμφάλιον και Σωκράτην
τον Αχαιόν, ξένους όντας και τούτους, έκέλευσεν ανδρας λαβόντας έλθεΐν
ότι πλείστους, ώς πολεμήσων Τισσαφέρνει συν τοΐς φυγάσι τοΐς
Μιλησίων. και έποίουν ούτως ούτοι.
II. Έ πει δ ’ έδόκει ήδη πορευεσθαι αύτφ άνω, την μεν πρόφασιν
έποιεΐτο ώς Πισίδας βουλόμενος έκβαλεΐν παντάπασιν έκ της χώρας· και
αθροίζει ώς έπι τούτους τό τε βαρβαρικον και το Ελληνικόν. ένταΰθα και
παραγγέλλει τφ τε Κλεάρχφ λαβόντι ηκειν όσον ήν αύτφ στράτευμα και
τφ Αριστίππφ συναλλαγέντι προς τους οίκοι άποπέμψαι προς έαυτον ο
είχε στράτευμα· και Ξενίμ τφ Αρκάδι, ος αύτφ προειστήκει τοΰ έν ταΐς
πόλεσι ξενικού, ηκειν παραγγέλλει λαβόντα τους άλλους πλήν όπόσοι
ίκανοι είησαν τάς άκροπόλεις φυλάττειν. (2) έκάλεσε δε και τους
Μίλητον πολιορκοΰντας, και τους φυγάδας έκέλευσε συν αύτφ
στρατεύεσθαι, ύποσχόμενος αύτοΐς, εί καλώς καταπράξειεν έφ’ α
έστρατεύετο, μή πρόσθεν παύσεσθαι πριν αύτους καταγάγοι οίκαδε. οί δε
ήδέως έπείθοντο· έπίστευον γάρ αύτφ· και λαβόντες τά όπλα παρήσαν είς
Σάρδεις. (3) Ξενίας μεν δή τους έκ των πόλεων λαβών παρεγένετο είς
Σάρδεις όπλίτας είς τετρακισχιλίους, Πρόξενος δε παρήν εχων όπλίτας
μεν είς πεντακοσίους και χιλίους, γυμνήτας δε πεντακοσίους, Σοφαίνετος
δε ο Στυμφάλιος όπλίτας εχων χιλίους, Σωκράτης δε ο Αχαιός όπλίτας
εχων ώς πεντακοσίους, Πασίων δε ο Μεγαρευς τριακοσίους μεν όπλίτας,
τριακοσίους δε πελταστάς εχων παρεγένετο· ήν δε και ούτος και ο
Σωκράτης των άμφι Μίλητον στρατευομένων. ούτοι μεν είς Σάρδεις αύτφ
άφίκοντο. (4) Τισσαφέρνης δε κατανοήσας ταΰτα, και μείζονα
ήγησάμενος είναι ή ώς έπι Πισίδας την παρασκευήν, πορεύεται ώς
βασιλέα ή έδύνατο τάχιστα ίππέας εχων ώς πεντακοσίους. (5) και
βασιλεύς μεν δή έπει ήκουσε [παρά] Τισσαφέρνους τον Κύρου στόλον,
άντιπαρεσκευάζετο.
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Κύρος δε έχων ους είρηκα ώρμάτο άπο Σάρδεων· και έξελαυνει διά της
Λυδίας σταθμούς τρεις παρασάγγας είκοσι και δυο έπι τον Μαίανδρον
ποταμόν. τουτου το εύρος δυο πλέθρα· γέφυρα δε έπήν έζευγμενη πλοίοις
έπτά. (6) τούτον διαβάς έξελαυνει διά Φρυγίας σταθμόν ένα παρασάγγας
οκτώ είς Κολοσσός, πόλιν οικουμένην [και] εύδαίμονα και μεγάλην.
ένταΰθα έμεινεν ήμέρας έπτά· και ηκε Μένων ο Θετταλος όπλίτας έχων
χιλίους και πελταστάς πεντακοσίους, Δόλοπας και Αίνιάνας και
Όλυνθίους. (7) έντεΰθεν έξελαυνει σταθμούς τρεις παρασάγγας είκοσιν είς
Κελαινάς, της Φρυγίας πόλιν οικουμένην, μεγάλην και εύδαίμονα. ένταΰθα
Κυρφ βασίλεια ήν και παράδεισος μέγας άγρίων θηρίων πλήρης, α έκεΐνος
έθήρευεν άπο ίππου, οπότε γυμνάσαι βουλοιτο έαυτόν τε και τους ίππους.
διά μέσου δέ τοΰ παραδείσου ρεΐ ο Μαίανδρος ποταμός· αί δέ πηγαι αύτοΰ
είσιν έκ των βασιλείων· ρεΐ δέ και διά τής Κελαινών πόλεως. (8) έστι δέ και
μεγάλου βασιλέως βασίλεια έν Κελαιναΐς έρυμνά έπι ταΐς πηγαΐς τοΰ
Μαρσόου ποταμού ύπο τη άκροπόλει· ρεΐ δέ και ούτος διά τής πόλεως και
έμβάλλει είς τον Μαίανδρον· τοΰ δέ Μαρσόου το εύρός έστιν είκοσι και
πέντε ποδών. ένταΰθα λέγεται Απόλλων έκδεΐραι Μαρσόαν νικήσας
έρίζοντά οί περι σοφίας, και το δέρμα κρεμάσαι έν τφ άντρφ όθεν αί πηγαίδιά δέ τούτο ο ποταμός καλείται Μαρσυας. (9) ένταΰθα Ξέρξης, οτε έκ τής
Ελλάδος ήττηθεις τή μάχη άπεχώρει, λέγεται οίκοδομήσαι ταΰτά τε τα
βασίλεια και την Κελαινών άκρόπολιν. ένταΰθα έμεινε Κύρος ήμέρας
τριάκοντα· και ήκε Κλέαρχος ο Λακεδαιμόνιος φυγάς έχων όπλίτας χιλίους
και πελταστάς Θρμκας οκτακοσίους και τοξότας Κρήτας διακοσίους. αμα
δε και Σωσις παρήν ο Συρακόσιος έχων όπλίτας τριακοσίους, και
Σοφαίνετος Λρκάδας έχων όπλίτας χιλίους. και ένταΰθα Κύρος έξέτασιν και
άριθμσν των Ελλήνων έποίησεν έν τφ παραδείσφ, και έγένοντο οί
σόμπαντες όπλΐται μεν μυριοι χίλιοι, πελτασται δε άμφι τους δισχιλίους.
(10) έντεΰθεν έξελαυνει σταθμούς δυο παρασάγγας δέκα είς Πέλτας, πόλιν
οικουμένην. ένταΰθ’ έμεινεν ήμέρας τρεις· έν αίς Ξενίας ο Λρκάς τά Λυκαια
έθυσε και άγώνα έθηκε· τά δε άθλα ήσαν στλεγγίδες χρυσαΐ· έθεώρει δε τον
άγώνα και Κύρος. έντεΰθεν έξελαυνει σταθμούς δυο παρασάγγας δώδεκα ές
Κεράμων άγοράν, πόλιν οικουμένην, έσχάτην προς τή Μυσίμ χώρμ.
(11) έντεΰθεν έξελαυνει σταθμούς τρεις παρασάγγας τριάκοντα είς
Καϋστρου πεδίον, πόλιν οικουμένην. ένταΰθ’ έμεινεν ήμέρας πέντε· και
τοΐς στρατιώταις ώφείλετο μισθός πλέον ή τριών μηνών, και πολλάκις
ίόντες έπι τάς θυρας άπήτουν. ο δε έλπίδας λέγων διήγε και δήλος ήν
άνιώμενος· ού γάρ ήν προς τοΰ Κόρου τρόπου έχοντα μη άποδιδόναι.
(12) ένταΰθα άφικνεΐται Έπυαξα ή Συεννέσιος γυνή τοΰ Κιλίκων βασιλέως
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παρά Κΰρον· και έλέγετο Κύρφ δοΰναι χρήματα πολλά. τή δ’ ούν στρατιη
τότε άπέδωκε Κΰρος μισθόν τεττάρων μηνών. είχε δε ή Κίλισσα φυλακήν
[και φύλακας] περι αυτήν Κίλικας και Άσπενδίους· έλεγετο δε και
συγγενέσθαι Κΰρον τη Κιλίσση. (13) έντεΰθεν δε έλαυνει σταθμούς δυο
παρασάγγας δέκα εις Θυμβριον, πόλιν οικουμένην. ένταΰθα ήν παρά την
οδόν κρήνη ή Μίδου καλούμενη τοΰ Φρυγών βασιλεως, έφ’ η λέγεται Μίδας
τον Σάτυρον θηρεΰσαι οίνφ κέρασας αυτήν. (14) έντεΰθεν έξελαύνει
σταθμούς δυο παρασάγγας δέκα εις Τυριάειον, πόλιν οικουμένην. ένταΰθα
έμεινεν ήμέρας τρεις. και λέγεται δεηθήναι ή Κίλισσα Κόρου έπιδεΐξαι το
στράτευμα αύτη· βουλόμενος ούν έπιδεΐξαι έξέτασιν ποιείται έν τφ πεδίφ
των Ελλήνων και των βαρβάρων. (15) έκέλευσε δε τους Έλληνας ώς νόμος
αυτοις εις μάχην ουτω ταχθήναι και στήναι, συνταξαι δ έκαστον τους
έαυτοΰ. έτάχθησαν ούν έπι τεττάρων· είχε δε το μεν δεξιόν Μένων και οί
συν αύτφ, το δε εύώνυμον Κλέαρχος και οί έκείνου, το δε μέσον οί άλλοι
στρατηγοί. (16) έθεώρει ούν ο Κΰρος πρώτον μεν τους βαρβάρους· οί δε
παρήλαυνον τεταγμένοι κατά ίλας και κατά τάξεις· είτα δε τους Έλληνας,
παρελαυνων έφ’ άρματος και ή Κίλισσα έφ’ άρμαμάξης. είχον δε πάντες
κράνη χαλκά και χιτώνας φοινικοΰς και κνημΐδας και τάς ασπίδας
έκκεκαλυμμένας. (17) έπειδή δε πάντας παρήλασε, στήσας το άρμα προ τής
φάλαγγος μέσης, πέμψας Πίγρητα τον έρμηνέα παρά τους στρατηγούς των
Ελλήνων έκέλευσε προβαλέσθαι τά όπλα και έπιχωρήσαι όλην τήν
φάλαγγα. οί δε ταΰτα προεΐπον τοΐς στρατιώταις· και έπει έσάλπιγξε,
προβαλόμενοι τά όπλα έπήσαν. έκ δε τούτου θάττον προϊόντων συν κραυγή
άπο τοΰ αύτομάτου δρόμος έγένετο τοΐς στρατιώταις έπι τάς σκηνάς, των δε
βαρβάρων φόβος πολύς, και ή τε Κίλισσα έφυγεν έπι της άρμαμάξης και οί
έκ της αγοράς καταλιπόντες τά ώνια έφυγον. οί δε Έλληνες συν γέλωτι έπι
τάς σκηνάς ήλθον. (18) ή δε Κίλισσα ίδοΰσα τήν λαμπρότητα και τήν τάξιν
τοΰ στρατεύματος έθαύμασε. Κΰρος δε ήσθη τον έκ των Ελλήνων είς τους
βαρβάρους φόβον ίδών. (19) έντεΰθεν έξελαύνει σταθμούς τρεις
παρασάγγας εΐκοσιν είς Ίκόνιον, της Φρυγίας πόλιν έσχάτην. ένταΰθα
έμεινε τρεις ήμέρας. έντεΰθεν έξελαύνει διά τής Λυκαονίας σταθμούς πέντε
παρασάγγας τριάκοντα. ταύτην τήν χώραν έπέτρεψε διαρπάσαι τοΐς
Έλλησιν ώς πολεμίαν ούσαν. (20) έντεΰθεν Κΰρος τήν Κίλισσαν είς τήν
Κιλικίαν αποπέμπει τήν ταχίστην οδόν· και συνέπεμψεν αύτή στρατιώτας
ους Μένων είχε και αύτόν. Κΰρος δε μετά των άλλων έξελαύνει διά
Καππαδοκίας σταθμούς τέτταρας παρασάγγας είκοσι και πέντε προς
Δάναν, πόλιν οικουμένην, μεγάλην και εύδαίμονα. ένταΰθα έμειναν ήμέρας
τρεις· έν ф Κΰρος άπέκτεινεν άνδρα Πέρσην Μεγαφέρνην, φοινικιστήν
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βασίλειον, και έτερόν τινα των ύπαρχων δυνάστην, αιτιασαμενος
έπιβουλευειν αύτφ. (21) εντεύθεν έπειρωντο εισβαλλειν εις την Κιλικίαν- ή
δε εισβολή ήν οδος αμαξιτός όρθια ισχυρως και αμήχανος εισελθειν
στρατευματι, ει τις έκώλυεν. έλεγετο δε και Συεννεσις είναι έπι των άκρων
φυλάττων τήν εισβολήν- διο έμεινεν ήμεραν έν τφ πεδίφ. τη δ’ ύστεραίμ
ήκεν άγγελος λεγων δτι λελοιπως ειη Συεννεσις τα ακρα, έπει ήσθετο δτι το
Μενωνος στράτευμα ήδη έν Κιλικία ειη εισω των ορεων, και δτι τριήρεις
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Λακεδαιμονίων και αύτοΰ Κόρου. (22) Κύρος δ’ ούν άνεβη έπι τα δρη
ούδενος κωλυοντος, και είδε τάς σκηνάς ου οί Κίλικες έφυλαττον. έντεΰθεν
δε κατεβαινεν είς πεδίον μεγα και καλόν, έπίρρυτον, και δένδρων
παντοδαπών σύμπλεων και αμπέλων· πολύ δε και σήσαμον και μελίνην και
/
\
\
\
λ\
/
9/
СЧ 5 >
~
'
κεγχρον και πυρους και κριθας φερει. ορος δ αυτο περιειχεν οχυρον και
υψηλόν πάντη έκ θαλάττης είς θάλατταν. (23) καταβας δε διά τούτου τού
πεδίου ηλασε σταθμούς τέτταρας παρασάγγας πέντε και είκοσιν είς
Ταρσούς, της Κιλικίας πόλιν μεγάλην και εύδαίμονα, ού ήν τα Συεννέσιος
βασίλεια τού Κιλίκων βασιλέως· διά μέσου δε της πόλεως ρεΐ ποταμός
Κύδνος δνομα, εύρος δύο πλέθρων. (24) ταύτην την πόλιν έξέλιπον οί
ένοικοΰντες μετά Συεννέσιος είς χωρίον οχυρόν έπι τα δρη πλην οί τα
καπηλεία εχσντες· εμειναν δε και οί παρά την θάλατταν οίκοΰντες έν Σόλοις
και έν Ίσσοΐς. (25) Έπύαξα δε ή Συεννέσιος γυνή προτέρα Κόρου πέντε
ήμέραις είς Ταρσούς άφίκετο· έν δε τή ύπερβολή των ορέων τή είς το πεδίον
δύο λόχοι τού Μένωνος στρατεύματος άπώλοντο· οί μεν εφασαν
αρπάζοντας τι κατακοπήναι ύπο των Κιλίκων, οί δε ύπολειφθέντας και ού
δυναμένους εύρεΐν το αλλο στράτευμα ούδε τάς οδούς είτα πλανωμένους
άπολέσθαι ήσαν δ’ ούν ούτοι έκατον όπλΐται. (26) οί δ’ άλλοι έπει ήκον, τήν
τε πόλιν τούς Ταρσούς διήρπασαν, διά τον δλεθρον των συστρατιωτών
οργιζόμενοι, και τά βασίλεια τά έν αύτή. Κύρος δ’ έπει είσήλασεν είς την
/л
/
\
Γ
λ
f ç· ч
V
/
) ρ
/
πολιν, μετεπεμπετο τον Συεννεσιν πρός εαυτόν· ο δ ουτε προτερον ουδενι
πω κρείττονι έαυτοΰ είς χεΐρας έλθεΐν εφη ούτε τότε Κύρφ ίέναι ήθελε, πριν
ή γυνή αύτόν επεισε και πίστεις ελαβε. (27) μετά δε ταΰτα έπει συνεγένοντο
άλλήλοις, Συέννεσις μεν εδωκε Κύρφ χρήματα πολλά είς τήν στρατιάν,
Κΰρος δε έκείνφ δώρα α νομίζεται παρά βασιλεΐ τίμια, ίππον χρυσοχάλινον
και στρεπτόν χρυσοΰν και ψέλια και άκινάκην χρυσοΰν και στολήν
Περσικήν, και τήν χώραν μηκέτι διαρπάζεσθαι· τά δε ήρπασμένα
ανδράποδα, ήν που έντυγχάνωσιν, άπολαμβάνειν. <...>
VI.
Εντεύθεν προϊόντων έφαίνετο ίχνια ίππων και κόπρος· είκάζετο
δ’ είναι ο στίβος ώς δισχιλίων ίππων. ούτοι προϊόντες εκαιον και χιλόν
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και ει τι άλλο χρήσιμον ήν. Όρόντας δε, Περσης άνήρ, γενει τε
προσήκων βασιλεΐ και τα πολέμια λεγόμενος έν τοΐς άρίστοις Περσών
έπιβουλευει Κυρφ και πρόσθεν πολεμήσας, καταλλαγεις δέ. (2) ούτος
Κυρφ ειπεν, εΐ αύτφ δοίη Ιππέας χιλίους, ότι τους προκατακαίοντας
Ιππέας η κατακαίνοι αν ένεδρευσας η ζώντας πολλούς αύτών αν ελοι και
κωλυσειε τοΰ καίειν έπιόντας και ποιήσειεν ώστε μήποτε δυνασθαι
αύτους ΐδόντας το Κόρου στράτευμα βασιλεΐ διαγγεΐλαι. τφ δε Κυρφ
άκουσαντι ταΰτα έδόκει ωφέλιμα είναι, και έκέλευεν αύτον λαμβάνειν
μέρος παρ’ έκαστου των ήγεμόνων. (3) ο δ’ Όρόντας νομίσας έτοιμους
είναι αύτφ τους Ιππέας γράφει έπιστολήν παρά βασιλέα ότι ήξοι εχων
Ιππέας ώς αν δυνηται πλείστους· άλλά φράσαι τοΐς αύτοΰ ίππεΰσιν
έκέλευεν ώς φίλιον αύτον ύποδέχεσθαι. ένήν δέ έν τη έπιστολη και τής
πρόσθεν φιλίας ύπομνήματα και πίστεως. ταύτην την έπιστολήν δίδωσι
πιστφ άνδρί, ώς φετο· ο δέ λαβών Κυρφ δίδωσιν. (4) άναγνους δέ αύτήν ο
Κΰρος συλλαμβάνει Όρόνταν, και συγκαλεΐ εις την έαυτοΰ σκηνήν
Πέρσας τους άρίστους των περι αύτον έπτά, και τους των Ελλήνων
στρατηγούς έκέλευσεν όπλίτας άγαγεΐν, τούτους δέ θέσθαι τα όπλα περι
την αύτοΰ σκηνήν. οί δέ ταΰτα έποίησαν, άγαγόντες ώς τρισχιλίους
όπλίτας. (5) Κλέαρχον δέ και εΐσω παρεκάλεσε σύμβουλον, ος γε και
αύτφ και τοΐς αλλοις έδόκει προτιμηθήναι μάλιστα των Ελλήνων. έπει
δ’ έξήλθεν, απήγγειλε τοΐς φίλοις την κρίσιν τοΰ Όρόντα ώς έγένετο· ού
γάρ απόρρητον ήν. (6) εφη δέ Κΰρον αρχειν τοΰ λόγου ώδε. Παρεκάλεσα
ύμάς, ανδρες φίλοι, όπως συν ύμΐν βουλευόμενος ο τι δίκαιόν έστι και
προς θεών και προς ανθρώπων, τοΰτο πράξω περι Όρόντα τουτουί.
τοΰτον γάρ πρώτον μεν ο έμος πατήρ εδωκεν ύπήκοον είναι έμοί· έπει δέ
ταχθείς, ώς εφη αύτός, ύπο τοΰ έμοΰ άδελφοΰ ούτος έπολέμησεν έμοι
εχων τήν έν Σάρδεσιν άκρόπολιν, και έγώ αύτον προσπολεμών έποίησα
ώστε δόξαι τούτφ τοΰ προς έμέ πολέμου παύσασθαι, και δεξιάν ελαβον
και εδωκα, μετά ταΰτα, εφη, Όρόντα, εστιν ο τι σε ήδίκησα; άπεκρίνατο
ότι ου. (7) πάλιν δέ ο Κΰρος ήρώτα· Ούκοΰν ύστερον, ώς αύτος συ
ομολογείς, ούδεν ύπ’ έμοΰ αδικούμενος άποστάς εις Μυσους κακώς
έποίεις την έμήν χώραν ο τι έδύνω; εφη Όρόντας. Ούκοΰν, εφη ο Κΰρος,
όπότ’ αύ εγνως την σαυτοΰ δύναμιν, έλθών έπι τον της Άρτέμιδος βωμόν
μεταμέλειν τέ σοι εφησθα και πείσας έμέ πιστά πάλιν εδωκάς μοι και
έλαβες παρ’ έμοΰ; και ταΰθ’ ώμολόγει Όρόντας. (8) Τί ούν, εφη ο Κΰρος,
αδικηθείς ύπ’ έμοΰ νΰν το τρίτον έπιβουλεύων μοι φανερός γέγονας;
εΐπόντος δέ τοΰ Όρόντα ότι ούδεν αδικηθείς, ήρώτησεν ο Κΰρος
αύτόν Όμολογεΐς ούν περι έμέ άδικος γεγενήσθαι; Ή γάρ ανάγκη, εφη
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αοελφφ πολέμιος, εμοι δε φίλος και πιστός; ο δε απεκρινατο οτι ουδ ει
γενοίμην, ώ Κΰρε, σοί γ’ αν ποτε ετι δόξαιμι. (9) προς ταΰτα Κΰρος είπε
τοΐς παροΰσιν· 'Ο μεν άνήρ τοιαΰτα μεν πεποίηκε, τοιαΰτα δε λέγει· ύμών
δε συ πρώτος, ώ Κλέαρχε, άπόφηναι γνώμην ο τι σοι δοκεΐ. Κλέαρχος δε
είπε τάδε. Συμβουλεύω έγώ τον ανδρα τοΰτον έκποδών ποιεΐσθαι ώς
τάχιστα, ώς μηκέτι δέη τοΰτον φυλάττεσθαι, άλλά σχολή η ήμΐν, το κατά
τοΰτον είναι, τους έθελοντάς τούτους ευ ποιεΐν. (10) ταύτη δε τη γνώμη
έφη και τους άλλους προσθέσθαι. μετά ταΰτα, έφη, κελεύοντος Κύρου
έλαβον τής ζώνης τον Όρόνταν έπι θανάτφ άπαντες άναστάντες και οί
συγγενείς· ειτα δ’ έξήγον αύτον οίς προσετάχθη. έπει δε ειδον αύτον
οΐπερ πρόσθεν προσεκύνουν, και τότε προσεκύνησαν, καίπερ είδότες ότι
έπι θάνατον άγοιτο. (11) έπει δε είς τήν Άρταπάτα σκηνήν είσήχθη, τοΰ
πιστοτάτου των Κύρου σκηπτούχων, μετά ταΰτα ουτε ζώντα Όρόνταν
ουτε τεθνηκότα ούδεις είδε πώποτε, ουδέ όπως άπέθανεν ούδεις είδώς
έλεγεν· εΐκαζον δέ άλλοι άλλως-τάφος δέ ούδεις πώποτε αύτοΰ έφάνη.
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VII.
Έντεΰθεν έξελαύνει διά τής Βαβυλωνίας σταθμούς τρεις
παρασάγγας δώδεκα. έν δέ τφ τρίτφ σταθμφ Κΰρος έξέτασιν ποιείται
των Ελλήνων και των βαρβάρων έν τφ πεδίφ περι μέσας νύκτας·
έδόκει γάρ είς τήν έπιοΰσαν έω ήξειν βασιλέα συν τφ στρατεύματι
μαχούμενον· και έκέλευε Κλέαρχον μέν τοΰ δεξιοΰ κέρως ήγεΐσθαι,
Μένωνα δέ τον Θετταλον τοΰ εύωνύμου, αύτος δέ τους έαυτοΰ διέταξε.
\ ο·\ \ ’ f '
~ 5
/
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(2) μετα δε τήν εξετασιν αμα τη επιουση ήμερμ ήκοντες αυτομολοι παρα
μεγάλου βασιλέως άπηγγελλον Κύρφ περι τής βασιλέως στρατιάς. Κΰρος
δέ συγκαλέσας τους στρατηγούς και λοχαγούς των Ελλήνων
συνεβουλεύετό τε πώς άν τήν μάχην ποιοΐτο και αύτος παρηνει θαρρύνων
τοιάδε. (3) Ώ άνδρες Έλληνες, ούκ ανθρώπων άπορων βαρβάρων
συμμάχους ύμάς άγω, άλλά νομίζων άμείνονας και κρείττους πολλών
βαρβάρων ύμάς είναι, διά τοΰτο προσέλαβον. όπως ούν έσεσθε άνδρες
άξιοι τής έλευθερίας ής κέκτησθε και ής ύμάς έγώ εύδαιμονίζω. εύ γάρ
ΐστε ότι τήν έλευθερίαν έλοίμην άν άντι ών έχω πάντων και άλλων
πολλαπλασίων. (4) όπως δέ και είδήτε είς οίον έρχεσθε άγώνα, ύμάς είδώς
διδάξω. το μέν γάρ πλήθος πολύ και κραυγή πολλή έπίασιν· άν δέ ταΰτα
άνάσχησθε, τα άλλα και αίσχύνεσθαί μοι δοκώ οΐους ήμΐν γνώσεσθε τούς
έν τή χώρμ όντας ανθρώπους. ύμών δέ άνδρών όντων και εύ των έμών
γενομένων, έγώ ύμών τον μέν οΐκαδε βουλόμενον άπιέναι τοΐς οίκοι
ζηλωτον ποιήσω άπελθεΐν, πολλούς δέ οιμαι ποιήσειν τα παρ’ έμοι
έλέσθαι άντι των οίκοι. (5) ένταΰθα Γαυλίτης παρών, φυγάς Σάμιος,
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πιστός δε Κύρφ, είπεν· Και μην, ώ Κΰρε, λέγουσί τινες δτι πολλά ύπισχνη
νΰν διά το έν τοιούτφ είναι τοΰ κινδύνου προσιόντος, αν δε εύ γένηταί τι,
ου μεμνήσεσθαί σε φασιν· ένιοι δε ούδ’ εί μεμνηό τε και βουλοιο δυνασθαι
αν άποδοΰναι δσα ύπισχνη. (6) άκουσας ταΰτα έλεξεν ο Κΰρος· Άλλ’ έστι
μεν ήμΐν, ώ ανδρες, άρχή πατρφα προς μεν μεσημβρίαν μέχρι ού δια
καΰμα ού δυνανται οίκεΐν άνθρωποι, προς δε άρκτον μέχρι ού διά χειμώνα·
τα δ’ έν μέσφ τούτων πάντα σατραπεύουσιν οί τοΰ έμοΰ άδελφοΰ φίλοι.
(7) ήν δ’ ημείς νικήσωμεν, ήμάς δει τους ήμετέρους φίλους τούτων
έγκρατεΐς ποιήσαι. ώστε ού τοΰτο δέδοικα, μη ούκ έχω ο τι δω έκάστφ των
φίλων, αν εύ γένηται, άλλά μη ούκ έχω ικανούς οίς δω. ύμων δε των
Ελλήνων και στέφανον έκάστφ χρυσοΰν δώσω. (8) οί δε ταΰτα
άκούσαντες αύτοί τε ήσαν πολύ προθυμότεροι και τοΐς αλλοις έξήγγελλον.
С*\
ч
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εισησαν δε παρ αυτόν οι τε στρατηγοί και των άλλων Ελλήνων τινες
άξιοΰντες είδέναι τί σφίσιν έσται, έάν κρατήσωσιν. ο δε έμπιμπλάς
απάντων την γνώμην άπέπεμπε. (9) παρεκελεύοντο δε αύτφ πάντες
δσοιπερ διελέγοντο μή μάχεσθαι, άλλ’ δπισθεν έαυτών τάττεσθαι. έν δε τφ
καιρφ τούτφ Κλέαρχος ώδέ πως ήρετο τον Κΰρον· Οίει γάρ σοι μαχεΐσθαι,
ώ Κΰρε, τον αδελφόν; Νή Δί’, έφη ο Κΰρος, είπερ γε Δαρείου και
Παρυσάτιδός έστι παΐς, έμος δε αδελφός, ούκ άμαχει ταΰτ’ έγώ λήψομαι.
(10) ένταΰθα δή έν τη έξοπλισίμ αριθμός έγένετο των μεν Ελλήνων άσπις
μυρία και τετρακόσια, πελτασται δε δισχίλιοι και πεντακόσιοι, των δε
μετά Κόρου βαρβάρων δέκα μυριάδες και άρματα δρεπανηφόρα άμφι τα
είκοσι. (11) των δε πολεμίων έλέγοντο είναι έκατον και είκοσι μυριάδες
και άρματα δρεπανηφόρα διακόσια. άλλοι δε ήσαν έξακισχίλιοι ίππεΐς, ων
Άρταγέρσης ήρχεν· ούτοι δ’ αύ προ αύτοΰ βασιλέως τεταγμένοι ήσαν.
(12) τοΰ δε βασιλέως στρατεύματος ήσαν άρχοντες και στρατηγοί και
ήγεμόνες τέτταρες, τριάκοντα μυριάδων έκαστος, Άβροκόμας,
Τισσαφέρνης, Γωβρύας, Άρβάκης. τούτων δε παρεγένοντο έν τη μάχη
ένενήκοντα μυριάδες και άρματα δρεπανηφόρα έκατον και πεντήκοντα·
Άβροκόμας δε ύστέρησε της μάχης ήμέραις πέντε, έκ Φοινίκης έλαύνων.
(13) ταΰτα δε ήγγελλον προς Κΰρον οί αύτομολήσαντες [έκ των πολεμίων]
παρά μεγάλου βασιλέως προ της μάχης, και μετά την μάχην οί ύστερον
έλήφθησαν των πολεμίων ταύτά ήγγελλον. (14) έντεΰθεν δε Κΰρος
έξελαύνει σταθμόν ένα παρασάγγας τρεις συντεταγμένφ τφ στρατεύματι
παντι και τφ Έλληνικφ και τφ βαρβαρικφ· φετο γάρ ταύτη τη ήμέρμ
μαχεΐσθαι βασιλέα· κατά γάρ μέσον τον σταθμόν τοΰτον τάφρος ήν ορυκτή
βαθεΐα, το μεν εύρος οργυιαι πέντε, το δε βάθος οργυιαι τρεις.
(15) παρετέτατο δε ή τάφρος άνω διά τοΰ πεδίου έπι δώδεκα παρασάγγας
a
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μέχρι του Μηδίας τείχους. [ένθα αί διώρυχες, άπο τοΰ Τίγρητος ποταμοΰ
ρεουσαι· είσι δε τετταρες, το μεν εύρος πλεθριαΐαι, βαθεΐαι δε ίσχυρώς,
και πλοία πλεΐ έν αύταΐς σιταγωγά· είσβάλλουσι δε είς τον Ευφράτην,
διαλείπουσι δ’ έκαστη παρασάγγην, γέφυραι, δ’ έπεισιν.] ήν δέ παρά τον
Ευφράτην πάροδος στενή μεταξύ τοΰ ποταμοΰ και τής τάφρου ώς είκοσι
ποδών το εύρος· (16) ταυτην δέ την τάφρον βασιλεύς ποιεί μέγας άντι
έρύματος, έπειδή πυνθάνεται Κΰρον προσελαύνοντα. ταυτην δή την
πάροδον Κΰρός τε και ή στρατιά παρήλθε και έγένοντο είσω τής τάφρου.
(17) ταύτη μεν ούν τη ήμέρμ ούκ έμαχέσατο βασιλεύς, άλλ’
ύποχωρούντων φανερά ήσαν και ίππων και άνθρώπων ίχνη πολλά.
(18) ένταΰθα Κΰρος Σιλανον καλέσας τον Άμπρακιώτην μάντιν έδωκεν
αύτφ δαρεικούς τρισχιλίους, δτι τη ένδεκάτη άπ’ έκείνης ήμέρμ [πρότερον]
θυόμενος ειπεν αύτφ ότι βασιλεύς ού μαχειται δέκα ήμερων, Κΰρος δ’
Τ
9
5 / 9 /
~
55
/
5
~
~
?
/
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Ç· 5
ειπεν· Ουκ αρα ετι μαχειται, ει εν ταυταις ου μαχειται ταις ήμεραις· εαν δ
άληθεύσης, ύπισχνοΰμαί σοι δέκα τάλαντα. τοΰτο το χρυσίον τότε
άπέδωκεν, έπει παρήλθον αί δέκα ήμέραι. (19) έπει δ’ έπι τη τάφρφ ούκ
έκώλυε βασιλεύς το Κύρου στράτευμα διαβαίνειν, έδοξε και Κύρφ και
τοΐς άλλοις άπεγνωκέναι τοΰ μάχεσθαι· ώστε τη ύστεραίμ Κΰρος
έπορεύετο ήμελημένως μάλλον. (20) τη δε τρίτη έπί τε τοΰ άρματος
καθήμενος την πορείαν έποιεΐτο και ολίγους έν τάξει εχων προ αύτοΰ, το
δε πολύ αύτφ άνατεταραγμένον έπορευετο και των όπλων τοΐς
στρατιώταις πολλά έπι άμαξών ήγοντο και ύποζυγίων.
VIII.
Και ήδη τε ήν άμφι άγοράν πλήθουσαν και πλησίον ήν ο σταθμός
ένθα έμελλε καταλύειν, ήνίκα Πατηγόας, άνήρ Πέρσης των άμφι Κΰρον
χρηστός, προφαίνεται έλαύνων άνά κράτος ίδροΰντι τφ ίππφ , και εύθύς
πάσιν οίς ένετύγχανεν έβόα και βαρβαρικώς και έλληνικώς ότι βασιλεύς
σύν στρατεύματι πολλφ προσέρχεται ώς είς μάχην παρεσκευασμένος.
(2) ένθα δή πολύς τάραχος έγένετο· αύτίκα γάρ έδόκουν οί Έλληνες και
πάντες δε άτάκτοις σφίσιν έπιπεσεΐσθαι· (3) Κΰρός τε καταπηδήσας άπο
τοΰ άρματος τον θώρακα ένεδύετο και άναβάς έπι τον ίππον τά παλτά είς
τάς χεΐρας έλαβε, τοΐς τε άλλοις πάσι παρήγγελλεν έξοπλίζεσθαι και
καθίστασθαι είς τήν έαυτοΰ τάξιν έκαστον. (4) ένθα δή σύν πολλή σπουδή
καθίσταντο, Κλέαρχος μεν τά δεξιά τοΰ κέρατος έχων προς τφ Εύφράτη
ποταμφ, Πρόξενος δε έχόμενος, οί δ’ άλλοι μετά τοΰτον, Μένων δε και το
στράτευμα το εύώνυμον κέρας έσχε τοΰ 'Ελληνικού. (5) τοΰ δε βαρβαρικοΰ
ίππεΐς μεν Παφλαγόνες είς χιλίους παρά Κλέαρχον έστησαν έν τφ δεξιφ
και το Ελληνικόν πελταστικόν, έν δε τφ εύωνύμφ Άριαΐός τε ο Κυρου
ύπαρχος και το άλλο βαρβαρικόν. (6) Κΰρος δε και ίππεΐς τούτου όσον
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έξακόσιοι <κατά το μέσον>, ώπλισμένοι θώραξι μεν αύτοι και
παραμηριδίοις και κράνεσι πάντες πλήν Κόρου- Κύρος δε ψιλήν έχων την
κεφαλήν είς τήν μάχην καθίστατο [λέγεται δε και τους άλλους Περσας
ψιλαΐς ταΐς κεφαλαΐς έν τφ πολέμφ διακινδυνευειν]. (7) οί δ’ ίπποι πάντες
[οί μετά Κυρου] ειχον και προμετωπίδια και προστερνίδια· ειχον δε και
μαχαίρας οί ίππεΐς Έλληνικάς. (8) και ήδη τε ήν μέσον ήμέρας και ουπω
καταφανείς ήσαν οί πολέμιοι· ήνίκα δε δείλη έγίγνετο, έφάνη κονιορτος
ώσπερ νεφέλη λευκή, χρόνφ δε συχνφ ύστερον ώσπερ μελανία τις έν τφ
πεδίφ έπι πολύ. οτε δε έγγυτερον έγίγνοντο, τάχα δή και χαλκός τις
ήστραπτε και λόγχαι και αί τάξεις καταφανείς έγίγνοντο. (9) και ήσαν
ίππεΐς μεν λευκοθώρακες έπι τού εύωνυμου των πολεμίων· Τισσαφέρνης
έλέγετο τούτων άρχειν- έχόμενοι δε γερροφόροι, έχόμενοι δε όπλΐται συν
ποδήρεσι ξυλίναις άσπίσιν. Αιγύπτιοι δ’ ουτοι έλέγοντο είναι· άλλοι δ’
ίππεΐς, άλλοι τοξόται. πάντες δ’ ουτοι κατά έθνη έν πλαισίφ πλήρει
ανθρώπων έκαστον το έθνος έπορεύετο. (10) προ δε αυτών άρματα
διαλείποντα συχνόν άπ’ άλλήλων τά δή δρεπανηφόρα καλούμενα· ειχον δε
τά δρέπανα έκ των αξόνων είς πλάγιον αποτεταμένα και ύπο τοΐς δίφροις
είς γην βλέποντα, ώς διακόπτειν ότφ έντυγχάνοιεν. ή δε γνώμη ήν ώς είς
τάς τάξεις των Ελλήνων έλώντα και διακόψοντα. (11) ο μέντοι Κύρος
ειπεν οτε καλέσας παρεκελεύετο τοΐς 'Έλλησι τήν κραυγήν των βαρβάρων
άνέχεσθαι, έψεύσθη τούτο- ού γάρ κραυγή άλλά σιγή ώς άνυστον και
ήσυχή έν ίσφ και βραδέως προσήσαν. (12) και έν τούτφ Κύρος
παρελαύνων αύτος συν Πίγρητι τφ έρμηνεΐ και άλλοις τρισιν ή τέτταρσι
τφ Κλεάρχφ έβόα άγειν το στράτευμα κατά μέσον το των πολεμίων, ότι
έκεΐ βασιλεύς είη- καν τοΰτ’, έφη, νικώμεν, πάνθ’ ήμΐν πεποίηται.
(13)
ορών δε ο Κλέαρχος το μέσον στίφος και άκούων Κύρου έξω όντα
τού Ελληνικού εύωνύμου βασιλέα (τοσοΰτον γάρ πλήθει περιήν βασιλεύς
f/
/
~
f
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~ -гг /
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ΊΓγ
Τ \
i л л i (/
f
ωστε μέσον των εαυτου εχων του Κυρου ευωνυμου εξω ήν), αλλ ομως ο
Κλέαρχος ούκ ήθελεν άποσπάσαι άπο τού ποταμού το δεξιόν κέρας,
φοβούμενος μή κυκλωθείη έκατέρωθεν, τφ δε Κύρφ άπεκρίνατο ότι αύτφ
μέλει όπως καλώς έχοι. (14) και έν τούτφ τφ καιρφ το μεν βαρβαρικον
στράτευμα όμαλώς προηει, το δε Ελληνικόν έτι έν τφ αύτφ μένον
συνετάττετο έκ των έτι προσιόντων. και ο Κύρος παρελαύνων ού πάνυ
προς αύτφ στρατεύματι κατεθεάτο έκατέρωσε άποβλέπων είς τε τους
πολεμίους και τους φίλους. (15) ίδών δε αύτον άπο τού Ελληνικού
Ξενοφών Αθηναίος, πελάσας ώς συναντήσαι ήρετο εί τι παραγγέλλοι· ο δ’
έπιστησας είπε και λέγειν έκέλευε πάσιν ότι και τα ίερά καλά και τα
σφάγια καλά. (16) ταΰτα δε λέγων θορύβου ήκουσε διά των τάξεων Ιόντος,
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και ηρετο τίς ο θόρυβος ειη. ο δε [Κλέαρχος] είπεν ότι σύνθημα
παρέρχεται δεύτερον ήδη. και ος έθαυμασε τίς παραγγελλει και ηρετο ο τι
ειη το σύνθημα. ο δ’ απεκρίνατο· Ζευς σωτηρ και νίκη. (17) ο δε Κΰρος
Э /
’АЛЛ'С·'
V
~ εστω.
V
~ οQ 4ειπων
5 '· εις
,
λ
·
ακουσας,
Αλλα
δέχομαιГ τε, εφη,
και' τούτο
ταυτα
την
αύτοΰ χώραν άπήλαυνε. και ούκετι τρία η τετταρα στάδια διειχετην τω
φάλαγγε άπ’ άλλήλων ήνίκα έπαιάνιζόν τε οί Έλληνες και ήρχοντο άντίοι
ίέναι τοΐς πολεμίοις. (18) ώς δε πορευομένων έξεκόμαινέ τι της φάλαγγος,
το ύπολειπόμενον ηρξατο δρόμφ θεΐν· και άμα έφθέγξαντο πάντες οίον τφ
Ένυαλίφ έλελίζουσι, και πάντες δε εθεον. λέγουσι δε τινες ώς και ταΐς
άσπίσι προς τα δόρατα έδοόπησαν φόβον ποιοΰντες τοΐς ΐπποις. (19) πριν
δε τόξευμα έξικνεΐσθαι έκκλίνουσιν οί βάρβαροι και φεύγουσι. και
ένταΰθα δη έδίωκον μεν κατά κράτος οί Έλληνες, έβόων δε άλλήλοις μη
θεΐν δρόμφ, άλλ’ έν τάξει έπεσθαι. (20) τά δ’ άρματα έφεροντο τά μεν δι’
~
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αυτών των πολέμιων, τα δε και δια των Ελλήνων κενα ηνίοχων. οι δ επει
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προιδοιεν, διισταντο· εστι δ οστις και κατεληφθη ώσπερ εν ιπποδρομφ
έκπλαγείς· και ούδεν μεντοι ούδε τοΰτον παθεΐν εφασαν, ούδ’ άλλος δε
των Ελλήνων έν ταυτη τη μάχη επαθεν ούδεις ούδεν, πλήν έπι τφ
εύωνυμφ τοξευθήναί τις έλεγετο. (21) Κΰρος δ’ όρων τους Έλληνας
νικώντας το καθ’ αύτους και διώκοντας, ήδόμενος και προσκυνουμένος
ήδη ώς βασιλεύς ύπο των άμφ’ αύτόν, ούδ’ ως έξήχθη διώκειν, άλλά
συνεσπειραμενην εχων την των συν έαυτφ έξακοσίων ίππεων τάξιν
έπεμελεΐτο ο τι ποιήσει βασιλεύς. και γάρ ήδει αύτον δτι μέσον εχοι τοΰ
Περσικοΰ στρατεύματος. (22) και πάντες δ’ οί των βαρβάρων άρχοντες
μέσον έχοντες το αύτών ήγοΰνται, νομίζοντες ουτω και έν άσφαλεστάτφ
είναι, ήν η ή ίσχυς αύτών έκατέρωθεν, και εΐ τι παραγγεΐλαι χρήζοιεν,
ήμίσει αν χρόνφ αίσθάνεσθαι το στράτευμα. (23) και βασιλεύς δή τότε
μέσον εχων της αύτοΰ στρατιάς όμως έξω έγένετο τοΰ Κόρου εύωνύμου
κέρατος. έπει δ’ ούδεις αύτφ έμάχετο έκ τοΰ άντίου ούδε τοΐς αύτοΰ
τεταγμένοις έμπροσθεν, έπέκαμπτεν ώς είς κόκλωσιν. (24) ένθα δή Κΰρος
δείσας μή όπισθεν γενόμενος κατακόψη το Ελληνικόν έλαύνει άντίος· και
έμβαλών συν τοΐς έξακοσίοις νικμ τους προ βασιλέως τεταγμένους και είς
φυγήν έτρεψε τους έξακισχιλίους, και άποκτεΐναι λέγεται αύτος τη έαυτοΰ
χειρι Αρταγέρσην τον άρχοντα αύτών. (25) ώς δ’ ή τροπή έγένετο,
διασπείρονται και οί Κόρου έξακόσιοι είς το διώκειν όρμήσαντες, πλήν
πάνυ ολίγοι άμφ’ αύτον κατελείφθησαν, σχεδόν οί ομοτράπεζοι
καλούμενοι. (26) συν τοότοις δε ών καθορμ βασιλέα και το άμφ’ έκεΐνον
~
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, ΛΛΐειπων
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5^ Ç· ορω ιετο επ αυτόν
\
στίφος·
και\ ευθυς ουκ ήνεσχετο,
αλλ
Τον
και παίει κατά το στέρνον και τιτρώσκει διά τοΰ θώρακος, ως φησι
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Κτησίας ο ιατρός, και ιασθαι αύτος το τραύμα φησι. (27) παίοντα δ’ αύτον
ακοντίζει τις παλτφ ύπο τον οφθαλμόν βιαίως· και ενταύθα μαχόμενοι και
βασιλεύς και Κύρος και οί αμφ’ αυτούς ύπερ έκατερου, οπόσοι μεν των
άμφι βασιλέα άπέθνησκον Κτησίας λέγει· παρ’ έκείνφ γάρ ήν* Κύρος δε
?
/
Ί
ί(\
\
Î
\
? V
~
\
î \
V
5
ч
5 ~
αυτός τε απεθανε και οκτω οι αριστοι των περι αυτόν εκειντο επ αυτφ.
(28) Λρταπάτης δ’ ο πιστότατος αυτφ των σκηπτούχων [θεράπων] λέγεται,
έπειδή πεπτωκότα είδε Κΰρον, καταπηδήσας άπο τοΰ ίππου περιπεσεΐν
αυτφ. (29) και οί μέν φασι βασιλέα κελεΰσαί τινα έπισφάξαι αύτον Κυρφ,
οί δ’ έαυτον έπισφάξασθαι σπασάμενον τον άκινάκην· είχε γάρ χρυσοΰν·
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και στρεπτόν δ εφορει και ψελια και ταλλα ώσπερ οι αριστοι Περσων·
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ετετιμητο γαρ υπο Κυρου δι εύνοιαν τε και πιστότητα.
IX.
Κύρος μεν ούν ούτως έτελευτησεν, ανηρ ων Περσων των μετά
Κΰρον τον αρχαιον γενομένων βασιλικώτατός τε και αρχειν αξιώτατος, ώς
παρά πάντων ομολογειται των Κυρου δοκουντων έν πείρ$ γενέσθαι.
(2) πρώτον μεν γαρ ετι παις ων, οτ επαιδευετο και συν τφ αδελφφ και συν
τοΐς αλλοις παισί, πάντων πάντα κράτιστος ένομίζετο. (3) πάντες γάρ οί
των αρίστων Περσων παΐδες έπι ταΐς βασιλέως θυραις παιδεύονται· ένθα
πολλήν μεν σωφροσύνην καταμαθοι αν τις, αισχρόν δ ουδεν ουτ ακουσαι
ουτ’ ίδεΐν έστι. (4) θεωνται δ’ οί παΐδες και τιμωμένους ύπο βασιλέως και
άκουουσι, και άλλους άτιμαζομένους· ωστε εύθυς παΐδες όντες
μανθάνουσιν άρχειν τε και άρχεσθαι. (5) ένθα Κΰρος αίδημονέστατος μεν
πρώτον των ήλικιωτων έδόκει είναι, τοΐς τε πρεσβυτέροις και των έαυτοΰ
ύποδεεστέρων μάλλον πείθεσθαι, έπειτα δε φιλιππότατος και τοΐς ίπποις
αριστα χρήσθαι· εκρινον δ αυτόν και των εις τον πόλεμόν έργων, τοςικής
τε και άκοντίσεως, φιλομαθέστατον είναι και μελετηρότατον. (6) έπει δε
τη ήλικίμ έπρεπε, και φιλοθηρότατος ήν και προς τα θηρία μέντοι
φιλοκινδυνότατος. και άρκτον ποτέ έπιφερομένην ούκ έτρεσεν, άλλά
συμπεσων κατεσπάσθη άπο τοΰ ίππου, και τα μέν έπαθεν, ων και τάς
ώτειλάς είχεν, τέλος δέ κατέκανε· και τον πρώτον μέντοι βοηθήσαντα
πολλοΐς μακαριστόν έποίησεν. (7) έπει δέ κατεπέμφθη ύπο τοΰ πατρος
σατράπης Λυδίας τε και Φρυγίας τής μεγάλης και Καππαδοκίας,
στρατηγός δέ και πάντων άπεδείχθη οίς καθήκει είς Καστωλοΰ πεδίον
άθροίζεσθαι, πρώτον μέν έπέδειξεν αύτόν, ότι περι πλείστου ποιοΐτο, εί τφ
σπείσαιτο και εί τφ συνθοΐτο και εί τφ ύπόσχοιτό τι, μηδέν ψευδεσθαι.
(8) και γάρ ούν έπίστευον μέν αύτφ αί πόλεις έπιτρεπόμεναι, έπίστευον δ’
οί άνδρες· και εί τις πολέμιος έγένετο, σπεισαμένου Κυρου έπίστευε μηδέν
άν παρά τάς σπονδάς παθεΐν. (9) τοιγαροΰν έπει Τισσαφέρνει έπολέμησε,
πασαι αί πόλεις έκοΰσαι Κΰρον είλοντο άντι Τισσαφέρνους πλήν
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Μιλησίων* ούτοι δε δτι ούκ ήθελε τούς φεύγοντας προεσθαι έφοβοΰντο
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αυτόν. (10) και γαρ εργφ επεόεικνυτο και ελεγεν οτι ουκ αν ποτε προοιτο,
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επει απας φίλος αυτοις εγενετο, ουο ει ετι μεν μειους γενοιντο, ετι οε
κάκιον πράξειαν. (11) φανερός δ’ ήν και ει τίς τι άγαθόν η κακόν
ποιήσειεν αυτόν, νικάν πειρώμενος· και ευχήν δε τινες αύτοΰ έξεφερον ώς
ευχοιτο τοσοΰτον χρόνον ζην έστε νικφη και τους εύ και κακώς ποιοΰντας
άλεξόμενος. (12) και γάρ ούν πλεΐστοι δή αύτφ ένί γε άνδρι των έφ’ ήμών
έπεθύμησαν και χρήματα και πόλεις και τα έαυτών σώματα προεσθαι.
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(13) ου μεν δή ουδε τουτ αν τις ειποι, ως τους κακούργους και άδικους εια
καταγελάν, άλλά αφειδέστατα πάντων έτιμωρεΐτο· πολλάκις δ’ ήν ίδεΐν
παρά τάς στειβομένας οδούς και ποδών και χειρών και οφθαλμών
στερομένους άνθρώπους· ωστ’ έν τή Κύρου άρχή έγένετο και 'Έλληνι και
βαρβάρφ μηδέν άδικοΰντι άδεώς πορευεσθαι όπη τις ήθελεν, έχοντι ο τι
προχωροίη. (14) τους γε μέντοι άγαθούς είς πόλεμον ώμολόγητο
διαφερόντως τιμάν. και πρώτον μέν ήν αύτφ πόλεμος προς Πισίδας και
Μυσους· στρατευόμενος ούν και αύτος είς ταυτας τάς χώρας, ους έώρα
έθέλοντας κινδυνευειν, τούτους και άρχοντας έποίει ής κατεστρέφετο
χώρας, έπειτα δέ και άλλοις δώροις έτίμα· (15) ώστε φαίνεσθαι τούς μέν
άγαθούς εύδαιμονεστάτους, τούς δέ κακούς δούλους τούτων άξιοΰσθαι
είναι. τοιγαροΰν πολλή ήν άφθονία αύτφ των έθελόντων κινδυνεύειν, όπου
τις οίοιτο Κΰρον αίσθήσεσθαι. (16) είς γε μην δικαιοσύνην εί τις φανερός
γένοιτο έπιδείκνυσθαι βουλόμενος, περι παντος έποιεΐτο τούτους
πλουσιωτέρους ποιεΐν των έκ τοΰ άδίκου φιλοκερδούντων. (17) και γάρ
ούν άλλα τε πολλά δικαίως αύτφ διεχειρίζετο και στρατεύματι άληθινφ
έχρήσατο. και γάρ στρατηγοί και λοχαγοί, οί χρημάτων ένεκα προς
έκεΐνον έπλευσαν, έγνωσαν κερδαλεώτερον είναι Κύρφ καλώς άρχειν ή το
κατά μήνα κέρδος. (18) άλλά μην εί τίς γέ τι αύτφ προστάξαντι καλώς
ύπηρετήσειεν, ούδενι πώποτε άχάριστον είασε την προθυμίαν. τοιγαροΰν
δή κράτιστοι ύπηρέται παντος έργου Κύρφ έλέχθησαν γενέσθαι. (19) εί δέ
τινα όρφη δεινόν όντα οίκονόμον έκ τοΰ δικαίου και κατασκευάζοντά τε ής
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αρχοι χωράς και προσοδους ποιουντα, ουδενα αν πώποτε αφειλετο, αλλ
άει πλείω προσεδίδου· ώστε και ήδέως έπόνουν και θαρραλέως έκτώντο
και ο έπέπατο αύ τις ήκιστα Κΰρον έκρυπτεν· ού γάρ φθόνων τοΐς
φανερώς πλουτοΰσιν έφαίνετο, άλλά πειρώμενος χρήσθαι τοΐς των
άποκρυπτομένων χρήμασι. (20) φίλους γε μήν, όσους ποιήσαιτο και
ευνους γνοίη όντας και ικανούς κρίνειε συνεργούς είναι ο τι τυγχάνει
βουλόμενος κατεργάζεσθαι, όμολογεΐται προς πάντων κράτιστος δή
γενέσθαι θεραπεύειν. (21) και γάρ αύτο τοΰτο ούπερ αύτος ένεκα φίλων
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φετο δεισθαι, ώς συνεργους εχοι, και αυτός έπειρατο συνεργος τοΐς φίλοις
κράτιστος είναι τούτου δτου αισθανοιτο έκαστον έπιθυμοΰντα. (22) δώρα
δε πλειστα μεν οιμαι εις γε ανηρ έλαμβανε δια πολλά· ταΰτα δε πάντων δη
μάλιστα τοΐς φίλοις διεδίδου, προς τους τρόπους έκάστου σκοπών και
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οτου μαλιστα ορφη έκαστον οεομενον. (23) και οσα τφ σωματι αυτου
πέμποι τις η ώς είς πόλεμον η ώς είς καλλωπισμόν, και περι τούτων λέγειν
αύτόν έφασαν ότι το μεν έαυτοΰ σώμα ούκ αν δυναιτο τουτοις πάσι
κοσμηθήναι, φίλους δε καλώς κεκοσμημενους μεγιστον κόσμον άνδρι
νομίζοι. (24) και το μεν τα μεγάλα νικάν τους φίλους ευ ποιοΰντα ούδεν
θαυμαστόν, έπειδή γε και δυνατώτερος ην· το δε τη έπιμελείμ περιεΐναι
τών φίλων και τφ προθυμεΐσθαι χαρίζεσθαι, ταΰτα έμοιγε μάλλον δοκεΐ
αγαστά είναι. (25) Κΰρος γάρ έπεμπε βίκους οίνου ήμιδεεΐς πολλάκις
οπότε πάνυ ήδυν λάβοι, λέγων ότι ουπω δη πολλοΰ χρόνου τούτου ήδίονι
οίνφ έπιτυχοι· τοΰτον ούν σοι έπεμψε και δεΐταί σου τημερον τοΰτον
έκπιεΐν συν οίς μάλιστα φιλεΐς. (26) πολλάκις δε χήνας ήμιβρώτους
έπεμπε και άρτων ήμίσεα και άλλα τοιαΰτα, έπιλέγειν κελευων τον
φέροντα· Τουτοις ήσθη Κΰρος· βούλεται ούν και σε τούτων γεύσασθαι.
(27) όπου δε χιλος σπάνιος πάνυ είη, αύτος δε έδύνατο παρασκευάσασθαι
διά το πολλούς έχειν ύπηρέτας και διά την έπιμέλειαν, διαπέμπων έκέλευε
τους φίλους τοΐς τά έαυτών σώματα άγουσιν ιπποις έμβάλλειν τοΰτον τον
χιλόν, ώς μή πεινώντες τους έαυτοΰ φίλους άγωσιν. (28) εί δε δή ποτε
πορεύοιτο και πλεΐστοι μέλλοιεν όψεσθαι, προσκαλών τους φίλους
έσπουδαιολογεΐτο, ώς δηλοίη ους τιμμ. ώστε έγώ μέν γε, έξ ών άκούω,
ούδένα κρίνω ύπο πλειόνων πεφιλήσθαι ούτε Ελλήνων ούτε βαρβάρων.
(29) τεκμήριον δέ τούτου και τόδε. παρά μέν Κόρου δούλου όντος ούδεις
άπήει προς βασιλέα, πλην Όρόντας έπεχείρησε· και ούτος δή ον φετο
πιστόν οί είναι ταχύ αύτον ηύρε Κύρφ φιλαίτερον ή έαυτφ· παρά δε
βασιλέως πολλοί προς Κΰρον άπηλθον, έπειδή πολέμιοι άλλήλοις
έγένοντο, και ούτοι μέντοι οί μάλιστα ύπ’ αύτοΰ άγαπώμενοι, νομίζοντες
παρά Κύρφ όντες άγαθοι άξιωτέρας άν τιμής τυγχάνειν ή παρά βασιλεΐ.
(30) μέγα δε τεκμήριον και το έν τη τελευτή τοΰ βίου αύτφ γενόμενον ότι
και αύτος ήν άγαθος και κρίνειν ορθώς έδύνατο τούς πιστούς και εύνους
και βεβαίους. (31) άποθνήσκοντος γάρ αύτοΰ πάντες οί περι αύτον φίλοι
και συντράπεζοι άπέθανον μαχόμενοι ύπερ Κύρου πλην Άριαίου· ούτος δε
/
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~
f
с· ? V
л
τεταγμενος ετυγχανεν επι τφ ευωνυμφ του ιππικού αρχών· ως δ ήσθετο
Κΰρον πεπτωκότα, έφυγεν έχων και το στράτευμα πάν ού ήγεΐτο. <...>
ί

Г'. I. [Ό σα μεν δή έν τη Κύρου άναβάσει οί Έ λληνες έπραξαν
μέχρι της μάχης, και όσα έπει Κΰρος έτελεύτησεν έγένετο άπιόντων
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των Ελλήνων συν Τισσαφερνει έν ταις σπονδαις, έν τφ πρόσθεν λόγφ
δεδήλωται.] (2) Έ πει δε οί στρατηγοί συνειλημμενοι ήσαν και των
λοχαγών και των στρατιωτών οι συνεπόμενοι απωλώλεσαν, έν πολλή
δή απορί$ ήσαν οι Έλληνες, έννοουμενοι ότι έπι ταις βασιλεως θυραις
ήσαν, κυκλφ δε αύτοΐς παντη πολλά και έθνη και πόλεις πολεμιαι
ήσαν, αγοραν δε ούδεις ετι παρεξειν έμελλεν, άπειχον δε τής Ελλάδος
Э
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ου μειον η μύρια σταοια, ήγεμων ο ουοεις της οοου ήν, ποταμοί δε
διεΐργον αδιάβατοι έν μέσφ τής ο’ικαδε οδού, προυδεδώκεσαν δε
αύτους και οί συν Κύρφ άναβάντες βάρβαροι, μόνοι δε
καταλελειμμένοι ήσαν ούδε ίππέα ούδενα σύμμαχον έχοντες, ώστε
ευδηλον ήν ότι νικωντες μεν ούδενα αν κατακάνοιεν, ήττηθεντων δε
αύτων ούδεις αν λειφθείη· (3) ταΰτ’ έννοουμενοι και άθυμως έχοντες
ολίγοι μεν αύτων είς τήν έσπεραν σίτου έγευσαντο, ολίγοι δε πΰρ
άνεκαυσαν, έπι δε τα όπλα πολλοί ούκ ήλθον ταυτην τήν νύκτα,
άνεπαυοντο δε όπου έτυγχανον έκαστος, ού δυνάμενοι καθευδειν ύπο
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λύπης και ποθου πατρίδων, γονέων, γυναικών, παιδων, ους ουποτ
ένόμιζον έτι όψεσθαι. ουτω μεν δή διακείμενοι πάντες άνεπαυοντο.
(4)
Ή ν δε τις έν τη στρατιμ Ξενοφων Αθηναίος, ος ούτε στρατηγός ουτε
λοχαγός ουτε στρατιώτης ων συνηκολουθει, άλλά Πρόξενος αύτον
μετεπεμψατο οίκοθεν ξένος ων αρχαίος· ύπισχνεΐτο δε αύτφ, εί έλθοι, φίλον
αύτον Κυρφ ποιήσειν, ον αύτος έφη κρείττω έαυτφ νομίζειν τής πατρίδος.
(5) ο μεντοι Ξενοφών άναγνους την έπιστολήν άνακοινοΰται Σωκράτει τφ
Άθηναίφ περι τής πορείας. και ο Σωκράτης ύποπτευσας μή τι προς τής
πόλεως ύπαίτιον είη Κυρφ φίλον γενεσθαι, ότι έδόκει ο Κύρος προθυμως
τοΐς Λακεδαιμονίοις έπι τάς Αθήνας συμπολεμήσαι, συμβουλεύει τφ
Ξενοφωντι έλθόντα είς Δελφούς άνακοινωσαι τφ θεφ περι τής πορείας.
(6) έλθων δ’ ο Ξενοφών έπήρετο τον Άπόλλω τίνι αν θεών θύων και
εύχόμενος κάλλιστα και άριστα έλθοι την οδον ην έπινοεΐ και καλώς
πράξας σωθείη. και άνεΐλεν αύτφ ο Απόλλων θεοΐς οίς έδει θύειν. (7) έπει
δε πάλιν ήλθε, λέγει την μαντείαν τφ Σωκράτει. ο δ’ άκούσας ήτιάτο αύτον
ότι ού τούτο πρώτον ήρώτα πότερον λφον είη αύτφ πορεύεσθαι η μένειν,
άλλ’ αύτος κρίνας ίτέον είναι τοΰτ’ έπυνθάνετο όπως αν κάλλιστα
πορευθείη. έπει μέντοι ούτως ήρου, ταΰτ’, έφη, χρή ποιεΐν όσα ο θεος
έκέλευσεν. (8) ο μεν δή Ξενοφών ούτω θυσάμενος οίς άνεΐλεν ο θεος
έξέπλει, και καταλαμβάνει έν Σάρδεσι Πρόξενον και Κΰρον μέλλοντας ήδη
όρμάν την άνω οδόν, και συνεστάθη Κύρφ. (9) προθυμουμένου δε τοΰ
Προξένου και ο Κύρος συμπρουθυμεΐτο μεΐναι αύτόν, είπε δε ότι έπειδάν
τάχιστα ή στρατεία λήξη, εύθυς άποπέμψει αύτόν. έλέγετο δε ο στόλος είναι
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εις Πισίδας. (10) έστρατεύετο μεν δη ούτως έξαπατηθείς - ούχ ύπο
Προξένου· ού γαρ ήδει την έπι βασιλέα ορμήν ούδε άλλος ούδεις των
Ελλήνων πλήν Κλεάρχου· έπει μέντοι εις Κιλικίαν ήλθον, σαφές πασιν ήδη
έδόκει είναι δτι ο στόλος ειη έπι βασιλέα. φοβούμενοι δέ τήν οδόν και
ακοντες δμως οί πολλοί δι’ αισχύνην και αλλήλων και Κύρου
συνηκολούθησαν· ων εις και Ξενοφών ήν. (11) έπει δέ απορία ήν, έλυπειτο
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μεν συν τοις αλλοις και ουκ εουνατο καθευδειν· μικρόν ο υπνου λαχων
είδεν δναρ. έδοξεν αύτφ βροντής γενομενης σκηπτος πεσεΐν είς την
πατρφαν οικίαν, και έκ τούτου λάμπεσθαι πάσα. (12) περίφοβος δ’ ευθύς
άνηγερθη, και το δναρ τη μεν έκρινεν αγαθόν, δτι έν πόνοις ων και
κινδύνοις φως μεγα έκ Διος ίδεΐν έδοξε· τη δε και έφοβεΐτο, δτι άπο Διος
μεν βασιλεως το δναρ έδόκει αύτφ είναι, κόκλφ δε έδόκει λάμπεσθαι το
πΰρ, μη ού δύναιτο έκ της χώρας έξελθεΐν της βασιλεως, άλλ’ ε’ίργοιτο
πάντοθεν υπό τινων άποριων. (13) όποιον τι μεν δη έστι το τοιοΰτον δναρ
ίδεΐν έξεστι σκοπεΐν έκ των συμβάντων μετά το δναρ. γίγνεται γάρ τάδε.
ευθύς έπειδή άνηγερθη πρώτον μεν έννοια αύτφ έμπίπτει· τί κατάκειμαι; ή
δε νύξ προβαίνει· αμα δε τη ήμερμ είκος τούς πολεμίους ηξειν. εί δε
γενησόμεθα έπι βασιλεΐ, τί έμποδων μή ούχι πάντα μεν τα χαλεπότατα
έπιδόντας, πάντα δε τα δεινότατα παθόντας ύβριζομενους άποθανεΐν;
(14) δπως δ’ άμυνούμεθα ούδεις παρασκευάζεται ούδε έπιμελεΐται, άλλά
κατακείμεθα ώσπερ έξον ήσυχίαν αγειν. έγώ ούν τον έκ ποίας πόλεως
στρατηγόν προσδοκώ ταΰτα πράξειν; ποίαν δ’ ήλικίαν έμαυτφ έλθεΐν
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αναμεινω; ου γαρ εγωγ ετι πρεσβυτερος εσομαι, εαν τημερον προόω
έμαυτον τοΐς πολεμίοις. (15) έκ τούτου άνίσταται και συγκαλεΐ τούς
Προξένου πρώτον λοχαγούς. έπει δε συνήλθον, έλεξεν· Έγώ, ώ ανδρες
λοχαγοί, ούτε καθεύδειν δύναμαι, ώσπερ οιμαι ούδ’ υμείς, ουτε κατακεΐσθαι
έτι, δρών έν οΐοις έσμεν. (16) οί μεν γάρ πολέμιοι δήλον δτι ού πρότερον
προς ήμάς τον πόλεμον έξέφηναν πριν ένόμισαν καλώς τα έαυτών
παρασκευάσασθαι, ήμών δ’ ούδεις ούδεν άντεπιμελεΐται δπως ώς κάλλιστα
άγωνιούμεθα. (17) και μήν εί ύφησόμεθα και έπι βασιλεΐ γενησόμεθα, τί
οίόμεθα πείσεσθαι; ος και τοΰ ομομήτριου άδελφοΰ και τεθνηκότος ήδη
άποτεμων τήν κεφαλήν και τήν χεΐρα άνεσταύρωσεν· ήμάς δέ, οίς κηδεμων
μεν ούδεις πάρεστιν, έστρατεύσαμεν δε έπ’ αύτον ώς δοΰλσν άντι βασιλέως
ποιήσοντες και άποκτενοΰντες εί δυναίμεθα, τί αν οίόμεθα παθεΐν; (18) άρ’
ούκ άν έπι παν έλθοι ώς ήμάς τα έσχατα αίκισάμενος πάσιν άνθρώποις
φόβον παράσχοι τοΰ στρατεΰσαί ποτε έπ’ αυτόν; άλλ’ δπως τοι μή έπ’
έκείνφ γενησόμεθα πάντα ποιητέον. (19) έγω μεν ούν έστε μεν αί σπονδαι
ήσαν ουποτε έπαυόμην ήμάς μεν οίκτίρων, βασιλέα δε και τούς σύν αύτφ
λ λ
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620

625

μακαρίζων, διαθεώμενος αυτών δσην μεν χώραν και οιαν εχοιεν, ώς δε
αφθονα τα επιτήδεια, δσους δε θεραποντας, δσα δε κτήνη, χρυσόν δε,
έσθήτα δε· (20) τα δ’ αύ των στρατιωτών οπότε ένθυμοίμην, δτι τών μεν
αγαθών τούτων ούδενος ήμιν μετείη, ει μή πριαίμεθα, δτου δ’ ώνησόμεθα
ήδειν ετι ολίγους έχοντας, άλλως δε πως πορίζεσθαι τα επιτήδεια η
ωνουμενους ορκους ήδη κατέχοντας ημας· ταυτ ουν λογιζομενος ενίοτε τας
σπονδάς μάλλον έφοβούμην η νυν τον πόλεμον. (21) έπει μεντοι έκεΐνοι
έλυσαν τάς σπονδάς, λελυσαθαι μοι δοκεΐ και ή έκείνων υβρις και ή
ήμετερα υποψία. έν μέσφ γάρ ήδη κεΐται ταΰτα τα άγαθά άθλα όπότεροι αν
ήμων ανδρες άμείνονες ώσιν, άγωνοθέται δ’ οί θεοί είσιν, ο'ί συν ήμΐν, ώς το
5
/
V
/ 'Л 'Л Ч
~
\
\
?
\
/
?
~
ς·\
л л \
εικος, εσονται. (22) ουτοι μεν γαρ αυτους επιωρκηκασιν· ήμεις δε πολλά
όρώντες άγαθά στερρώς αυτών άπειχόμεθα διά τους τών θεών όρκους· ώστε
έξεΐναί μοι δοκεΐ ίεναι έπι τον άγώνα πολύ συν φρονήματι μείζονι η
τουτοις. (23) ετι δ’ εχομεν σώματα ίκανώτερα τούτων και ψυχή και θάλπη
και πόνους φερειν· εχομεν δε και ψυχάς συν τοΐς θεοΐς άμείνονας· οί δε
ανδρες και τρωτοί και θνητοί μάλλον ήμων, ήν οί θεοί, ώσπερ το πρόσθεν
νίκην ήμΐν διδώσιν. (24) άλλ’ ίσως γάρ και άλλοι ταύτά ένθυμοΰνται, προς
τών θεών μή άναμενωμεν άλλους έφ’ ήμάς έλθεΐν παρακαλοΰντας έπι τα
/Л Л
9/
~
\
\
5/Λ
9 \
\
καλλιστα εργα, αλλ ήμεις αρςωμεν του εςορμήσαι και τους άλλους επι τήν
άρετήν· φάνητε τών λοχαγών άριστοι και τών στρατηγών
άξιοστρατηγότεροι. (25) κάγώ δε, εί μεν υμείς έθελετε έξορμάν έπι ταΰτα,
επεσθαι ύμΐν βούλομαι, εί δ’ υμείς τάττετ’ έμε ήγεΐσθαι, ούδεν
προφασίζομαι τήν ήλικίαν, άλλά και άκμάζειν ήγοΰμαι έρυκειν άπ’
έμαυτοΰ τα κακά.
î
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(26)
'Ο μεν ταΰτ’ ελεξεν, οί δε άρχηγοι άκουσαντες ήγεΐσθαι
έκελευον πάντες, πλήν Άπολλωνίδης τις ήν βοιωτιάζων τη φωνή· ούτος
ί
f/
л
/
f/
л /
5 /λ λ
/
5\
~
δ ) ειπεν
οτι φλυαροιη οστις λεγει άλλως πως σωτήριας αν τυχειν ή
βασιλέα πείσας, εί δυναιτο, και αμα ήρχετο λεγειν τάς απορίας. (27) ο
μεντοι Ξενοφών μεταξύ ύπολαβών ελεξεν ώδε. Ώ θαυμασιώτατε
άνθρωπε, συγε ούδε ορών γιγνώσκεις ούδε άκουων μεμνησαι. έν ταύτφ
γε μεντοι ήσθα τουτοις οτε βασιλεύς, έπει Κΰρος άπεθανε, μεγα
φρονήσας έπι τούτφ πεμπων έκελευε παραδιδόναι τά όπλα. (28) έπει
δε
ήμεις
ού
παραδόντες, άλλ’ έξοπλισάμενοι
έλθόντες
παρεσκηνήσαμεν αύτφ, τί ούκ έποίησε πρέσβεις πέμπων και σπονδάς
αϊτών και παρέχων τά έπιτήδεια, εστε σπονδών ετυχεν; (29) έπει δ ’ αύ
οί στρατηγοί και λοχαγοί, ώσπερ δή συ κελεύεις, είς λόγους αύτοΐς
άνευ όπλων ήλθον πιστεύσαντες ταΐς σπονδαΐς, ού νΰν έκεΐνοι
παιόμενοι, κεντούμενοι, ύβριζόμενοι ούδε άποθανεΐν οί τλήμονες
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όυνανται, και μαλ οιμαι ερωντες τουτου; α συ παντα ειόως τους μεν
αμυνασθαι κελευοντας φλυαρειν φής, πείθειν δε πάλιν κελεύεις ιόντας;
(30) έμοί, ώ ανδρες, δοκει τον άνθρωπον τούτον μήτε προσίεσθαι εις
ταύτο ήμΐν αύτοις αφελομενους τε την λοχαγίαν σκεύη αναθεντας ώς
τοιούτφ χρησθαι. ούτος γάρ και την πατρίδα καταισχύνει και πάσαν
την Ελλάδα, δτι Έ λλην ών τοιοΰτός έστιν. (31) εντεύθεν ύπολαβών
Άγασίας Στυμφάλιος ειπεν· Άλλά τούτφ γε ούτε της Βοιωτίας
προσηκει ούδεν ούτε της Ελλάδος παντάπασιν, έπει έγώ αύτον ειδον
ώσπερ Λυδον αμφότερα τά ώτα τετρυπημενον. και ειχεν ούτως.
(32) τούτον μεν ούν απήλασαν· οί δε άλλοι παρά τάς τάξεις ιόντες,
δπου μεν στρατηγός σφος ειη, τον στρατηγόν παρεκάλουν, οπόθεν δε
>/
\
?
/
С·ί
~ Λ
\
~
V
\
Λ
'
οιχοιτο, τον υποστράτηγον, οπου ο αυ λοχαγος σφος ειη, τον λοχαγον.
(33) έπει δε πάντες συνήλθον, είς το πρόσθεν των όπλων έκαθεζοντο·
και έγενοντο οί συνελθόντες στρατηγοί και λοχαγοί άμφι τους έκατόν.
ότε δε ταΰτα ήν σχεδόν μεσαι ήσαν νύκτες. (34) ένταΰθα Ιερώνυμος
Ή λεΐος πρεσβυτατος ών των Προξένου λοχαγών ήρχετο λεγειν ώδε.
Ήμΐν, ώ ανδρες στρατηγοί και λοχαγοί, όρωσι τα παρόντα εδοξε και
αύτοις συνελθεΐν και υμάς παρακαλεσαι, όπως βουλευσαίμεθα ε ί τι
δυναίμεθα αγαθόν. λεξον δ ’, εφη, και συ, ώ Ξενοφών, απερ και προς
ήμάς. (35) έκ τούτου λέγει τάδε Ξενοφών. Άλλά ταΰτα μεν δή πάντες
έπιστάμεθα, ότι βασιλεύς και Τισσαφερνης ους μεν έδυνήθησαν
συνειλήφασιν ήμων, τοΐς δ’ αλλοις δήλον ότι έπιβουλευουσιν, ώς, ήν
δυνωνται, άπολεσωσιν. ήμΐν δε γε οιμαι πάντα ποιητεα ώς μήποτε έπι
τοΐς βαρβάροις γενώμεθα, άλλά μάλλον έκεΐνοι έφ’ ήμΐν. (36) εύ
τοίνυν έπίστασθε ότι ύμεΐς τοσοΰτοι όντες όσοι νΰν συνεληλυθατε
μεγιστον έχετε καιρόν. οί γάρ στρατιώται ούτοι πάντες προς ύμάς
βλεπουσι, καν μεν ύμάς όρώσιν άθυμους, πάντες κακοί εσονται, ήν δε
ύμεΐς αύτοί τε παρασκευαζόμενοι φανεροί ήτε έπι τους πολεμίους και
τους άλλους παρακαλήτε, εύ ίστε ότι εψονται ύμΐν και πειράσονται
μιμεΐσθαι. (37) ίσως δε τοι και δίκαιόν έστιν ύμάς διαφερειν τι τούτων.
ύμεΐς γάρ έστε στρατηγοί, ύμεΐς ταξίαρχοι και λοχαγοί· και ότε ειρήνη
ήν, ύμεΐς και χρήμασι και τιμαΐς τούτων έπλεονεκτεΐτε· (38) και νΰν
τοίνυν έπει πόλεμός έστιν, άξιοΰν δει ύμάς αύτους άμείνους τε τοΰ
πλήθους είναι και προβουλεύειν τούτων και προπονεΐν, ήν που δέη.
και νΰν πρώτον μεν οίομαι αν ύμάς μεγα ώφελήσαι το στράτευμα, εί
έπιμεληθείητε όπως άντι των απολωλότων ώς τάχιστα στρατηγοί και
λοχαγοί άντικατασταθώσιν. άνευ γάρ αρχόντων ούδεν αν ούτε καλόν
ούτε άγαθον γενοιτο ώς μεν συνελόντι είπεΐν ούδαμοΰ, έν δε δή τοΐς
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πολεμικοις παντάπασιν. ή μεν γαρ ευταξία σφζειν δοκεΐ, ή δε αταξία
πολλούς ηδη απολώλεκεν. (39) έπειδάν δε καταστήσησθε τους
άρχοντας δσους δει, ην και τους άλλους στρατιώτας συλλεγητε και
παραθαρρυνητε, οιμαι αν υμάς πάνυ έν καιρφ ποιησαι. (40) νυν γαρ
ίσως και υμείς αισθανεσθε ώς αθυμως μεν ήλθον έπι τα δπλα, αθυμως
\
\
A
/
f
/
<r/
,
э
/
ī
T
o
r
/
v
δ\ε προς
τας φύλακας· ωστε ουτω γ εχοντων ουκ οιδα ο τι αν τις
χρήσαιτο αύτοΐς, είτε νυκτος δεοι είτε και ήμερας. (41) ην δε τις αύτών
τρεψη τάς γνώμας, ώς μη τοΰτο μόνον έννοώνται, τί πείσονται, άλλά
και τί ποιήσουσι, πολύ εύθυμότεροι εσονται. (42) έπίστασθε γάρ δη ότι
V πλήθος εστιν ουτε
V ισχύς
> \ ηf εν
î τφ~ πολεμφ
Λ·'
' νικάς
f
~
’ ΛΛэ
ουτε
τας
ποιούσα,
αλλ
όπότεροι αν συν τοΐς θεοΐς ταΐς ψυχαΐς έρρωμενεστεροι ΐωσιν έπι τους
πολεμίους, τούτους ώς έπι το πολύ οί άντίοι ού δέχονται.
(43) έντεθυμημαι δ ’ εγωγε, ώ άνδρες, και τοΰτο, ότι όπόσοι μεν
μαστευουσι ζην έκ παντός τρόπου έν τοΐς πολεμικοις, ούτοι μεν κακώς
τε και αίσχρώς ώς έπι το πολύ άποθνησκουσιν, όπόσοι δε τον μεν
θάνατον έγνώκασι πάσι κοινόν είναι και άναγκαΐον άνθρώποις, περι δε
τοΰ καλώς άποθνησκειν άγωνίζονται, τούτους όρώ μάλλον πως είς το
γήρας άφικνουμενους και έως αν ζώσιν εύδαιμονεστερον διάγοντας.
(44) α και ύμάς δει νΰν καταμαθόντας (έν τοιουτφ γάρ καιρφ έσμεν)
αύτούς τε άνδρας άγαθους είναι και τους άλλους παρακαλεΐν. ο μεν
ταΰτα είπών έπαύσατο. (45) μετά δε τοΰτον είπε Χειρίσοφος· Άλλά
πρόσθεν μεν, ώ Ξενοφών, τοσοΰτον μόνον σε έγίγνωσκον όσον ήκουον
Άθηναΐον είναι, νΰν δε και έπαινώ σε έφ’ οίς λέγεις τε και πράττεις
και βουλοίμην άν ότι πλείστους είναι τοιούτους· κοινόν γάρ άν ε’ίη το
άγαθόν. (46) και νΰν, εφη, μή μελλωμεν, ώ άνδρες, άλλ’ άπελθόντες
ήδη αίρεΐσθε οί δεόμενοι άρχοντας, και έλόμενοι ήκετε είς το μέσον
τοΰ στρατοπέδου και τους αίρεθεντας άγετε· επειτ’ έκεΐ συγκαλοΰμεν
\
? /λ Λ
/
/
ο ? f
~
V
\ гг -ι л
/c ·
f
~
f
τους άλλους στρατιώτας. παρεστω δ ήμιν, εφη, και Τολμιδης ο κήρυς.
(47) και αμα ταΰτ’ είπών άνεστη, ώς μή μελλοιτο άλλά περαίνοιτο τά
δέοντα. έκ τούτου ηρεθησαν άρχοντες άντι μεν Κλεάρχου Τιμασίων
Δαρδανεύς, άντι δε Σωκράτους Ξανθικλής Αχαιός, άντι δε Αγίου
Κλεάνωρ Αρκάς, άντι δε Μενωνος Φιλήσιος Αχαιός, άντι δε Προξένου
Ξενοφών Αθηναίος. <...>
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ΠΛΑΤΩΝ
Платон (427-347 гг. до н. э.) - знаменитый греческий философ, ученик Сократа,
учитель Аристотеля. Он происходил из аристократической семьи, родился и умер в
Афинах. Платону принадлежит учение о бессмертии души и об «идеях».
До нас дошли почти все труды Платона, написанные, как правило, в форме диа
логов. На мировоззрение философа огромное влияние оказал Сократ. После смерти
учителя Платон много путешествовал. Возвратившись в Афины, он открыл свою
знаменитую Академию - религиозно-философский союз, названный в честь мифи
ческого героя Академа. В ней изучались философия, математика, астрономия, есте
ствознание и другие науки. Основным методом обучения был диалог, или диалек
тика. Платоновская Академия просуществовала около тысячи лет - до 529 г.
Вплоть до XII в. единственным диалогом Платона, переведенным на латынь,
был «Тимей». Целиком наследие философа было переведено на латинский язык
итальянским гуманистом М. Фичино только в середине XV в.
Α Π Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ Ω Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ *

i

5

ίο

(Editionis Stephani pagina 17)
I. Ό τι μεν υμείς, ώ ανδρες Αθηναίοι, πεπόνθατε υπο των έμών
/
Э
Тс*
5
\
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κατήγορων, ουκ οιδα· εγω δ ουν και αυτός υπ αυτών ολίγου εμαυτου
έπελαθόμην, ουτω πιθανώς ελεγον. καίτοι αληθές γε ώς έπος είπεΐν
ούδεν εΐρήκασιν. μάλιστα δε αύτων εν έθαυμασα των πολλών ών
έψευσαντο, τούτο έν φ ελεγον ώς χρην ύμάς εύλαβεΐσθαι μη ύπ’ έμοΰ
έξαπατηθητε ώς δεινοΰ (B) δντος λέγειν. το γάρ μη αΐσχυνθηναι δτι αύτίκα
ύπ’ έμοΰ έξελεγχθήσονται έργφ, έπειδάν μηδ’ δπωστιοΰν φαίνωμαι
δεινός λέγειν, τοΰτό μοι έδοξεν αύτών άναισχυντότατον είναι, εΐ μη αρα
δεινόν καλοΰσιν ούτοι λέγειν τον τάληθη λέγοντα· εΐ μεν γάρ τοΰτο
λέγουσιν, δμολογοίην άν έγωγε ού κατά τούτους είναι ρήτωρ. ούτοι μεν
ούν, ώσπερ έγώ λέγω, η τι η ούδεν αληθές εΐρήκασιν, ύμεΐς δέ μου

* Фрагмент «Апологии Сократа» приводится по изданию: Plato. Apologia
Socratis // Platonis opera / ed. J. Bumet. Oxford, 1900. Vol. 1.
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άκουσεσθε πάσαν την αλήθειαν - ου μεντοι μά Δία, ώ άνδρες Αθηναίοι,
κεκαλλιεπημένους γε λόγους, ώσπερ οί τούτων, ρήμασί τε και ονόμασιν
ουδέ (C) κεκοσμημένους, άλλ’ άκουσεσθε είκη λεγάμενα τοΐς έπιτυχοΰσιν
ονόμασιν - πιστεύω γάρ δίκαια είναι α λέγω - και μηδεις ύμών
προσδοκησάτω άλλως· ουδέ γάρ αν δήπου πρεποι, ώ άνδρες, τηδε τη
ήλικίμ ώσπερ μειρακίφ πλάττοντι λόγους είς ύμάς είσιέναι. και μεντοι
και πάνυ, ώ άνδρες Αθηναίοι, τούτο ύμων δέομαι και παρίεμαι· έάν διά
των αύτων λόγων άκουητε μου άπολογουμενου δι’ ωνπερ είωθα λεγειν
και έν άγορμ έπι των τραπεζών, ινα ύμων πολλοί άκηκόασι, και άλλοθι,
μήτε (D) θαυμάζειν μήτε θορυβεΐν τούτου ένεκα. έχει γάρ ούτωσί. νΰν έγώ
πρώτον έπι δικαστήριον άναβέβηκα, έτη γεγονώς έβδομήκοντα· άτεχνώς
ούν ξένως έχω της ένθάδε λέξεως. ώσπερ ούν άν, εί τφ όντι ξένος
έτυγχανον ών, συνεγιγνώσκετε δήπου άν μοι εί έν έκείνη τη φωνη τε και
τφ τρόπφ έλεγον (18) έν οίσπερ έτεθράμμην, και δή και νΰν τοΰτο ύμών
δέομαι δίκαιον, ώς γέ μοι δοκώ, τον μέν τρόπον της λέξεως έάν - ίσως
μέν γάρ χείρων, ίσως δέ βελτίων άν είη - αύτο δέ τοΰτο σκοπεΐν και
τουτφ τον νοΰν προσέχειν, εί δίκαια λέγω ή μή· δικαστοΰ μέν γάρ αυτή
άρετή, ρήτορος δέ τάληθή λέγειν.
II.
Πρώτον μέν ούν δίκαιός είμι άπολογήσασθαι, ώ άνδρες Αθηναίοι,
προς τα πρώτα μου ψευδή κατηγορημένα και τους πρώτους κατηγόρους,
V
ο\
\
\ «г/
\
\ (B) ' '
’ ~ \
лл \
επειτα όε προς τα ύστερον και τους ν ; υστέρους. εμου γαρ πολλοί
κατήγοροι γεγόνασι προς ύμάς και πάλαι πολλά ήδη έτη και ούδέν άληθές
λέγοντες, ους έγώ μάλλον φοβούμαι ή τους άμφι Άνυτον, καίπερ όντας
\
/
С·
/
}А А 4 }
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гч
/
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και τουτους δεινούς· αλλ εκείνοι δεινότεροι, ω ανδρες, οι υμων τους
πολλούς έκ παίδων παραλαμβάνοντες έπειθόν τε και κατηγορούν έμοΰ
μάλλον ούδέν άληθές, ώς έστιν τις Σωκράτης σοφός άνήρ, τά τε μετέωρα
φροντιστής και τα ύπο γης πάντα άνεζητηκώς και τον ήττω λόγον κρείττω
ποιων. ούτοι, ώ άνδρες Αθηναίοι, (C) <οί> ταυτην την φήμην
κατασκεδάσαντες, οί δεινοί είσίν μου κατήγοροι· οί γάρ άκουοντες
ήγοΰνται τους ταΰτα ζητοΰντας ούδέ θεούς νομίζειν. έπειτα είσιν ούτοι οί
κατήγοροι πολλοί και πολυν χρόνον ήδη κατηγορηκότες, έτι δέ και έν
ταυτη τη ήλικίμ λέγοντες προς ύμάς έν η άν μάλιστα έπιστευσατε, παΐδες
όντες ένιοι ύμών και μειράκια, άτεχνώς έρήμην κατηγοροΰντες
άπολογουμένου ούδενος. ο δέ πάντων άλογώτατον, ότι ούδέ τα ονόματα
5C·/
(D) л λ V
с·
\
/V
οιον τε αυτών ειόεναι και ε ιπ ειν / 7 πλην ει τις κωμφόοποιος τυγχάνει ων.
δσοι δε φθόνφ και διαβολη χρώμενοι ύμας ανεπειθον - οί δε και αύτοι
πεπεισμένοι άλλους πείθοντες - ούτοι παντες απορώτατοί εισιν· ούδέ γαρ
αναβιβασασθαι οιόν τ ’ έστιν αύτων ένταυθοι ούδ’ έλεγξαι ούδενα, αλλ’
144

http://graecolatini.by
http://graecolatini.bsu.by

50

55

60

65

70

75

80

85

ανάγκη άτεχνώς ώσπερ σκιαμαχεΐν άπολογούμενόν τε και έλεγχειν
μηδενος άποκρινομενου. αξιώσατε ούν και υμείς, ώσπερ έγω λεγω, διττούς
μου τους κατηγόρους γεγσνεναι, έτερους μεν τους άρτι κατηγορήσαντας,
έτερους δε (E) τους πάλαι ους έγω λεγω, και οΐήθητε δεΐν προς έκείνους
πρώτον με άπολογήσασθαι· και γάρ υμείς έκείνων πρότερον ήκουσατε
κατηγορουντων και πολύ μάλλον η τώνδε των ύστερον.
Ειεν· άπολογητεον δή, ώ ανδρες Αθηναίοι, κ α ι(19) έπιχειρητεον υμών
έξελεσθαι την διαβολήν ην υμείς έν πολλφ χρόνφ εσχετε ταυτην έν ούτως
ολίγφ χρόνφ. βουλοίμην μεν ούν αν τούτο ούτως γενεσθαι, ει τι αμεινον
και ύμΐν και έμοί, και πλέον τί με ποιήσαι άπολογουμενον· οιμαι δε αύτο
χαλεπόν είναι, και ού πάνυ με λανθάνει οίόν έστιν. δμως τούτο μεν ΐτω
όπη τφ θεφ φίλον, τφ δε νόμφ πειστεον και άπολογητεον.
III. Άναλάβωμεν ούν έξ αρχής τίς ή κατηγορία έστιν έξ ης ή έμή
διαβολή γεγονεν, η δη κ α ι(B) πιστευων Μελητός με έγράψατο την γραφήν
ταυτην. ειεν· τί δή λεγοντες διεβαλλον οί διαβάλλοντες; ώσπερ ούν
κατηγόρων την άντωμοσίαν δει άναγνώναι αύτων· «Σωκράτης άδικεΐ και
περιεργάζεται ζητών τά τε ύπο γης και ούράνια και τον ήττω λόγον
κρείττω ποιων και άλλους ταύτά ταΰτα διδάσκων». (C) τοιαυτη τίς έστιν·
ταΰτα γάρ έωράτε και αύτοι έν τη Άριστοφάνους κωμφδίμ, Σωκράτη τινά
έκεΐ περιφερόμενον, φάσκοντά τε άεροβατεΐν και άλλην πολλήν φλυαρίαν
φλυαροΰντα, ών έγω ούδεν ούτε μεγα ούτε μικρόν περι έπαι'ω. και ούχ ώς
άτιμάζων λεγω την τοιαυτην έπιστήμην, εί τις περι των τοιουτων σοφός
έστιν - μή πως έγω ύπο Μελήτου τοσαυτας δίκας φευγοιμι - άλλά γάρ
έμοι τούτων, ώ άνδρες Αθηναίοι, ούδεν μετεστιν. μάρτυρας δε αύ (D) ύμών
τους πολλούς παρέχομαι, και άξιώ ύμάς άλλήλους διδάσκειν τε και
φράζειν, όσοι έμοΰ πώποτε άκηκόατε διαλεγομενου - πολλοί δε ύμών οί
τοιοΰτοί είσιν - φράζετε ούν άλλήλοις εί πώποτε ή μικρόν ή μεγα ήκουσε
τις ύμών έμοΰ περι των τοιούτων διαλεγομενου, και έκ τούτου γνώσεσθε
οτι τοιαυτ εστι και ταλλα περι εμου α οι πολλοί λεγουσιν.
IV. Άλλά γάρ ούτε τούτων ούδεν έστιν, ούδε γ ’ εί τίνος άκηκόατε ώς έγω
παιδεύειν έπιχειρώ ανθρώπους και χρήματα (E) πράττομαι, ούδε τοΰτο
\
\
гч
^
\
Τ
V
? " / } > /
ζ !··,
αληθές. επει και τούτο γε μοι όοκει καλόν είναι, ει τις οιος τ ειη παιόευειν
ανθρώπους ώσπερ Γοργίας τε ο Λεοντινος και Πρόδικος ο Κειος και
Ιππίας ο Ηλειος. τούτων γαρ έκαστος, ω ανόρες, οιος τ εστιν ιων εις
έκαστην των πόλεων τους νέους - οις έξεστι των έαυτων πολιτών προίκα
συνειναι ф αν βουλωνται - τούτους πείθουσι τας εκείνων συνουσίας
(20) απολιπόντας σφίσιν συνειναι χρήματα δίδοντας και χαριν προσειδεναι.
έπει και άλλος ανήρ έστι Παριος ένθαδε σοφος όν έγω ησθόμην
a
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έπιδημοΰντα-έτυχον γάρ προσελθών άνδρι ος τετελεκε χρήματα σοφισταΐς
πλείω η συμπαντες οί άλλοι, Καλλίμ τφ Ίππονίκου· τούτον ούν άνηρόμην έστόν γάρ αύτφ δυο ύεΐ - «Ώ Καλλία, - ήν δ’ έγώ, - εί μεν σου τω ύεΐ
πώλω η μόσχω έγενέσθην, εΐχομεν αν αύτοΐν έπιστάτην λαβεΐν και
μισθώσασθαι ος έμελλεν αύτω καλώ τε κάγαθώ ποιήσειν (B) την
/
г
~
с ·*
\
~
η
~
~
η
~
λ.
προσηκουσαν αρετήν, ήν δ αν ουτος ή των ιππικών τις ή των γεωργικών·
νυν δ’ έπειδή άνθρώπω έστόν, τίνα αύτοΐν έν νφ έχεις έπιστάτην λαβεΐν; τίς
της τοιαυτης αρετής, της άνθρωπίνης τε και πολιτικής, έπιστήμων έστίν;
οιμαι γάρ σε έσκεφθαι διά την των ύεων κτήσιν. έστιν τις, - έφην έγώ, - ή
V
ΤΤ '
Τ
с·}
'Τ'·'
Τ
C5 5
/
с
'
'
'
ου;» «Πανυ γε», - ή δ ος. «Τις, - ήν δ εγω, - και ποδαπος, και ποσού
διδάσκει;» «Ευηνος, - έφη, - ώ Σώκρατες, Πάριος, πέντε μνών». και έγω
τον Ευηνον έμακάρισα εί ώς αληθώς έχοι ταυτην την (C) τέχνην και ούτως
έμμελώς διδάσκει. έγώ γοΰν και αύτος έκαλλυνόμην τε και ήβρυνόμην αν εί
ήπιστάμην ταΰτα· άλλ’ ού γάρ έπίσταμαι, ώ ανδρες Αθηναίοι.
V.
Ύπολάβοι άν ούν τις ύμών ίσως· «Άλλ’, ώ Σώκρατες, το σον τί έστι
πράγμα; πόθεν αί διαβολαί σοι αύται γεγόνασιν; ού γάρ δήπου σοΰ γε ούδεν
των άλλων περιττότερον πραγματευομένου έπειτα τοσαυτη φήμη τε και
λόγος γέγονεν, εί μή τι έπραττες άλλοΐον ή οί πολλοί. λέγε ούν ήμΐν τί έστιν,
ΐνα μή ημείς περι σοΰ(D) αύτοσχεδιάζωμεν». ταυτί μοι δοκεΐ δίκαια λέγειν ο
λεγων, καγω υμιν πειρασομαι αποδειςαι τι ποτ εστιν τούτο ο εμοι
πεποίηκεν τό τε όνομα και την διαβολήν. ακούετε δή. και ίσως μεν δόξω
τισιν ύμών παίζειν· εύ μέντοι ΐστε, πάσαν ύμΐν την αλήθειαν έρώ. έγώ γάρ,
ώ ανδρες Αθηναίοι, δι’ ούδεν άλλ’ ή διά σοφίαν τινά τοΰτο το όνομα
έσχηκα. ποίαν δή σοφίαν ταυτην; ήπερ έστιν ίσως άνθρωπίνη σοφία· τφ
όντι γάρ κινδυνεύω ταυτην είναι σοφός. ούτοι δε τάχ’ άν, οΰς άρτι έλεγον,
fy
\ n (E)
ΊVА
'
\ ^
/ Λ/
Î \
μειζω τινα
Jκατ άνθρωπον σοφίαν σοφοί ειεν, η ουκ εχω τι λέγω· ου γαρ
V
ΐ \
ΐ /
1
л л ) (/
\
/с·
Г
ή εγωγε αυτήν επισταμαι, αλλ οστις φησι ψεύδεται τε και επι διαβολή τή
έμή λέγει. καί μοι, ώ άνδρες Αθηναίοι, μή θορυβήσητε, μηδ’ έάν δόξω τι
ύμΐν μέγα λέγειν· ού γάρ έμον έρώ τον λόγον ον άν λέγω, άλλ’ είς
αξιόχρεων ύμΐν τον λέγοντα άνοίσω. τής γάρ έμής, εί δή τίς έστιν σοφία και
οια, μάρτυρα ύμΐν παρέξομαι τον θεόν τον έν Δελφοΐς. Χαιρεφώντα γάρ
ΐστε που. ούτος (21) έμός τε έταΐρος ήν έκ νέου και ύμών τφ πλήθει έταΐρός
τε και συνέφυγε την φυγήν ταυτην και μεθ’ ύμών κατήλθε. και ΐστε δή οίος
ήν Χαιρεφών, ώς σφοδρός έφ’ ότι όρμήσειεν. και δή ποτε και είς Δελφούς
έλθών έτόλμησε τοΰτο μαντευσασθαι - καί, όπερ λέγω, μή θορυβείτε, ώ
άνδρες - ήρετο γάρ δή εΐ τις έμοΰ εΐη σοφώτερος. άνεΐλεν ούν ή Πυθία
μηδένα σοφώτερον είναι. και τούτων πέρι ο άδελφος ύμΐν αύτοΰ ούτοσι
μαρτυρήσει, έπειδή έκεΐνος τετελευτηκεν.
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VI. Σκέψασθε δη ών ένεκα (B) ταΰτα λέγω· μέλλω γάρ υμάς διδάξειν
δθεν μοι ή διαβολή γέγονεν. ταΰτα γάρ έγω άκούσας ένεθυμουμην
ούτωσί· «Τί ποτε λέγει ο θεός, και τί ποτε αίνίττεται; έγω γάρ δη ούτε
μέγα ούτε σμικρόν σύνοιδα έμαυτφ σοφός ών· τί ούν ποτε λέγει φάσκων
έμε σοφώτατον είναι; ου γάρ δήπου ψεύδεται γε· ού γάρ θέμις αύτφ». και
πολυν μεν χρόνον ήπόρουν τί ποτε λέγει-έπειτα μόγις πάνυ έπι ζήτησιν
αύτοΰ τοιαυτην τινά έτραπόμην. ήλθον έπί τινα των δοκουντων σοφών
είναι, ώς (C) ένταΰθα είπερ που έλέγξων το μαντεΐον και άποφανών τφ
χρησμφ ότι «Ούτοσι έμοΰ σοφώτερός έστι, συ δ’ έμε έφησθα».
διασκοπών ούν τοΰτον - ονόματι γάρ ούδεν δέομαι λέγειν, ήν δέ τις των
πολιτικών προς ον έγώ σκοπών τοιοΰτόν τι έπαθον, ώ ανδρες Αθηναίοι,
και διαλεγόμενος αύτφ - έδοξέ μοι ούτος ο άνηρ δοκεΐν μεν είναι σοφος
αλλοις τε πολλοΐς άνθρώποις και μάλιστα έαυτφ, είναι δ’ ου· καπειτα
Ί
Г
f/
>/
\
Τ
/
»/
ç· ч
V
επειρωμην αυτφ όεικνυναι οτι οιοιτο μεν είναι σοφος, ειη ô ου.
(D) έντεΰθεν ούν τούτφ τε άπηχθόμην και πολλοΐς τών παρόντων· προς
Ί
\
с ·*
~
Ί
\
Ί ι\
y f
(f
f
\
~
Ί
r\
'
εμαυτον ο ουν απιων ελογιζομην οτι τουτου μεν του ανθρώπου εγω
σοφώτερός είμι- κινδυνεύει μεν γάρ ήμων ούδέτερος ούδεν καλόν
κάγαθον είδέναι, άλλ’ ούτος μεν οίεταί τι είδέναι ούκ είδώς, έγώ δέ,
ώσπερ ούν ούκ οίδα, ούδε οίομαι· εοικα γοΰν τούτου γε σμικρφ τινι αύτφ
τουτφ σοφωτερος είναι, οτι α μη οιόα ουόε οιομαι ειόεναι. εντεύθεν επ
άλλον ήα τών έκείνου δοκούντων σοφωτέρων είναι καί μοι (E) ταύτά
ταΰτα εδοξε, και ένταΰθα κάκείνφ και άλλοις πολλοΐς άπηχθόμην.
VII. Μετά ταΰτ’ ούν ήδη έφεξής ήα, αισθανόμενος μεν [και]
λυπούμενος και δεδιώς οτι άπηχθανόμην, όμως δε άναγκαΐον έδόκει είναι
το τοΰ θεοΰ περι πλείστου ποιεΐσθαι - ίτέον ούν, σκοποΰντι τον χρησμόν
τί λέγει, έπι άπαντας τούς τι δοκοΰντας είδέναι. και νή τον κύνα, ώ
άνδρες (22) Αθηναίοι - δει γάρ προς ύμάς τάληθή λέγειν - ή μην έγώ
επαθόν τι τοιοΰτον· οί μεν μάλιστα εύδοκιμοΰντες εδοξάν μοι ολίγου δεΐν
τοΰ πλείστου ένδεεΐς είναι ζητοΰντι κατά τον θεόν, άλλοι δε δοκοΰντες
φαυλότεροι έπιεικέστεροι είναι άνδρες προς το φρονίμως εχειν. δει δή
ύμΐν τήν έμήν πλάνην έπιδεΐξαι ώσπερ πόνους τινάς πονοΰντος ΐνα μοι
και ανέλεγκτος ή μαντεία γένοιτο. μετά γάρ τους πολιτικούς ήα έπι τους
ποιητάς τούς τε τών τραγφδιών και τους τών διθυράμβων και τους
άλλους, (B) ώς ένταΰθα έπ’ αύτοφώρφ καταληψόμενος έμαυτον
άμαθέστερον έκείνων δντα. άναλαμβάνων ούν αύτών τα ποιήματα ά μοι
έδόκει μάλιστα πεπραγματεΰσθαι αύτοΐς, διηρώτων άν αύτους τί λέγοιεν,
? / ч « /
\
А '
IV αμα τι και μανθανοιμι παρ αυτών. αισχυνομαι ουν υμιν ειπειν, ω
άνδρες, τάληθή· όμως δε ρητέον. ώς έπος γάρ είπεΐν ολίγου αύτών
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άπαντες οί παρόντες αν βελτιον ελεγον περι ων αύτοι έπεποιήκεσαν.
έγνων ούν αύ και περι των ποιητών έν ολίγφ τούτο, δτι ου σοφίμ
(C) ποιοΐεν α ποιοΐεν, άλλα φύσει τινι και ένθουσιάζοντες ώσπερ οί
θεομάντεις και οί χρησμφδοί· και γάρ ούτοι λεγουσι μεν πολλά και καλά,
ισασιν δε ούδεν ων λεγουσι. τοιοΰτόν τί μοι έφάνησαν πάθος και οί
ποιηται πεπονθότες, και άμα ήσθόμην αύτων διά την ποίησιν οίομενων
και τάλλα σοφωτάτων είναι άνθρώπων α ούκ ήσαν. άπηα ούν και
έντεΰθεν τφ αύτφ οίόμενος περιγεγονεναι φπερ και των πολίτικων.
VIII. Τελευτών ούν έπι τούς χειροτεχνας ήα· έμαυτφ γάρ συνήδη
1
1
/
(D) t V
5
~
/
Ο /
, V o
V
f
/
ουόεν επισταμενφ ν ; ως επος ειπειν, τουτους όε γ ηόη οτι ευρησοιμι
πολλά και καλά έπισταμενους. και τούτου μεν ούκ έψεύσθην, άλλ’
ήπίσταντο α έγω ούκ ήπιστάμην καί μου ταύτη σοφώτεροι ήσαν. άλλ’,
ώ ανδρες Αθηναίοι, ταύτόν μοι έδοξαν έχειν άμάρτημα δπερ και οί
ποιηται και οί άγαθοι δημιουργοί - διά το τήν τέχνην καλώς
έξεργάζεσθαι έκαστος ήξίου και τάλλα τα μέγιστα σοφώτατος είναι και αύτων αυτή ή πλημμελεια έκείνην τήν σοφίαν άποκρύπτειν· ώστε
?
\ (E) ’
~
~ /
' ίΚ.''
η ?/
με εμαυτον ν ; ανερωταν υπερ του χρησμού ποτερα όεξαιμην αν ούτως
ώσπερ έχω έχειν, μήτε τι σοφος ων τήν έκείνων σοφίαν μήτε άμαθής
τήν άμαθίαν, ή άμφότερα α έκεΐνοι έχουσιν έχειν. άπεκρινάμην ούν
έμαυτφ και τφ χρησμφ δτι μοι λυσιτελοΐ ώσπερ έχω έχειν.
IX. Έ κ ταυτησι δή τής έξετάσεως, ώ ανδρες Αθηναίοι, πολλαι μεν
άπεχθειαί μοι (23) γεγόνασι και οίαι χαλεπώταται και βαρύταται, ωστε
πολλάς διαβολάς άπ’ αύτων γεγονεναι, δνομα δε τούτο λεγεσθαι,
σοφος είναι· οίονται γάρ με έκάστοτε οί παρόντες ταΰτα αύτον είναι
σοφόν α αν άλλον έξελεγξω. το δε κινδυνεύει, ώ ανδρες, τφ δντι δ θεος
σοφος είναι, και έν τφ χρησμφ τούτφ τοΰτο λέγειν, δτι ή άνθρωπίνη
σοφία ολίγου τίνος άξία έστιν και ούδενός. και φαίνεται τοΰτον λέγειν
τον Σωκράτη, προσκεχρήσθαι δε τφ έμφ ονόματι, έμε παράδειγμα
(B) ποιούμενος, ώσπερ άν <εί> είποι δτι «Ούτος ύμων, ώ άνθρωποι,
σοφώτατος έστιν, δστις ώσπερ Σωκράτης έγνωκεν δτι ούδενος άξιός
εστι τη αληθείς προς σοφίαν». ταυτ ουν εγω μεν ετι και νυν περιιων
ζητώ και έρευνω κατά τον θεον και των άστων και ξένων άν τινα
οίωμαι σοφον είναι· και έπειδάν μοι μή δοκη, τφ θεφ βοηθών
ένδείκνυμαι δτι ούκ έστι σοφός. και ύπο ταύτης τής άσχολίας ουτε τι
των τής πόλεως πράξαί μοι σχολή γεγονεν άξιον λόγου ουτε των
οικείων, άλλ’ έν (C) πενίμ μυρίμ είμι διά τήν τοΰ θεού λατρείαν.
X. Προς δε τούτοις οί νέοι μοι έπακολουθοΰντες - οίς μάλιστα σχολ
ήέστιν, οί των πλουσιωτάτων - αύτόματοι, χαίρουσιν άκούοντες
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εξεταζόμενων των ανθρώπων, και αυτοί πολλακις έμέ μιμούνται, ειτα
έπιχειροΰσιν άλλους έξεταζειν· καπειτα οιμαι εύρίσκουσι πολλην αφθονίαν
οιομενων μέν ειδεναι τι ανθρώπων, ειδότων δέ ολίγα η ούδεν. εντεύθεν ούν
οί ύπ’ αύτών εξεταζόμενοι έμοί οργίζονται, ούχ αύτοις, και λεγουσιν ώς
Σωκράτης τίς έστι μιαρώτατος και διαφθείρει(D) τους νέους· και έπειδάν τις
5
\
5
rv t f
fv
\
?/
Ç· Ç· /
5/
\
5 C*\
5
5л л ч
αυτους ερωτμ οτι ποιων και οτι διδάσκων, εχουσι μεν ουδεν ειπειν αλλ
άγνοοΰσιν, ΐνα δε μη δοκώσιν άπορεΐν, τα κατά πάντων των
φιλοσοφούντων πρόχειρα ταΰτα λεγουσιν, ότι «τά μετέωρα και τα ύπο γης»
και «θεούς μη νομίζειν» και «τον ηττω λόγον κρείττω ποιεΐν». τα γάρ άληθη
ο’ιομαι ούκ αν έθελοιεν λεγειν, ότι κατάδηλοι γίγνονται προσποιούμενοι μεν
5ο/
50/
ο\ )ç/ </
~ Τ (E) л /
5/
\
ο \ \
ειδεναι, ειδοτες δε ουδεν. ατε ουν οιμαιν ; φιλότιμοι οντες και σφοδροί και
πολλοί, και συντεταμένως και πιθανώς λεγσντες περι έμοΰ, έμπεπλήκασιν
ύμων τά ώτα και πάλαι και σφοδρως διαβάλλοντες. έκ τούτων και Μέλητός
μοι έπέθετο και Άνυτος και Λύκων, Μέλητος μεν ύπερ των ποιητών
άχθόμενος, ’Άνυτος δε ύπερ των δημιουργών και των πολίτικων, Λύκων
(24) θ \ 4 \
~
<Τ
/
f/
f/
5
/
5 λ
5/л
/л
Гу
ч 5\
v 7δε υπερ των ρητόρων· ωστε, οπερ αρχομενος εγω ελεγον, θαυμαζοιμ αν
εΐ οιός τ ’ είην έγώ ύμών ταύτην την διαβολην έξελέσθαι έν ούτως ολίγφ
χρόνφ ουτω πολλην γεγονυΐαν.
Ταΰτ’ έστιν ύμΐν, ώ ανδρες Αθηναίοι, τάληθη, και ύμάς ούτε μέγα
5/
\
5
/
5 \
л /
’ с 5
f
Λ ^
?
ουτε μικρόν αποκρυψαμενος εγω λεγω ουδ υποστειλαμενος. καιτοι
οιδα σχεδόν ότι αύτοις τούτοις άπεχθάνομαι, ο και τεκμήριον ότι
άληθη λέγω και ότι αύτη έστιν ή διαβολη ή έμη και τα αίτια ταΰτά
έστιν. και έάντε νΰν έάντε(B) αύθις ζητήσητε ταΰτα, ούτως εύρήσετε.
XI. Περι μεν ούν ών οί πρώτοί μου κατήγοροι κατηγορούν αύτη έστω
ίκανη απολογία προς ύμάς· προς δε Μέλητον τον άγαθον και φιλόπολιν,
ώς φησι, και τους ύστέρους μετά ταΰτα πειράσομαι άπολογήσασθαι.
αύθις γάρ δή, ώσπερ έτέρων τούτων όντων κατηγόρων, λάβωμεν αύ τήν
τούτων άντωμοσίαν. έχει δέ πως ώδε· Σωκράτη φησιν άδικεΐν τούς τε
νέους διαφθείροντα και θεούς ους ή πόλις νομίζει ού νομίζοντα, έτερα δε
(C) ^ /
/ \ \ θ \ 5 / Λ
^-/5
/
ν 7δαιμόνια καινα. το μεν δη έγκλημα τοιουτον εστιν· τουτου δε του
έγκλήματος εν έκαστον έξετάσωμεν.
Φησι γάρ δή τους νέους άδικεΐν με διαφθείροντα. έγώ δέ γε, ώ
ανδρες Αθηναίοι, άδικεΐν φημι Μέλητον, ότι σπουδή χαριεντίζεται,
ρμδίως είς άγώνα καθιστάς
ανθρώπους, περι πραγμάτων
προσποιούμενος σπουδάζειν και κήδεσθαι ών ούδεν τούτφ πώποτε
έμέλησεν· ώς δε τοΰτο ούτως έχει, πειράσομαι και ύμΐν έπιδεΐξαι.
XII. Καί μοι δεΰρο, ώ Μέλητε, είπέ- άλλο τι ή περι πλείστου (D) ποιή
όπως ώς βέλτιστοι οί νεώτεροι έσονται; - «’Έγωγε». - Ηθι δή νυν είπε
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τουτοις, τίς αύτούς βελτίους ποιεί; δήλον γάρ δτι οισθα, μελον γε σοι. τον
μεν γάρ διαφθείροντα έξευρών, ώς φής, εμέ, εισάγεις τουτοισι και
κατηγορείς· τον δε δη βελτίους ποιοΰντα ίθι είπε και μήνυσον αύτοΐς τίς
έστιν. Όρμς, ώ Μέλητε, δτι σιγμς και ούκ έχεις είπεΐν; καίτοι ούκ
αισχρόν σοι δοκεΐ είναι και ίκανον τεκμήριον ού δη έγώ λέγω, δτι σοι
ούδεν μεμεληκεν; άλλ’ είπε, ώγαθε, τίς αύτούς άμείνους ποιεί; - «Οί
νόμοι». - Άλλ’ ού (E) τούτο έρωτώ, ώ βέλτιστε, άλλά τίς άνθρωπος, δστις
πρώτον και αύτο τούτο οιδε, τούς νόμους; - «Ούτοι, ώ Σώκρατες, οί
δικασταί». - Πώς λέγεις, ώ Μέλητε; οΐδε τούς νέους παιδευειν οίοί τέ είσι
και βελτίους ποιοΰσιν; - «Μάλιστα». - Πότερον άπαντες, η οί μεν αύτών,
οί δ’ ου; - «Άπαντες». - Εύ γε νή την Ή ραν λέγεις και πολλήν αφθονίαν
τών ώφελουντων. τί δε δή; οί δε άκροαται βελτίους (25) ποιοΰσιν ή ου; «Και ούτοι». - Τί δέ, οί βουλευταί; - «Και οί βουλευταί». - Ά λλ’ άρα, ώ
Μέλητε, μή οί έν τη έκκλησίμ, οί έκκλησιασταί, διαφθείρουσι τούς
νεωτέρους; ή κάκεΐνοι βελτίους ποιοΰσιν άπαντες; - «Κάκεΐνοι». Πάντες άρα, ώς έοικεν, Αθηναίοι καλούς κάγαθούς ποιοΰσι πλην έμοΰ,
έγώ δε μόνος διαφθείρω. ουτω λέγεις; - «Πάνυ σφόδρα ταΰτα λέγω». Πολλήν γέ μου κατέγνωκας δυστυχίαν. καί μοι άπόκριναι· ή και περι
ίππους ουτω σοι δοκεΐ έχειν; οί μεν (B) βελτίους ποιοΰντες αύτούς πάντες
άνθρωποι είναι, εις δέ τις ο διαφθείρων; ή τούναντίον τούτου παν εις μέν
τις ο βελτίους οίός τ ’ ών ποιεΐν ή πάνυ ολίγοι, οί ιππικοί, οί δε πολλοί
έάνπερ συνώσι και χρώνται ΐπποις, διαφθείρουσιν; ούχ ούτως έχει, ώ
Μέλητε, και περι ίππων και τών άλλων απάντων ζφων; πάντως δήπου,
εάντε σύ και Άνυτος ού φήτε έάντε φήτε· πολλή γάρ αν τις εύδαιμονία
V
\
\
/
>
?"
\
/
’
'
Ç·
Λ
^
f
ο ι
?/
ειη περι τους νέους ει εις μεν μονος αυτους όιαφθειρει, οι ô άλλοι
ώφελοΰσιν. άλλά(C) γάρ, ώ Μέλητε, ίκανώς έπιδείκνυσαι δτι ούδεπώποτε
έφρόντισας τών νέων, και σαφώς άποφαίνεις την σαυτοΰ αμέλειαν, δτι
ούδέν σοι μεμέληκεν περι ών έμε εισάγεις.
XIII.
’Έτι δε ήμΐν είπέ, ώ προς Διος Μέλητε, πότερόν έστιν οίκεΐν
άμεινον έν πολίταις χρηστοΐς ή πονηροΐς; ώ τον, άπόκριναι· ούδεν γάρ τοι
χαλεπόν έρωτώ. ούχ οί μεν πονηροί κακόν τι έργάζσνται τούς άει έγγυτάτω
αύτών δντας, οί δ’ άγαθοι αγαθόν τι; - «Πάνυ γε». - Έστιν ούν δστις
βούλεται ύπο τών συνόντων (D) βλάπτεσθαι μάλλον ή ώφελεΐσθαι;
άποκρίνου, ώ άγαθέ· και γάρ δ νόμος κελεύει άποκρίνεσθαι. έσθ’ δστις
βούλεται βλάπτεσθαι; - «Ού δήτα». - Φέρε δή, πότερον έμε εισάγεις δεΰρο
ώς διαφθείροντα τούς νέους και πονηροτέρους ποιοΰντα έκόντα ή άκοντα; «Έκόντα έγωγε». - Τί δήτα, ώ Μέλητε; τοσοΰτσν σύ έμοΰ σοφώτερος ει
τηλικούτου δντος τηλικόσδε ών, ώστε σύ μεν έγνωκας δτι οί μεν κακοί
λ λ
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κακόν τι έργάζονται αεί τους μάλιστα πλησίον (E) έαυτών, οί δε άγαθοι
}
/
Î \
c*\ ς*\
5
λ*
}
f\ /
?/
f/
\
~ ч 9
~
C/
9 /
αγαθόν, εγω δε δη εις τοσουτον αμαθιας ήκω ωστε και τουτ αγνοώ, οτι εαν
τινα μοχθηρόν ποιήσω των συνόντων, κινδυνεύσω κακόν τι λαβεΐν ύπ’
αύτοΰ, ωστε τοΰτο <το> τοσοΰτον κακόν έκων ποιώ, ώς φής συ; ταΰτα έγώ
σοι ού πείθομαι, ώ Μέλητε, οιμαι δε ούδε άλλον άνθρώπων ούδένα· άλλ’ η
сл·'
^
V συ? γε κατ э αμφοτερα
’ f
• ' Сει5
ο υэ v(26)’ διαφθειρω,
ή ει διαφθειρω, ακων,
ωστε
ψευδή.
δε ακων διαφθειρω, των τοιουτων [και ακουσίων] αμαρτημάτων ού δεΰρο
νόμος είσάγειν έστίν, άλλά ίδίμ λαβόντα διδάσκειν και νουθετεΐν· δηλον γάρ
ότι έάν μάθω, παυσομαι ο γε ακων ποιώ. συ δε συγγενεσθαι μεν μοι και
διδάξαι έφυγες και ούκ ήθελησας, δεΰρο δε εισάγεις, οί νόμος έστιν είσάγειν
τους κολάσεως δεομένους άλλ’ ού μαθήσεως.
XIV.
Άλλά γάρ, ώ άνδρες Αθηναίοι, τοΰτο μεν ήδη δηλον ούγώ έλεγον,
ό τ ι(B) Μελήτφ τούτων ούτε μεγα ούτε μικρόν πώποτε έμελησεν. όμως δε
δη λέγε ήμΐν, πώς με φής διαφθείρειν, ώ Μέλητε, τους νεωτέρους; ή δηλον
δή ότι κατά τήν γραφήν ήν έγράψω θεούς διδάσκοντα μή νομίζειν οΰς ή
πόλις νομίζει, ετερα δε δαιμόνια καινά; ού ταΰτα λέγεις ότι διδάσκων
διαφθειρω; - «Πάνυ μεν ούν σφόδρα ταΰτα λέγω». - Προς αύτων τοίνυν, ώ
Μέλητε, τούτων των θεών ών νΰν ο λόγος έστίν, είπε ετι (C) σαφέστερον
και έμοί, και τοΐς άνδράσιν τουτοισί. έγώ γάρ ού δύναμαι μαθεΐν πότερον
λέγεις διδάσκειν με νομίζειν ειναί τινας θεούς - και αύτός αρα νομίζω
είναι θεούς και ούκ είμι τό παράπαν άθεος ούδε ταύτη άδικώ - ού μέντοι
? / Λ
9 A A \ f /
\
~ 4 9/
Г/
9
A ^ w f /
ουσπερ γε ή πόλις αλλα ετερους, και τουτ εστιν ο μοι εγκαλεις, οτι
έτέρους, ή παντάπασί με φής ούτε αύτον νομίζειν θεούς τούς τε άλλους
ταΰτα διδάσκειν. - «Ταΰτα λέγω, ώς τό παράπαν ού νομίζεις θεούς». - Ώ
θαυμάσιε Μέλητε, ΐνα τί ταΰτα λέγεις; ούδε (D) ήλιον ούδε σελήνην άρα
νομίζω θεούς είναι, ώσπερ οί άλλοι άνθρωποι; - «Μά Δί’, ώ άνδρες
δικασταί, έπει τον μεν ήλιον λίθον φησιν είναι, τήν δε σελήνην γην». Αναξαγόρου οΐει κατηγορεΐν, ώ φίλε Μέλητε; και ούτω καταφρονείς
τώνδε και οΐει αύτους απείρους γραμμάτων είναι ώστε ούκ είδέναι ότι τα
Αναξαγόρου βιβλία τοΰ Κλαζομενίου γέμει τούτων των λόγων; και δή και
οί νέοι ταΰτα παρ’ έμοΰ μανθάνουσιν, α εξεστιν ένίοτε εί πάνυ πολλοΰ
δραχμής (E) έκ της ορχήστρας πριαμένοις Σωκράτους καταγελάν, έάν
προσποιήται έαυτοΰ είναι, άλλως τε και ούτως άτοπα όντα; άλλ’, ώ προς
Διός, ούτωσί σοι δοκώ; ούδένα νομίζω θεόν είναι; - «Ού μέντοι μά Δία
ούδ’ όπωστιοΰν». - Άπιστός γ ’ εί, ώ Μέλητε, και ταΰτα μέντοι, ώς έμοί
δοκεις, σαυτφ. έμοί γάρ δοκεΐ ούτοσί, ώ άνδρες Αθηναίοι, πάνυ είναι
ύβριστής και ακόλαστος, και άτεχνώς τήν γραφήν ταύτην ύβρει τινι και
άκολασίμ και νεότητι γράψασθαι. εοικεν γάρ ώσπερ(27) αίνιγμα συντιθέντι
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διαπειρωμένφ· «Άρα γνώσεται Σωκράτης δ σοφός δη έμοΰ
χαριεντιζόμενου και έναντί’ έμαυτφ λεγοντος, η έξαπατήσω αύτον και
τους άλλους τους ακούοντας;» ούτος γάρ έμοι φαίνεται τα έναντία λεγειν
αύτος έαυτφ έν τη γραφή ώσπερ αν εί είποι· «Αδικεί Σωκράτης θεούς ού
νομίζων, άλλά θεούς νομίζων». καίτοι τοΰτό έστι παίζοντος.
XV. Συνεπισκεψασθε δή, ώ ανδρες, η μοι φαίνεται ταΰτα λεγειν· σύ
δε ήμΐν άπόκριναι, ώ Μελητε. ύμεΐς δε, δπερ κατ’ άρχάς ύμάς
(B) παρητησάμην, μεμνησθε μοι μή θορυβεΐν έάν έν τφ είωθότι τρόπφ
τούς λόγους ποιώμαι.
’Έστιν όστις ανθρώπων, ώ Μελητε, άνθρώπεια μεν νομίζει πράγματ’
είναι, ανθρώπους δε ού νομίζει; άποκρινεσθω, ώ ανδρες, και μή άλλα και
άλλα θορυβείτω· έσθ’ όστις ίππους μεν ού νομίζει, ιππικά δε πράγματα; ή
αύλητάς μεν ού νομίζει είναι, αύλητικά δε πράγματα; ούκ έστιν, ώ αριστε
άνδρών· εί μή σύ βουλει άποκρίνεσθαι, έγώ σοι λέγω και τοΐς αλλοις
τουτοισί. άλλά το έπι τουτφ γε άπόκριναι· εσθ’ δστις (C) δαιμόνια μεν
νομίζει πράγματ’ είναι, δαίμονας δε ού νομίζει; - «Ούκ έστιν». - Ώς
ωνησας ότι μόγις άπεκρίνω ύπο τουτωνι αναγκαζόμενος. ούκοΰν δαιμόνια
\
/
\
/у
^
с с ^
V ч
У
\
>/
л
/
Μ ι ι
μεν φής με και νομιζειν και διδασκειν, ειτ ουν καινα ειτε παλαια, αλλ
ούν δαιμόνιά γε νομίζω κατά τον σον λόγον, και ταΰτα και διωμόσω έν τη
αντιγραφή. εί δε δαιμόνια νομίζω, και δαίμονας δήπου πολλή ανάγκη
νομίζειν με έστιν· ούχ ούτως έχει; έχει δή τίθημι γάρ σε όμολογοΰντα,
έπειδη ούκ άποκρίνη. τούς δε δαίμονας ούχι ή το ι(D) θεούς γε ήγουμεθα ή
θεών παΐδας; φής ή ου; - «Πάνυ γε». - Ούκοΰν είπερ δαίμονας ήγοΰμαι,
ως συ φής, ει μεν θεοι τινες εισιν οι δαίμονες, τουτ αν ειη ο εγω φημι σε
αίνίττεσθαι και χαριεντίζεσθαι, θεούς ούχ ήγουμενον φάναι με θεούς αύ
ήγεΐσθαι πάλιν, έπειδήπερ γε δαίμονας ήγοΰμαι· εί δ’ αύ οί δαίμονες θεών
παΐδες είσιν νόθοι τινες ή έκ νυμφών ή έκ τινων άλλων ών δή και
λέγονται, τίς άν ανθρώπων θεών μεν παΐδας ήγοΐτο είναι, θεούς δε μή;
f /
\ η V
V f/
η V ?/
\ (E) ~с· ? ~ η
ομοίως γαρ αν ατοπον ειη ώσπερ αν ει τις ίππων μεν ν ’ παιδας ήγοιτο ή
και δνων, τούς ήμιόνους, ίππους δε και δνους μή ήγοΐτο είναι. άλλ’, ώ
Μελητε, ούκ έστιν όπως σύ ταΰτα ούχι αποπειρώμενος ήμών έγράψω τήν
γραφήν ταυτην ή άπορων δτι έγκαλοΐς έμοι άληθές αδίκημα· δπως δε συ
τινα πείθοις άν και σμικρον νοΰν έχοντα ανθρώπων, ώς ού τοΰ αύτοΰ έστιν
και δαιμόνια και θεία ήγεΐσθαι, και αύ τοΰ αύτοΰ μήτε δαίμονας μήτε
θεούς μήτε(28) ήρωας, ούδεμία μηχανή έστιν.
XVI. Άλλά γάρ, ώ άνδρες Αθηναίοι, ώς μεν έγώ ούκ άδικώ κατά τήν
Μελήτου γραφήν, ού πολλής μοι δοκεΐ είναι απολογίας, άλλά ίκανά και
ταΰτα· ο δε και έν τοΐς έμπροσθεν έλεγον, δτι πολλή μοι απέχθεια
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γεγονεν και προς πολλούς, ευ ιστε οτι αληθές εστιν. και τουτ εστιν ο εμε
αίρει, έανπερ αιρη, ού Μελητος ούδε Άνυτος αλλ’ ή των πολλών
διαβολή τε και φθόνος. α δη πολλούς και άλλους και αγαθούς ανδρας
чг
Τ
\ ? /
(B) ? > \ ’ ’ \ ~
ηρηκεν, οιμαι δε και αιρησει· ουδεν ν ; δε δεινόν μή εν εμοι στη.
> /χ
ΐ\
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>/
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Ισως αν ουν ειποι τις· «Ειτ ουκ αισχύνη, ω Σωκρατες, τοιουτον
έπιτήδευμα έπιτηδεύσας έξ ου κινδυνεύεις νυνι άποθανεΐν;» έγω δε
τούτφ αν δίκαιον λόγον άντείποιμι, ότι «Ού καλώς λέγεις, ώ άνθρωπε, εί
οίει δεΐν κίνδυνον ύπολογίζεσθαι τού ζην η τεθνάναι ανδρα ότου τι και
\
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Î
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σμικρον οφελος εστιν, αλλ ουκ εκείνο μονον σκοπειν οταν πραττη,
πότερον δίκαια η άδικα πράττει, και άνδρος αγαθού έργα η κακού.
φαύλοι γάρ αν τφ γε σφ λόγφ είεν των (C) ήμιθεων όσοι έν Τροίμ
τετελευτηκασιν οι τε άλλοι και ο της Θετιδος ύός, ος τοσοΰτον τού
κινδύνου κατεφρόνησεν παρά το αισχρόν τι ύπομεΐναι ωστε, έπειδη ειπεν
ή μήτηρ αύτφ προθυμουμενφ Έκτορα άποκτεΐναι, θεός ούσα, ούτωσί
πως, ώς έγω οιμαι· „’Ω παΐ, εί τιμωρήσεις Πατρόκλφ τφ έταίρφ τον
φόνον και 'Έκτορα άποκτενεΐς, αύτος άποθανη - αύτίκα γάρ το ι,φησί, - μεθ’ Έκτορα πότμος έτοΐμος“ - ο δε τούτο άκούσας τού μεν
θανάτου και τού κινδύνου ώλιγώρησε, πολύ δε (D) μάλλον δείσας το ζην
κακός ών και τοΐς φίλοις μη τιμωρεΐν „Αύτίκα, - φησί, - τεθναίην, δίκην
έπιθεις τφ άδικοΰντι, ινα μη ένθάδε μένω καταγέλαστος παρά νηυσι
κορωνίσιν άχθος άρούρης“. μη αύτον οίει φροντίσαι θανάτου και
κινδύνου;» ουτω γάρ έχει, ώ άνδρες Αθηναίοι, τη άληθείμ· ού άν τις
έαυτον τάξη ήγησάμενος βελτιστον είναι η ύπ’ άρχοντος ταχθη, ένταΰθα
δει, ώς έμοι δοκεΐ, μενοντα κινδυνεύειν, μηδέν ύπολογιζόμενον μήτε
θάνατον μήτε άλλο μηδέν προ τοΰ αίσχροΰ.
XVII.
Έγώ ούν δεινά άν είην είργασμενος, ώ άνδρες Αθηναίοι, εί οτε
μεν με (E) οί άρχοντες έταττον, ους ύμεΐς ειλεσθε άρχειν μου, και έν
Ποτειδαίμ και έν Αμφιπόλει και έπι Δηλίφ, τότε μέν ού έκεΐνοι έταττον
έμενον ώσπερ και άλλος τις και έκινδύνευον άποθανεΐν, τοΰ δέ θεοΰ
τάττοντος, ώς έγώ φήθην τε και ύπελαβον, φιλοσοφοΰντά με δεΐν ζην και
έξετάζοντα έμαυτον και τους άλλους, ένταΰθα δέ φοβηθείς ή θάνατον ή
(29) άλλ’ ότιοΰν πράγμα λίποιμι την τάξιν. δεινόν τάν είη, και ώς αληθώς
/ ч ?/
C*
/
5 /
?
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Τ
τοτ αν με δικαίως εισαγοι τις εις δικαστηριον, οτι ου νομίζω θεούς είναι
απειθών τη μαντείμ και δεδιώς θάνατον και οίόμενος σοφος είναι ούκ ών.
το γάρ τοι θάνατον δεδιεναι, ώ άνδρες, ούδέν άλλο έστιν ή δοκεΐν σοφον
είναι μή όντα· δοκεΐν γάρ είδέναι έστιν α ούκ οίδεν. οίδε μέν γάρ ούδεις τον
θάνατον ούδ’ εί τυγχάνει τφ άνθρώπφ πάντων μεγιστον ον τών αγαθών,
δεδίασι δ’ ώς εύ είδότες ότι μεγιστον τών κακών έστι. καίτοι πώς ούκ
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(B) άμαθία έστιν αύτη ή έπονείδιστος, ή του ο’ιεσθαι είδέναι α ούκ οιδεν; έγω
δ’, ώ ανδρες, τούτφ και ένταΰθα ϊσως διαφέρω των πολλών ανθρώπων, και
εί δή τφ σοφώτερός του φαίην είναι, τουτφ αν, δτι ούκ είδως ίκανως περι
των έν 'Άιδου ουτω και ο’ιομαι ούκ είδεναι· το δε άδικεΐν και άπειθεΐν τφ
βελτίονι και θεφ και άνθρώπφ, δτι κακόν και αισχρόν έστιν οιδα. προ ούν
των κακών ων οιδα δτι κακά έστιν, α μη οιδα εί και άγαθά δντα τυγχάνει
ούδεποτε φοβήσομαι ούδε φευξομαι· ώστε ούδ’ εΐ με νΰν ύμεΐς άφίετε
(C) Άνυτφ άπιστήσαντες, ος εφη η την άρχήν ού δεΐν έμε δεΰρο είσελθεΐν ή,
έπειδή είσήλθον, ούχ οίόν τ’ είναι το μή άποκτεΐναί με, λέγων προς ύμάς ώς
εί διαφευξοίμην ήδη [αν] ύμών οί ύεΐς έπιτηδευοντες α Σωκράτης διδάσκει
πάντες παντάπασι διαφθαρήσονται, - εΐ μοι προς ταΰτα εΐποιτε- «Ώ
Σώκρατες, νΰν μεν Άνυτφ ού πεισόμεθα άλλ’ άφίεμέν σε, έπι τουτφ μέντοι,
έφ’ φτε μηκέτι έν ταυτη τή ζητήσει διατρίβειν μηδε φιλοσοφεΐν· έάν δε
άλφς έτι τοΰτο πράττων, άποθανή» - εί ούν (D) με, δπερ ειπον, έπι τουτοις
άφίοιτε, εΐποιμ’ αν ύμΐν δτι «Έγω ύμας, ώ ανδρες Αθηναίοι, άσπάζομαι μεν
και φιλώ, πείσομαι δε μάλλον τφ θεφ ή ύμΐν, και εωσπερ αν έμπνεω και
οίός τε ώ, ού μή παυσωμαι φιλοσόφων και ύμΐν παρακελευόμενός τε και
ένδεικνυμενος δτφ αν αεί έντυγχάνω ύμών, λεγων οίάπερ εΐωθα, δτι „Ώ
αριστε άνδρών, Αθηναίος ών, πόλεως της μεγίστης και εύδοκιμωτάτης είς
σοφίαν και ίσχυν, χρημάτων μεν ούκ αισχύνη έπιμελουμενος δπως σοι
εσται ώς πλεΐστα, κ α ι(E) δόξης και τιμής, φρονήσεως δε και άληθείας και
τής ψυχής δπως ώς βελτίστη εσται ούκ έπιμελή ούδε φροντίζεις;" και έάν
τις ύμών άμφισβητήση και φή έπιμελεΐσθαι, ούκ εύθυς άφήσω αύτον ούδ’
απειμι, άλλ’ έρήσομαι αύτον και έξετάσω και έλεγξω, και έάν μοι μή δοκή
κεκτήσθαι αρετήν, φάναι δε, ονειδιώ δτι τά πλείστου άξια περι
(30)
ν 7ελάχιστου ποιείται, τα όε φαυλότερα περι πλειονος. ταυτα και νεωτερφ
και πρεσβυτερφ δτφ αν έντυγχάνω ποιήσω, και ξένφ και άστφ, μάλλον δε
τοΐς άστοΐς, δσφ μου έγγυτερω έστε γενει. ταΰτα γάρ κελεύει δ θεός, εύ ΐστε,
και έγω οΐομαι ούδεν πω ύμΐν μεΐζσν άγαθον γενεσθαι έν τή πόλει ή την
έμην τφ θεφ ύπηρεσίαν. ούδεν γάρ άλλο πράττων έγω περιέρχομαι ή
πείθων ύμών και νεωτέρους και πρεσβυτέρους μήτε σωμάτων έπιμελεΐσθαι
(B)
μήτε χρημάτων προτερον μηόε ν ; ουτω σφοόρα ως τής ψυχής οπως ως
άρίστη εσται, λέγων δτι „Ούκ έκ χρημάτων άρετη γίγνεται, άλλ’ έξ αρετής
χρήματα και τά άλλα άγαθά τοΐς άνθρώποις άπαντα και ίδίμ και δημοσίμ".
εί μεν ούν ταΰτα λέγων διαφθείρω τους νέους, ταΰτ’ άν εΐη βλαβερά· εί δέ
τίς μέ φησιν άλλα λέγειν ή ταΰτα, ούδεν λέγει. προς ταΰτα, - φαίην άν, - ώ
άνδρες Αθηναίοι, ή πείθεσθε Άνύτφ ή μή, και ή άφίετέ με ή μή, ώς έμοΰ
ούκ άν ποιήσαντος άλλα, ούδ’ εί μέλλω(C) πολλάκις τεθνάναι».
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XVIII. Μη θορυβείτε, ώ ανδρες Αθηναίοι, άλλ’ έμμείνατε μοι οίς
έδεήθην ύμων, μη θορυβεΐν έφ’ οίς αν λέγω άλλ’ άκουειν· και γάρ, ώς έγώ
οίμαι, ονήσεσθε άκουοντες. μέλλω γάρ ούν αττα ύμΐν έρεΐν και άλλα έφ’ οίς
ίσως βοήσεσθε· άλλά μηδαμώς ποιείτε τούτο. εύ γάρ ίστε, έάν με
άποκτείνητε τοιοΰτον δντα οίον έγώ λέγω, ούκ έμε μείζω βλάψετε η ύμάς
αύτους· έμε μεν γάρ ούδεν άν βλάψειεν ούτε Μέλητος ούτε Άνυτος - ούδε
γάρ άν δυναιτο - ού γάρ οίομαι (D) θεμιτόν είναι άμείνονι άνδρι ύπο
χείρονος βλάπτεσθαι. άποκτείνειε μεντάν ίσως η έξελάσειεν η άτιμώσειεν·
}л л \
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αλλα ταυτα ουτος μεν ισως οιεται και άλλος τις που μεγαλα κακα, εγω ο
ούκ οίομαι, άλλά πολυ μάλλον ποιεΐν ά ούτοσι νύν ποιεί, άνδρα άδίκως
έπιχειρεΐν άπσκτεινόναι. νΰν ούν, ώ ανδρες Αθηναίοι, πολλοΰ δέω έγώ ύπερ
έμαυτοΰ άπολογεΐσθαι, ώς τις άν οίοιτο, άλλά ύπερ ύμων, μή τι έξαμάρτητε
περι την τοΰ θεού δόσιν ύμΐν έμοΰ καταψηφισάμενοι. έάν γάρ με
(E) άποκτείνητε, ού ρμδίως άλλον τοιοΰτον εύρήσετε, άτεχνώς - εί και
γελοιότερον είπεΐν - προσκείμενον τη πόλει ύπο τοΰ θεοΰ ώσπερ ιππφ
μεγάλφ μεν και γενναίφ, ύπο μεγέθους δε νωθεστέρφ και δεομένφ
έγείρεσθαι ύπο μυωπός τίνος, οίον δή μοι δοκεΐ ο θεος έμε τή πόλει
προστεθηκέναι τοιοΰτον τινα, ος ύμάς έγείρων και πείθων και ονειδίζων ένα
έκαστον (31) ούδεν παύομαι την ήμέραν όλην πανταχοΰ προσκαθίζων.
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τοιουτος ουν άλλος ου ρμδιως υμιν γενησεται, ω ανδρες, αλλ εαν εμοι
πείθησθε, φείσεσθέ μου· ύμεΐς δ’ ίσως τάχ’ άν άχθόμενοι, ώσπερ οί
νυστάζοντες έγειρόμενοι, κρουσαντες άν με, πειθόμενοι Άνυτφ, ρμδίως άν
άποκτείναιτε, είτα τον λοιπόν βίον καθευδοντες διατελοΐτε άν, εί μή τινα
5 /λ λ
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\
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άλλον ο θεος υμιν επιπεμψειεν κηόομενος υμων. οτι ô εγω τυγχάνω ων
τοιοΰτος οίος ύπο τοΰ θεοΰ τή πόλει δεδόσθαι, ένθένδε ά ν(B) κατανοήσαιτε
ού γάρ άνθρωπίνφ έοικε το έμε των μεν έμαυτοΰ πάντων ήμεληκέναι και
άνέχεσθαι των οικείων άμελουμένων τοσαΰτα ήδη έτη, το δε ύμέτερον
πράττειν άεί, ίδίμ έκάστφ προσιόντα ώσπερ πατέρα ή άδελφον
πρεσβυτέραν πείθοντα έπιμελεΐσθαι άρετής. και εί μέν τι άπο τούτων
άπέλαυον και μισθόν λαμβάνων ταΰτα παρεκελευόμην, είχον άν τινα λόγον·
νΰν δε όράτε δή και αύτοι ότι οί κατήγοροι τάλλα πάντα άναισχυντως ούτω
κατηγοροΰντες τοΰτό γε ούχ οίοί τε έγένοντο άπαναισχυντήσαι
(C) παρασχόμενοι μάρτυρα, ώς έγώ ποτέ τινα ή έπραξάμην μισθόν ή ήτησα.
ίκανόν γάρ, οίμαι, έγώ παρέχομαι τον μάρτυρα ώς άληθή λέγω, την πενίαν.
XIX. ’Ίσως άν ούν δόξειεν άτοπον είναι, ότι δή έγώ ίδίμ μεν ταΰτα
συμβουλεύω περιιών και πολυπραγμονώ, δημοσίμ δε ού τολμώ
άναβαίνων είς τό πλήθος τό ύμέτερον συμβουλευειν τή πόλει. τούτου δε
αίτιόν έστιν ο ύμεΐς έμοΰ πολλάκις άκηκόατε πολλαχοΰ λέγοντος, ότι μοι
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θεΐόν τι (D) και δαιμόνιον γίγνεται [φωνή], ο δη και έν τη γραφή
έπικωμφδών Μελητος έγράψατο. έμοι δε τοΰτ’ έστιν έκ παιδός
άρξάμενον, φωνη τις γιγνομενη, η δταν γενηται, άει άποτρεπει με τοΰτο ο
η
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αν μέλλω πραττειν, προτρέπει δε ουποτε. τουτ εστιν ο μοι εναντιουται τα
πολιτικά πράττειν, και παγκάλως γε μοι δοκεΐ έναντιοΰσθαι· εύ γάρ ΐστε,
ώ άνδρες Αθηναίοι, εί έγω πάλαι έπεχείρησα πράττειν τα πολιτικά
/
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f ~ (E) ’ Λ/
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πραγματα, παλαι αν απολωλη και ουτ αν υμας ^ ; ωφεληκη ουδεν ουτ αν
έμαυτόν. καί μοι μη άχθεσθε λεγοντι τάληθή· ου γάρ έστιν δστις άνθρώπων
σωθήσεται ουτε ύμΐν ουτε άλλφ πλήθει ούδενι γνησίως έναντιούμενος και
διακωλύων πολλά άδικα και παράνομα έν τη πόλει γίγνεσθαι, (32) άλλ’
άναγκαΐόν έστι τον τφ δντι μαχούμενον υπέρ τοΰ δικαίου, και εί μέλλει
ολίγον χρόνον σωθήσεσθαι, ίδιωτεύειν άλλά μη δημοσιεύειν.
XX.
Μεγάλα δ ’ έγωγε ύμΐν τεκμήρια παρεξομαι τούτων, ού λόγους
άλλ’ ο ύμεΐς τιμάτε, έργα. άκούσατε δή μοι τα συμβεβηκότα, ΐνα είδήτε
δτι ούδ’ άν ένι ύπεικάθοιμι παρά το δίκαιον δείσας θάνατον, μή ύπείκων
δέ άλλά καν άπολοίμην. έρω δέ ύμΐν φορτικά μέν και δικανικά, άληθή δε.
έγω γάρ, ώ άνδρες Αθηναίοι, άλλην μέν άρχήν (B) ούδεμίαν πώποτε ήρξα
έν τη πόλει, έβούλευσα δε· και έτυχεν ήμων ή φυλή Άντιοχις
πρυτανευουσα δτε ύμεΐς τους δέκα στρατηγούς τους ούκ άνελομενους
τους έκ της ναυμαχίας έβουλευσασθε άθρόους κρίνειν, παρανόμως, ώς έν
τφ υστερφ χρονφ πασιν υμιν εδοςεν. τοτ εγω μονος των πρύτανεων
ήναντιώθην ύμΐν μηδέν ποιεΐν παρά τους νόμους και έναντία
έψηφισάμην· και έτοιμων δντων ένδεικνυναι με και άπάγειν των
ρητόρων, και ύμων κελευόντων και βοώντων, μετά τοΰ νόμου και τοΰ
(C) δικαίου φμην μάλλον με δεΐν διακινδυνευειν ή μεθ’ ύμων γενεσθαι μή
δίκαια βουλευομενων, φοβηθεντα δεσμόν ή θάνατον. και ταΰτα μέν ήν έτι
δημοκρατουμενης της πόλεως· έπειδή δέ ολιγαρχία έγενετο, οί τριάκοντα
αύ μεταπεμψάμενοί με πεμπτον αύτον είς την θόλον προσεταξαν άγαγεΐν
έκ Σαλαμΐνος Λέοντα τον Σαλαμίνιον ΐνα άποθάνοι, οία δή και άλλοις
έκεΐνοι πολλοΐς πολλά προσεταττον, βουλόμενοι ώς πλείστους
άναπλήσαι αίτιων. τότε μεντοι έγώ (D) ού λόγφ άλλ’ έργφ αύ ένεδειξάμην
οτι εμοι θανατου μεν μελει, ει μή αγροικοτερον ήν ειπειν, ουδ οτιουν,
τοΰ δέ μηδέν άδικον μηδ’ άνόσιον έργάζεσθαι, τούτου δέ το πάν μέλει.
έμέ γάρ έκείνη ή άρχή ούκ έξεπληξεν, ούτως Ισχυρά ούσα, ώστε άδικόν τι
έργάσασθαι, άλλ’ έπειδή έκ της θόλου έξήλθομεν, οί μέν τετταρες φχοντο
είς Σαλαμίνα και ήγαγον Λέοντα, έγώ δέ φχόμην άπιών οΐκαδε. και ίσως
άν διά ταΰτα άπεθανον, εί μή ή άρχή διά ταχέων κατελύθη. και τούτων
(E) ύμΐν έσονται πολλοί μάρτυρες.
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XXI. Άρ’ ούν αν με οιεσθε τοσάδε ετη διαγενεσθαι ει επραττον τα
δημόσια, και πραττων αξίως ανδρος αγαθού έβοήθουν τοΐς δικαίοις και
ώσπερ χρη τούτο περι πλείστου έποιουμην; πολλοΰ γε δει, ώ ανδρες
Αθηναίοι· ούδε γαρ αν άλλος ανθρώπων ούδείς.(33) αλλ’ έγω δια παντός
τού βίου δημοσία τε ει που τι έπραξα τοιοΰτος φανοΰμαι, και ιδί$ ο
αύτος ούτος, ούδενι πώποτε συγχωρήσας ούδεν παρα το δίκαιον ούτε
αλλφ ούτε τούτων ούδενι ους δη διαβαλλοντες εμέ φασιν έμους μαθητας
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είναι. εγω δε διδάσκαλος μεν ουδενος πωποτ εγενομην· ει δε τις μου
λεγοντος και τα έμαυτοΰ πράττοντος έπιθυμοΐ άκουειν, είτε νεώτερος
είτε πρεσβυτερος, ούδενι πώποτε έφθόνησα, ούδε χρήματα μεν
(B) λαμβάνων διαλέγομαι μη λαμβάνων δε ου, άλλ’ ομοίως και πλουσίφ
και πενητι παρέχω έμαυτον έρωταν, και έάν τις βουληται άποκρινόμενος
άκουειν ων αν λέγω. και τούτων έγω είτε τις χρηστός γίγνεται είτε μή,
ούκ αν δικαίως την αιτίαν ύπέχοιμι, ων μήτε ύπεσχόμην μηδενι μηδέν
πώποτε μάθημα μήτε έδίδαξα· εί δέ τίς φησι παρ’ έμοΰ πώποτέ τι μαθεΐν
ή άκοΰσαι ίδίμ οτι μή και οί άλλοι πάντες, εύ ίστε οτι ούκ άληθή λέγει.
XXII. Άλλά διά τί δή ποτε μετ’ έμοΰ χαίρουσί τινες πολυν χρόνον
(C) διατρίβοντες; άκηκόατε, ώ άνδρες Αθηναίοι, πάσαν ύμΐν την άλήθειαν
έγώ ειπον· δτι άκουοντες χαίρουσιν έξεταζομένοις τοΐς οίομένοις μέν είναι
~
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σοφοις, ουσι ο ου. εστι γαρ ουκ αηδές. εμοι δε τούτο, ως εγω φημι,
προστέτακται ύπο τοΰ θεοΰ πράττειν και έκ μαντείων και έξ ένυπνίων και
παντι τρόπφ φπέρ τίς ποτε και άλλη θεία μοίρα άνθρώπφ και ότιοΰν
προσέταξε πράττειν. ταΰτα, ώ άνδρες Αθηναίοι, και άληθή έστιν και
εύέλεγκτα. εί γάρ δή εγωγε των νέων τους μέν διαφθειρω (D) τους δέ
διέφθαρκα, χρήν δήπου, είτε τινές αύτων πρεσβυτεροι γενόμενοι εγνωσαν
δτι νέοις ούσιν αύτοΐς έγώ κακόν πώποτέ τι συνεβουλευσα, νυνι αύτους
άναβαίνοντας έμοΰ κατηγορεΐν και τιμωρεΐσθαι· εί δέ μή αύτοι ήθελον,
των οίκείων τινάς των έκείνων, πατέρας και άδελφους και άλλους τους
προσήκοντας, είπερ ύπ’ έμοΰ τι κακόν έπεπόνθεσαν αύτων οί οικείοι, νΰν
μεμνησθαι και τιμωρεΐσθαι. πάντως δέ πάρεισιν αύτων πολλοί ένταυθοΐ
ους έγώ δρω, πρώτον μέν Κρίτων (E) ούτοσί, έμος ήλικιώτης και δημότης,
Κριτοβουλου τοΰδε πατήρ, έπειτα Λυσανίας ο Σφήττιος, Αίσχίνου τοΰδε
πατήρ, ετι δ’ Άντιφών ο Κηφισιευς ούτοσί, Έπιγένους πατήρ, άλλοι τοίνυν
ούτοι ών οί άδελφοι έν ταυτη τη διατριβή γεγόνασιν, Νικόστρατος
Θεοζοτίδου, άδελφος Θεοδότου - και ο μέν Θεόδοτος τετελευτηκεν, ώστε
ούκ άν έκεΐνός γε αύτοΰ καταδεηθείη - και Παράλιος δδε, ο Δημοδόκου,
ού ήν Θεάγης άδελφός· δδε δέ (34) Άδείμαντος, δ Άρίστωνος, ού άδελφδς
ούτοσι Πλάτων, και Αίαντόδωρος, ού Απολλόδωρος δδε άδελφός. και
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άλλους πολλούς έγώ έχω ύμΐν είπεΐν, ών τινα έχρήν μάλιστα μεν έν τφ
έαυτοΰ λόγφ παρασχέσθαι Μελητον μάρτυρα· εί δε τότε έπελάθετο, νΰν
παρασχέσθω - έγώ παραχωρώ - και λεγετω ει τι έχει τοιοΰτον. άλλά
τούτου παν τουναντίον εύρήσετε, ώ ανδρες, πάντας έμοι βοηθεΐν έτοιμους
τφ διαφθείροντι, τφ κακά έργαζομένφ τους οικείους αυτών, ως φασι
Μελητος και (B) Άνυτος. αύτοι μεν γάρ οί διεφθαρμένοι τάχ’ αν λόγον
έχοιεν βοηθοΰντες· οί δε άδιάφθαρτοι, πρεσβύτεροι ήδη ανδρες, οί τούτων
προσήκοντες, τίνα άλλον έχουσι λόγον βοηθοΰντες έμοι άλλ’ η τον ορθόν
τε και δίκαιον, ότι συνίσασι Μελήτφ μεν ψευδομενφ, έμοι δε άληθευοντι;
XXIII. Ειεν δή, ώ άνδρες· α μεν έγώ έχοιμ’ άν άπολογεΐσθαι,
ο /?
~ (C) \ ?/л л V
~
/
Ç) 5/
f ~
σχεόον εστι ταυτα ν 7και αλλα ισως τοιαΰτα. ταχα ô αν τις υμων
άγανακτήσειεν άναμνησθεις έαυτοΰ, εί ο μεν και έλάττω τουτουϊ τοΰ
άγώνος άγώνα άγωνιζόμενος έδεήθη τε και ίκετευσε τους δικαστάς
μετά πολλών δακρύων, παιδία τε αύτοΰ άναβιβασάμενος ινα ότι
μάλιστα έλεηθείη, και άλλους των οικείων και φίλων πολλούς, έγώ δε
ούδεν άρα τούτων ποιήσω, και ταΰτα κινδυνεύων, ώς άν δόξαιμι, τον
έσχατον κίνδυνον. τάχ’ άν ούν τις ταΰτα έννοήσας αύθαδεστερον άν
πρός με σχοίη και οργισθεις αύτοΐς τούτοις θεΐτο άν μετ’ οργής τήν
(D)
ψήφον. ει δη τις υμων ούτως εχει - ν ; ουκ αξιω μεν γαρ εγωγε, ει ô
ούν - έπιεική άν μοι δοκώ προς τοΰτον λεγειν λεγων ότι «Έμοί, ώ
άριστε, είσί,ν μεν που τινες και οικείοι· και γάρ τοΰτο αύτο το τοΰ
'Ομήρου, ούδ’ έγώ „άπο δρυος ούδ’ άπο πέτρης“ πεφυκα άλλ’ έξ
ανθρώπων, ώστε και οίκεΐοί μοί είσι και ύεΐς γε, ώ άνδρες Αθηναίοι,
~
f
\
f
Wc *
<?·/<?·'
с· /
"> с· /
τρεις, εις μεν μειρακιον ήδη, δυο δε παιδια· αλλ ομως ουδενα αυτών
δεΰρο άναβιβασάμενος δεήσομαι ύμών άποψηφίσασθαι».
Τί δή ούν ούδεν τούτων ποιήσω; ούκ αύθαδιζόμενος, ώ άνδρες
Αθηναίοι, ούδ’ (E) ύμάς άτιμάζων, άλλ’ εί μεν θαρραλεως έγώ έχω προς
{\ /
/
5 /λ λ
λ /
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θανατον η μη, άλλος λογος, προς ô ουν όοξαν και εμοι και υμιν και
δλη τη πόλει ου μοι δοκεΐ καλόν είναι εμέ τούτων ούδέν ποιειν και
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τηλικονδε οντα και τούτο τουνομα εχοντα, ειτ ουν αληθές ειτ ουν
ψεΰδος, άλλ’ ούν δεδογμενον γε έστί τφ Σωκράτη διαφερειν των
(35) πολλών ανθρώπων. εί ούν ύμών οί δοκοΰντες διαφερειν είτε σοφίμ
είτε άνδρείμ είτε άλλη ητινιοΰν άρετη τοιοΰτοι έσονται, αίσχρον άν
είη· οίουσπερ έγώ πολλάκις έώρακά τινας όταν κρίνωνται, δοκοΰντας
μεν τι είναι, θαυμάσια δε έργαζομενους, ώς δεινόν τι οίομενους
πείσεσθαι εί άποθανοΰνται, ώσπερ αθανάτων έσομενων άν ύμεΐς
αύτους μή άποκτείνητε· ο ί έμοι δοκοΰσιν αισχύνην τη πόλει
περιάπτειν, ώστ’ άν τινα και των ξένων ύπολαβεΐν ότι οί διαφέροντες
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(B)
Αθηναίων εις αρετήν, ; ους αυτοί εαυτών εν τε ταις αρχαις και ταις
άλλαις τιμαΐς προκρίνουσιν, ούτοι γυναικών ούδεν διαφερουσιν. ταΰτα
γάρ, ώ ανδρες Αθηναίοι, ούτε ύμάς χρη ποιεΐν τούς δοκοΰντας και
όπηοΰν τι είναι, ουτ’, αν ημείς ποιώμεν, ύμάς έπιτρεπειν, άλλά τοΰτο
αύτο ένδείκνυσθαι, οτι πολύ μάλλον καταψηφιεΐσθε τοΰ τά έλεινά
ταΰτα δράματα είσάγοντος και καταγελαστον την πόλιν ποιοΰντος η
τοΰ ήσυχίαν άγοντος.
XXIV.
Χωρίς δε της δόξης, ώ ανδρες, ούδε δίκαιόν μοι δοκεΐ είναι
δεΐσθαι τοΰ (C) δικαστοΰ ούδε δεόμενον άποφευγειν, άλλά διδάσκειν
και πείθειν. ού γάρ έπι τουτφ κάθηται ο δικαστής, έπι τφ
καταχαρίζεσθαι τα δίκαια, άλλ’ έπι τφ κρίνειν ταΰτα· και ομώμοκεν ού
χαριεΐσθαι οίς άν δοκη αύτφ, άλλά δικάσειν κατά τούς νόμους. ούκοΰν
χρη ούτε ήμάς έθίζειν ύμάς έπιορκεΐν ούθ’ ύμάς έθίζεσθαι· ούδετεροι
γάρ άν ήμων εύσεβοΐεν. μη ούν άξιοΰτε με, ώ ανδρες Αθηναίοι,
τοιαΰτα δεΐν προς ύμάς πράττειν α μήτε ήγοΰμαι καλά είναι μήτε
δίκαια μήτε όσια, (D) άλλως τε μεντοι νή Δία πάντως και άσεβείας
φευγοντα ύπο Μελήτου τουτουϊ. σαφώς γάρ άν, εί πείθοιμι ύμάς και
τφ δεΐσθαι βιαζοίμην ομωμοκότας, θεούς άν διδάσκοιμι μή ήγεΐσθαι
ύμάς είναι, και άτεχνώς απολογούμενος κατηγοροίην άν έμαυτοΰ ώς
θεούς ού νομίζω. άλλά πολλοΰ δει ούτως εχειν· νομίζω τε γάρ, ώ
άνδρες Αθηναίοι, ώς ούδεις των έμών κατηγόρων, και ύμΐν έπιτρεπω
και τφ θεφ κρΐναι περι έμοΰ δπη μέλλει έμοί τε άριστα είναι και ύμΐν.
<...>
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ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Демосфен (ок. 384-322 гг. до н. э.) - великий греческий оратор и политиче
ский деятель. Вошел в канон десяти лучших ораторов Греции.
Демосфен родился в Афинах в семье владельца оружейной и мебельной мас
терских. В семь лет он лишился отца и вместе с сестрой пострадал от произвола
опекунов, растративших его состояние. В 20 лет Демосфен отстоял свое право
наследования в суде, но имущество вернуть не удалось, так что он был вынуж
ден зарабатывать на жизнь составлением речей для клиентов. В то время сам
Демосфен не мог выступать в общественных местах, потому что имел недостат
ки в произношении и слабость голоса. Эти препятствия он преодолел, разработав
собственную систему тренировки речи.
К 30 годам Демосфен стал самым известным оратором Греции. В течение
14 лет он вел упорную борьбу против Филиппа Македонского, который стремил
ся подчинить себе всю Грецию. Речи против Филиппа вошли в золотой фонд ан
тичного ораторского искусства, став примером для подражания. Впоследствии
римский оратор Марк Туллий Цицерон назвал «филиппиками» свои обвинитель
ные речи против Марка Антония.
До нас дошла 61 речь Демосфена из 65. В них на первом месте стоят по
следовательность, связность, точность умозаключений, отстраняя на второй план
декоративные элементы. Язык Демосфена величествен, но в то же время прост и
удивительно плавен. Из-за едкости и желчности обличительных речей совре
менники прозвали оратора «аргом» - «змеей».
Демосфен оказал огромное влияние на формирование риторики как науки.
Κ Α Τ Α Φ Ι Λ Ι Π Π Ο Υ В '*

1

VI. Ό ταν, ώ ανδρες Αθηναίοι, λόγοι γίγνωνται περι ων Φίλιππος
πράττει και βιάζεται παρά την ειρήνην, άει τους υπέρ ήμων λόγους
και δικαίους και φιλάνθρωπους όρω φαινομενους, και λέγειν μέν
άπα.ντα.Γ α εί τ ά δ έ ο ν τ α δοκοϋντα.Γ τουΓ κ α τ υ ν ο η ο υ ν τα Γ Φ ι λ ί π π ο υ .

* «Вторая речь против Филиппа» приводится по изданию: Demosthenes. Phi
lippica 2 // Demosthenis orationes / ed. S. H. Butcher. Oxford, 1903. Vol. 1.
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άπαντας άει τα δέοντα δοκοΰντας τους κατηγοροΰντας Φιλίππου,
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γιγνομενον ô ουόεν ως επος ειπειν των όεοντων, ουό ων εινεκα
ταΰτ’ άκουειν αξιον· (2) άλλ’ εις τοΰτ’ ηδη προηγμένα τυγχάνει
/
\
/
(/
Λ 5
t/
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παντα τα πραγματα τη πολει, ωσθ οσφ τις αν μάλλον και
φανερώτερον έξελέγχη Φίλιππον και την προς ύμάς ειρήνην
παραβαίνοντα και πάσι τοΐς Έ λλησιν έπιβουλευοντα, τοσούτφ το τί
χρη ποιεΐν συμβουλεΰσαι χαλεπώτερον. (3) αίτιον δε τούτων, οτι
πάντες, ώ ανδρες Αθηναίοι, τούς πλεονεκτεΐν ζητοΰντας έργφ
κωλυειν και πράξεσιν, ούχι λόγοις δέον, πρώτον μεν ημείς οί
παριόντες τούτων μεν άφέσταμεν και γράφειν και συμβουλεύειν, την
προς ύμάς απέχθειαν οκνοΰντες, οία ποιεί δ ’, ώς δεινά, και τοιαΰτα
διεξερχόμεθα· έπειθ’ ύμεΐς οί καθήμενοι, ώς μεν αν εΐποιτε δικαίους
λόγους και λέγοντος άλλου συνείητε, άμεινον Φιλίππου
παρεσκεύασθε, ώς δε κωλύσαιτ’ άν έκεΐνον πράττειν ταΰτ’ έφ ’ ών
έστι νΰν, παντελώς άργώς έχετε. (4) συμβαίνει δη πράγμ’ άναγκαΐον,
οιμαι, και ίσως είκός- έν οίς έκάτεροι διατρίβετε και περι α
σπουδάζετε, ταυτ αμεινον εκατεροις εχει, εκεινφ μεν αι πράξεις,
ύμΐν δ ’ οί λόγοι. εί μεν ούν και νΰν λέγειν δικαιότερ’ ύμΐν έξαρκεΐ,
ρήδιον, και πόνος ούδεις πρόσεστι τφ πράγματι· (5) εί δ ’ όπως τα
παρόντ’ έπανορθωθήσεται δει σκοπεΐν και μη προελθόντ’ έτι
πορρωτέρω λήσει πάνθ’ ήμάς, μηδ’ έπιστήσεται μέγεθος δυνάμεως
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προς ην ουδ ανταραι δυνησομεθα, ουχ ο αυτός τροπος οσπερ
πρότερον τοΰ βουλεύεσθαι, άλλά και τοΐς λέγουσιν άπασι και τοΐς
άκούουσιν ύμΐν τα βέλτιστα και τα σώσοντα των ρήστων και των
ήδίστων προαιρετέον.
(6) Πρώτον μέν, εΐ τις, ώ ανδρες Αθηναίοι, θαρρεί, ορών ήλίκος ήδη
και δσων κύριός έστι Φίλιππος, και μηδέν’ οΐεται κίνδυνον φέρειν
τοΰτο τη πόλει μηδ’ έφ’ ύμάς πάντα παρασκευάζεσθαι, θαυμάζω, και
δεηθηναι πάντων ομοίως ύμών βούλομαι τους λογισμούς άκοΰσαί μου
διά βραχέων, δι’ ους τάναντί’ έμοι παρέστηκε προσδοκάν και δι’ ών
έχθρον ήγοΰμαι Φίλιππον· ιν ’, έάν μεν έγώ δοκώ βέλτιον προοράν, έμοι
πεισθητε, άν δ’ οί θαρροΰντες και πεπιστευκότες αύτφ, τούτοις
προσθησθε. (7) έγώ τοίνυν, ώ ανδρες Αθηναίοι, λογίζομαι· τίνων ο
Φίλιππος κύριος πρώτον μετά την ειρήνην κατέστη; Πυλών και των έν
Φωκεΰσι πραγμάτων. τί ούν; πώς τούτοις έχρήσατο; α Θηβαίοις
συμφέρει και ούχ α τη πόλει, πράττειν προείλετο. τί δήποτε; ότι προς
πλεονεξίαν, οιμαι, και το πάνθ’ ύφ’ αύτφ ποιήσασθαι τους λογισμούς
έξετάζων, και ούχι προς ειρήνην ούδ’ ήσυχίαν ούδε δίκαιον ούδέν,
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(8) είδε τοΰτ’ ορθώς, οτι τη μεν ήμετερμ πόλει και τοΐς ήθεσι τοΐς
ήμετεροις ούδεν αν ένδείξαιτο τοσοΰτον ούδε ποιήσειεν, ύφ ’ ού
πεισθέντες ύμεΐς της Ιδίας ένεκ’ ώφελείας των άλλων τινάς Ελλήνων
έκείνφ προοΐσθε, άλλά και τού δικαίου λόγον ποιούμενοι, και την
προσοΰσαν άδοξίαν τφ πράγματι φευγοντες, και πάνθ’ α προσήκει
προορώμενοι, ομοίως έναντιώσεσθε, αν τι τοιοΰτ’ έπιχειρή πράττειν,
ώσπερ αν εί πολεμοΰντες τύχοιτε. (9) τούς δε Θηβαίους ήγεΐτο, όπερ
συνέβη, άντι των έαυτοΐς γιγνομενων τα λοιπά έάσειν όπως βούλεται
πράττειν έαυτόν, και ούχ δπως άντιπράξειν και διακωλύσειν, άλλά και
συστρατεύσειν, αν αύτους κελεύη. και νΰν τους Μεσσηνίους και τους
Άργείους ταυθ’ ύπειληφως εύ ποιεί. ο και μεγιστον έστι καθ’ ύμων
έγκώμιον, ώ άνδρες Αθηναίοι· (10) κέκρισθε γάρ έκ τούτων των έργων
μόνοι των πάντων μηδενος άν κέρδους τα κοινά δίκαια των Ελλήνων
προέσθαι, μηδ’ άνταλλάξασθαι μηδεμιάς χάριτος μηδ’ ώφελείας τήν είς
τους Ελληνας εύνοιαν. και ταυτ εικότως και περι υμων ούτως
ύπείληφε και κατ’ Άργείων και Θηβαίων ώς έτέρως, ού μόνον είς τα
παρόνθ’ ορών, άλλά και τα προ τούτων λογιζόμενος. (11) εύρίσκει γάρ,
οιμαι, και άκούει τους μεν ύμετέρους προγόνους, έξον αύτοΐς τών
λοιπών άρχειν Ελλήνων ωστ’ αύτους ύπακούειν βασιλεΐ, ού μόνον ούκ
άνασχομένους τον λόγον τοΰτον, ήνίκ’ ήλθεν Αλέξανδρος ο τούτων
πρόγονος περι τούτων κήρυξ, άλλά και τήν χώραν έκλιπεΐν
προελομένους και παθεΐν ότιοΰν ύπομείναντας, και μετά ταΰτα
πράξαντας ταΰθ’ α πάντες άει γλίχονται λέγειν, άξίως δ ’ ούδεις είπεΐν
δεδύνηται, διόπερ κάγω παραλείψω, δικαίως (έστι γάρ μείζω τάκείνων
έργα ή ώς τφ λόγφ τις άν είποι), τους δε Θηβαίων και Άργείων
προγόνους τους μεν συστρατεύσαντας τφ βαρβάρφ, τους δ ’ ούκ
έναντιωθέντας. (12) οιδεν ούν άμφοτέρους ίδίμ το λυσιτελοΰν
άγαπήσοντας, ούχ ο τι συνοίσει κοινή τοΐς Έ λλησι σκεψομένους. ήγεΐτ’
ούν, εί μεν ύμάς έλοιτο, φίλους έπι τοΐς δικαίοις αίρήσεσθαι, εί δ ’
έκείνοις προσθεΐτο, συνεργους έξειν της αύτοΰ πλεονεξίας. διά ταΰτ’
έκείνους άνθ’ ύμών και τότε και νΰν αίρεΐται. ού γάρ δή τριήρεις γ ’ όρμ
Λ
/
ί
~
П f
~
V
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/
, }
\
„
πλειους αυτοις η υμιν ουσας· ουό εν τη μεσογει^ τιν αρχήν ευρηκε, της
δ ’ έπι τη θαλάττη και των εμπορίων αφεστηκεν· ούδ’ αμνημονει τους
л /
5 σ·\
\
?
/
V
λογους ουδέ τας υποσχέσεις, εφ αις της ειρήνης ετυχεν.
(13) Άλλα νη Δ ί’, ειποι τις αν ώς πάντα ταΰτ’ ειδώς, ού πλεονεξίας
Г/
rv
Γ
rv
t
9/
γ
9 л л \ ~ с /
ενεκ ουδ ων εγω κατηγορώ τοτε ταυτ επραξεν, αλλα τφ δικαιότερα
τους Θηβαίους η ύμας αξιοΰν. άλλα τοΰτον και μόνον πάντων των
λόγων ούκ ένεστιν αύτφ νΰν είπεΐν* ο γάρ Μεσσήνην Λακεδαιμονίους
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άφιέναι κελεύων, πως άν Όρχομενόν και Κορώνειαν τότε Θηβαίοις
παραδους τφ δίκαια νομίζειν ταΰτ’ είναι πεποιηκέναι σκήψαιτο;
(14)
Άλλ’ έβιάσθη νη Δία (ταΰτα γάρ έσθ’ υπόλοιπον) και παρά
γνώμην, των Θετταλών ίππεων και των Θηβαίων οπλιτών έν μέσφ
ληφθείς, συνεχώρησε ταΰτα. καλώς. ούκοΰν φασι μεν μελλειν προς τους
Θηβαίους αύτον ύπόπτως έχειν, και λογοποιοΰσιν περιιόντες τινες ώς
Έλάτειαν τειχιεΐ. (15) ο δε ταΰτα μεν μέλλει και μελλήσει γ’, ώς έγώ
κρίνω, τοΐς Μεσσηνίοις δε και τοΐς Άργείοις έπι τους Λακεδαιμονίους
συλλαμβάνειν ού μέλλει, άλλά και ξένους είσπέμπει και χρήματ’
αποστέλλει και δυναμιν μεγάλην εχων αύτός έστι προσδόκιμος. τους μεν
όντας έχθρους Θηβαίων Λακεδαιμονίους αναιρεί, ους δ ’ άπώλεσεν αύτος
πρότερον Φωκέας νΰν σφζει; και τίς αν ταΰτα πιστευσειεν; (16) έγώ μεν
γάρ ούκ άν ήγοΰμαι Φίλιππον, ουτ’ εί τά πρώτα βιασθεις ακων έπραξεν,
ουτ’ άν εί νΰν άπεγίγνωσκε Θηβαίους, τοΐς έκείνων έχθροΐς συνεχώς
έναντιοΰσθαι, άλλ’ άφ’ ών νΰν ποιεί, κάκεΐν’ έκ προαιρέσεως δηλός έστι
ποιήσας, έκ πάντων δ ’, άν τις ορθώς θεωρη, πάνθ’ ά πραγματεύεται κατά
της πόλεως συντάττων. (17) και τοΰτ’ έξ ανάγκης τρόπον τιν’ αύτφ νΰν γε
δη συμβαίνει. λογίζεσθε γάρ. άρχειν βούλεται, τούτου δ’ άνταγωνιστάς
/
?
/л
(
/V
5
Λ ^
^
~ ч
J \
μονούς υπειληφεν υμας. αόικει πολυν ηόη χρονον, και τουτ αυτός
J/
\
τ'
t
/
J/
/
/
J/ л а ч
αριστα συνοιδεν αυτφ· οις γαρ ουσιν υμετεροις εχει, τουτοις παντα ταλλ
ασφαλώς κέκτηται εί γάρ Άμφίπολιν και Ποτείδαιαν προεΐτο, ούδ’ άν
οίκοι μένειν βεβαίως ήγεΐται. (18) άμφότερ’ ούν οιδε, και αύτον ύμΐν
έπιβουλεύοντα και ύμάς αίσθανομένους- εύ φρονεΐν δ’ ύμάς
ύπολαμβάνων, δικαίως αύτον μισεΐν νομίζει, και παρώξυνται, πείσεσθαι
τι προσδοκών, άν καιρόν λάβητε, άν μη φθάση ποιήσας πρότερος.
(19) διά ταΰτ’ έγρήγορεν, έφέστηκεν, έπι τη πόλει θεραπεύει τινάς,
Θηβαίους και Πελοποννησίων τους ταύτά βουλομένους τούτοις, ους διά
\
Α
γ /
\
/ , J
/
J/
CJ \
Cj \
/
/
μεν πλεονεξίαν τα παροντ αγαπησειν οιεται, δια δε σκαιοτητα τροπών
των μετά ταΰτ’ ούδεν προόψεσθαι. καίτοι σωφρονοΰσί γε και μετρίως
έναργη παραδείγματ’ έστιν ίδεΐν, ά και προς Μεσσηνίους και προς
Άργείους έμοιγ’ είπεΐν συνέβη, βέλτιον δ’ ίσως και προς ύμάς έστιν
είρησθαι.
(20) «Πώς γάρ οΐεσθ’, - έφην, - ώ ανδρες Μεσσήνιοι, δυσχερώς
άκούειν Όλυνθίους, ε ΐ τίς τι λέγοι κατά Φιλίππου κατ’ έκείνους τους
χρόνους, ότ’ Άνθεμοΰντα μεν αύτοΐς άφίει, ης πάντες οί πρότερον
Μακεδονίας βασιλείς άντεποιοΰντο, Ποτείδαιαν δ ’ έδίδου τους
Αθηναίων άποίκους έκβάλλων, και την μεν έχθραν την προς ήμάς
αύτος άνήρητο, την χώραν δ’ έκείνοις έδεδώκει καρποΰσθαι; άρα
α
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προσδοκάν αύτους τοιαΰτα πείσεσθαι, η λεγοντος αν τίνος πιστεΰσαι
οιεσθε; (21) άλλ’ δμως, - εφην έγώ, - μικρόν χρόνον την άλλοτρίαν
καρπωσάμενοι πολυν της αύτών ύ π ’ εκείνου στερονται, αισχρώς
έκπεσόντες, ού κρατηθεντες μόνον, άλλα και προδοθεντες ύ π ’
άλλήλων και πραθεντες· ού γαρ άσφαλεις ταΐς πολιτείαις αί προς τους
τυράννους αύται λίαν ομιλίαι. (22) τί δ ’ οι Θετταλοί; άρ’ οιεσθ’, εφην, - ότ’ αύτοις τους τυράννους εξέβαλλε και πάλιν Νίκαιαν και
Μαγνησίαν έδίδου, προσδοκάν την καθεστώσαν νυν δεκαδαρχίαν
V
/л
j
5
~
5\
\
\
Λ
/
’
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~
\
5 C· /
εσεσθαι παρ αυτοις; η τον την πυλαιαν αποδοντα, τούτον τας ίδιας
αύτών προσόδους παραιρήσεσθαι; ούκ έστι ταΰτα. άλλά μην γεγονεν
ταΰτα και πάσιν έστιν είδεναι· (23) ύμεΐς δ ’, - εφην έγώ, - διδόντα μεν
και ύπισχνουμενον θεωρείτε Φίλιππον, έξηπατηκότα δ ’ ηδη και
παρακεκρουμενον άπευχεσθε, εί σωφρονεΐτε δή, ίδεΐν. έστι τοίνυν νή
Δ ί’, - εφην έγώ, - παντοδαπά εύρημενα ταΐς πόλεσιν προς φυλακήν
\
/
Τ
г
\
/
\
/
\
5/Λ л ч С/
και σωτηρίαν, οιον χαρακώματα και τείχη και τάφροι και ταλλ οσα
τοιαΰτα. (24) και ταΰτα μεν έστιν άπαντα χειροποίητα και δαπάνης
προσδεΐται· εν δε τι κοινόν ή φυσις των εύ φρονουντων έν αύτη
κεκτηται φυλακτήριον, ο πάσι μεν έστ’ άγαθον και σωτήριον, μάλιστα
δε τοΐς πλήθεσι προς τους τυράννους. τί ούν έστι τοΰτο; άπιστία.
ταυτην φυλάττετε, ταυτης άντεχεσθε· άν ταυτην σφζητε, ούδεν μή
δεινόν πάθητε. τί ζητεΐτ’; - εφην, - (25) έλευθερίαν; ειτ’ ούχ όράτε
Φίλιππον άλλοτριωτάτας ταυτη και τάς προσηγορίας έχοντα; βασιλεύς
γάρ και τύραννος άπας έχθρος έλευθερίμ και νόμοις έναντίος. ού
φυλάξεσθ’ όπως, - εφην, - μή πολέμου ζητοΰντες άπαλλαγήναι
δεσπότην ευρητε;»
(26) Ταΰτ’ άκουσαντες έκεΐνοι, και θορυβοΰντες ώς ορθώς λέγεται,
και πολλούς έτερους λόγους παρά των πρέσβεων και παρόντος έμοΰ
και πάλιν ύστερον, ώς έοικεν, ούδεν μάλλον άποσχήσονται τής
Φιλίππου φιλίας ούδ’ ών έπαγγελλεται. (27) και ού τοΰτ’ έστ’ άτοπον,
εί Μεσσήνιοι και Πελοποννησίων τινες παρ’ α τφ λογισμφ βελτισθ’
όρώσί τι πράξουσιν, άλλ’ ύμεΐς οί και συνιεντες αύτοι και των
λεγόντων άκουοντες ήμών, ώς έπιβουλευεσθε, ώς περιστοιχίζεσθε, έκ
τοΰ μηδέν ήδη ποιήσαι λήσεθ’, ώς έμοι δοκεΐ, πάνθ’ ύπομείναντες·
^
? C·
Δ
\
/
г*
л ч t/
ούτως ή παραυτιχ ήδονή και ρμστωνη μειζον ισχύει του ποθ ύστερον
συνοίσειν μέλλοντος.
(28)
Περι μεν δή των ήμΐν πρακτεων καθ’ ύμάς αύτούς ύστερον
βουλευσεσθε, άν σωφρονήτε· α δε νΰν άποκρινάμενοι τα δεοντ’ άν
εΐητ’ έψηφισμενοι, ταΰτ’ ήδη λεξω.
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<ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ>
Ή ν μεν ούν δίκαιον, ώ ανδρες Αθηναίοι, τους ένεγκόντας τας
υποσχέσεις, έφ ’ αις έπείσθητε ποιήσασθαι την ειρήνην, καλειν
(29) ούτε γαρ αύτος αν ποθ’ ύπεμεινα πρεσβευειν, ούτ’ αν ύμεΐς οιδ’
δτι έπαυσασθε πολεμοΰντες, ει τοιαΰτα πραξειν τυχόντ’ ειρήνης
Φίλιππον φεσθε· αλλ’ ήν πολύ τούτων αφεστηκότα τα τότε λεγόμενα.
\
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και παλιν γ ετερους καλειν. τινας; τους οτ εγω γεγονυιας ήδη της
ειρήνης άπο της υστέρας ήκων πρεσβείας της έπι τους δρκους,
αίσθόμενος φενακιζομένην την πόλιν, προυλεγον και διεμαρτυρόμην
και ούκ είων προέσθαι Πύλας ουδέ Φωκέας, (30) λέγοντας ώς έγώ μέν
ύδωρ πίνων εικότως δύστροπος και δύσκολος είμί τις άνθρωπος,
Φίλιππος δ ’, άπερ ευξαισθ’ αν ύμεΐς, αν παρέλθη, πράξει, και Θεσπιάς
μέν και Πλαταιάς τειχιεΐ, Θηβαίους δέ παύσει της ύβρεως,
Χερρόνησον δέ τοΐς αύτοΰ τέλεσιν διορύξει, Εύβοιαν δέ και τον
Ώρωπόν άντ’ Άμφιπόλεως ύμΐν αποδώσει· ταΰτα γάρ άπαντ’ έπι τοΰ
βήματος ένταΰθα μνημονεύετ’ οιδ’ ότι ρηθέντα, καίπερ όντες ού δεινοί
τους άδικοΰντας μεμνήσθαι. (31) και το πάντων αΐσχιστον, και τοΐς
έκγόνοις προς τάς έλπίδας τήν αύτήν ειρήνην είναι ταύτην
έψηφίσασθε· ούτω τελέως ύπήχθητε. τί δή ταΰτα νΰν λέγω και καλειν
φημι δεΐν τούτους; έγώ νή τους θεούς τάληθή μετά παρρησίας έρώ
προς ύμάς και ούκ άποκρύψομαι· (32) ούχ ΐ ν ’ είς λοιδορίαν έμπεσών
Ί
Λ.
\
Î 4»
>/
Λ /
,
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^
гч ,
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\
εμαυτφ μεν ες ισου λογον παρ υμιν ποιήσω, τοις δ εμοι
προσκρούσασιν έξ άρχής και νΰν παράσχω πρόφασιν τοΰ πάλιν τι
λαβεΐν παρά Φιλίππου, ούδ’ ΐ ν ’ ώς άλλως άδολεσχώ· άλλ’ οΐομαί ποθ’
ύμάς λυπήσειν α Φίλιππος πράττει μάλλον ή τα νυνί· (33) το γάρ
πράγμ’ όρώ προβαΐνον, και ούχι βουλοίμην άν είκάζειν ορθώς,
φοβούμαι δέ μή λίαν έγγυς η τοΰτ’ ήδη. δταν ούν μηκέθ’ ύμΐν άμελεΐν
έξουσία γίγνηται τών συμβαινόντων, μηδ’ άκούηθ’ δτι ταΰτ’ έφ’ ύμάς
έστιν έμοΰ μηδέ τοΰ δεινός, άλλ’ αύτοι πάντες δράτε και εύ είδήτε,
οργίλους και τραχείς ύμάς έσεσθαι νομίζω. (34) φοβούμαι δή μή, τών
πρέσβεων σεσιωπηκότων έφ’ οίς αύτοΐς συνίσασι δεδωροδοκηκότες,
τοΐς έπανορθοΰν τι πειρωμένοις τών διά τούτους άπολωλότων τη παρ’
ύμων οργή περιπεσεΐν συμβή· όρώ γάρ ώς τα πόλλ’ ένίους ούκ είς τους
αιτίους, άλλ’ είς τους ύπο χεΐρα μάλιστα τήν οργήν άφιέντας. (35) έως
ούν έτι μέλλει και συνίσταται τα πράγματα και κατακούομεν άλλήλων,
έκαστον ύμων καίπερ άκριβώς είδόθ’ όμως έπαναμνήσαι βούλομαι, τίς
ο Φωκέας πείσας και Πύλας προέσθαι, ών καταστάς έκεΐνος κύριος
τής έπι τήν Αττικήν όδοΰ και τής είς Πελοπόννησον κύριος γέγονεν,
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και πεποιηχ υμιν μη περι των δίκαιων μηδ υπερ των εξω πραγμάτων
είναι την βουλήν, αλλ’ υπέρ των έν τη χώρ$ και τοΰ προς την Αττικήν
Λ /
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л
/
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Г/
Ч
с* \
Ç" Ч Ч
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/
πολέμου, ος λυπήσει μεν έκαστον, επειδαν παρή, γεγονεν ο εν εκείνη
τη ήμερμ. (36) εί γάρ μή παρεκρουσθητε τόθ’ υμείς, ούδεν αν ήν τη
πόλει πράγμα· ούτε γάρ ναυσι δήπου κρατήσας είς τήν Αττικήν ήλθεν
αν ποτε στόλφ Φίλιππος, ούτε πεζή βαδίζων ύπερ τάς Πυλας και
Φωκεας, άλλ’ ή τα δίκαι’ αν έποίει και τήν ειρήνην άγων ήσυχίαν
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ч
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Э
f
/
л /
с· ) ( \
/
~ ч /
ειχεν, ή παραχρήμ αν ήν εν ομοΐφ πολεμφ δι ον τοτε τής ειρήνης
έπεθυμησεν. (37) ταΰτ’ ούν, ώς μεν ύπομνήσαι, νΰν ίκανώς είρηται, ώς
δ ’ άν έξετασθείη μάλιστ’ άκριβώς, μή γενοιτ’, ώ πάντες θεοί· ούδενα
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γαρ βουλοιμην εγωγ αν, ουδ ει δίκαιος εστ απολωλεναι, μετα του
πάντων κινδύνου και τής ζημίας δίκην ύποσχειν.
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ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ
Менандр (342-290 гг. до н. э.) - греческий комедиограф, крупнейший пред
ставитель новоаттической комедии. Им написано более сотни пьес; полнее дру
гих сохранились комедии «Герой», «Третейский суд», «Самиянка», «Отрезанная
коса». «Брюзга» - единственная комедия Менандра, дошедшая до нас полно
стью. Представление о построении и содержании сочинений Менандра, обри
совке характеров дают пьесы римских драматургов Тита Макция Плавта и Пуб
лия Теренция Афра - его последователей и подражателей.
Действующие лица комедий Менандра - обычные люди, оказавшиеся в за
бавных положениях; нередко это женщины, рабы, бедняки. Римский оратор
Марк Фабий Квинтилиан считал Менандра величайшим мастером в изобра
жении «отцов, сыновей, мужей, солдат, крестьян, богачей и бедняков, то серди
тых, то вымаливающих, то кротких, то суровых».
Слава к Менандру пришла только после его смерти (он утонул во время купа
ния в Пирейской бухте). Его сочинения оказали большое влияние на развитие евро
пейской комедии, а сам он был известен своими изречениями, сохранившимися в
сборнике греческого писателя И. Стобея «Цветник, или Сборник изречений».
Σ Α Μ ΙΑ *

616

620

ΜΟΣΧΙΩΝ
<...> Έγώ τότε μεν ης είχον αιτίας μάτην
έλευθερος γενόμενος ήγάπησα και
τοΰθ’ ικανόν εύτυχημ’ έμαυτφ γεγονεναι
ύπελαβον· ώς δε μάλλον εννους γίνομαι
και λαμβάνω λογισμόν, έξεστηκα νΰν
τελεως έμαυτοΰ και παρώξυμμαι σφόδρα
έφ’ οίς μ’ ο πατήρ ύπελαβεν ήμαρτηκεναι.
εί μεν καλώς ούν είχε τα περι την κόρην
και μη τοσαΰτ’ ήν έμποδών, όρκος, πόθος,

* Фрагмент комедии «Самиянка» приводится по изданию: Menander. Samia //
Menandri reliquiae selectae / ed. F. H. Sandbach. Oxford, 1972.
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χρόνος, συνήθει’, οίς έδουλουμην έγώ,
ουκ αν παρόντα γ αυτις ητιασατο
αυτόν με τοιοΰτ’ ούδέν, άλλ’ άποφθαρεις
έκ της πόλεως αν έκποδων είς Βάκτρα ποι
η Καρίαν διέτριβον αίχμάζων έκεΐ·
νΰν δ ’ ού ποήσω διά σέ, Πλαγγων φιλτάτη,
άνδρεΐον ούθέν· ού γάρ έξεστ’ ούδ’ έμ
ο της έμης νΰν κύριος γνώμης ’Έρως.
ού μην ταπεινώς ούδ’ άγεννώς παντελώς
παριδεΐν με δει τοΰτ’, άλλά τφ λόγφ μόνον,
εΐ μηθεν αλλ’, αύτον φοβησαι βούλομαι
φάσκων άπαίρειν. μάλλον είς τα λοιπά γάρ
φυλάξεθ’ ούτος μηθεν εις μ’ άγνωμονεΐν,
/
\
/
~ ч V ç·
οταν φεροντα μη παρεργως τουτ ιδη.
άλλ’ ούτοσι γάρ είς δέοντά μοι πάνυ
καιρόν πάρεστιν ον μάλιστ’ έβουλόμην. <...>
ΔΥΣΚ ΟΛΟ Σ*

50
52

55

57

ΧΑΙΡΕΑΣ
<...> Τί φης; ίδών ένθένδε παΐδ’ έλευθέραν
τάς πλησίον Νύμφας στεφανοΰσαν, Σώστρατε,
έρών άπηλθες εύθύς;
ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ
εύθύς.
ΧΑΙ.
ώς ταχύ.
ή τοΰτ’ έβεβούλευσ’ έξιών, έράν τίνος;
ΣΩ. σκώπτεις· έγώ δε, Χαιρέα, κακώς έχω.
ΧΑΙ. άλλ’ ούκ απιστώ.
ΣΩ.
διόπερ ηκω παραλαβών
σε προς το πράγμα, και φίλον και πρακτικόν
κρίνας μάλιστα.
ΣΩ.
κρίνας μάλιστα.

* Фрагмент комедии «Брюзга» приводится по изданию: Menandri reliquiae se
lectae / ed. F. H. Sandbach. Oxford : Clarendon press, 1972.
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ΧΑΙ.

60

65

68
69
70

72

74
75

προς τα τοιαΰτα, Σώστρατε,
ούτως εχω· παραλαμβάνει τις των φίλων
έρων έταίρας· εύθυς άρπάσας φέρω,
μεθύω, κατακάω, λόγον όλως ούκ ανέχομαι·
πριν έξετάσαι γάρ ητις έστί, δει τυχεΐν.
το μεν ρραόυνειν γαρ τον ερωτ αυξει πολυ,
έν τφ ταχέως δ ’ ένεστι παύσασθαι ταχύ.
γάμον λέγει τις και κόρην έλευθέραν·
έτερος τίς είμ’ ένταΰθα· πυνθάνομαι γένος,
βίον, τρόπους. είς πάντα τον λοιπόν χρόνον
μνείαν γάρ ήδη τφ φίλφ καταλείπομαι
ώς αν διοικήσω περι ταΰτα.
ΣΩ.
και μάλ’ εύ
(ού πάνυ δ’ άρεσκόντως έμοί).
ΧΑΙ.
και νΰν γε δει
ταΰτα διακοΰσαι πρώτον ήμάς.
ΣΩ.
όρθριον
τον Πυρρίαν τον συγκυνηγόν οίκοθεν
ΣΩ.
έγώ πέπομφα ΧΑΙ.
προς τίνα;
ΣΩ.
αύτφ τφ πατρι
έντευξόμενον της παιδος η τφ κυρίφ
~
5 /
Г/
,
/
τής οικίας οστις ποτ εστιν.
ΧΑΙ.
Ήράκλεις,
οίον λέγεις.
ΣΩ.
ήμαρτον· ού γάρ οίκέτη
ήρμοττ’ ίσως το τοιοΰτ<ό γ ’>. άλλ’ ού ρήδιον
έρώντα συνιδεΐν έστι τί ποτε συμφέρει·
\
\
с·
n \
t/
4F
t
και τήν διατριβήν ήτις εστ αυτου παλαι
τεθαυμακ’· είρήκειν γάρ εύθυς οίκαδε
αύτφ παρεΐναι πυθομένφ τάνταΰθά μοι.
ΠΥΡΡΙΑΣ
πάρες, φυλάττου, πάς απελθ’ έκτοΰ μέσου·
μαίνεθ’ ο διώκων, μαίνεται.
ΣΩ.
τί τοΰτο, παΐ;
ΠΥ. φεύγετε.
ΣΩ.
τί έστι;
ΠΥ.
βάλλομαι βώλοις, λίθοις·
ί

ί

80

82
83
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84

άπόλωλα.
ΣΩ.
ΠΥ.

85

86
ΠΥ.
ΣΩ.
ΠΥ.

90
92
93
94

ΣΩ.
ΠΥ.
ΣΩ.
ΠΥ.

95

100
102
ΧΑΙ.
103
ΠΥ.
105

ούκέτι
Γσως διώκει;

ΣΩ.
ΠΥ.
ΣΩ.

87

βάλλει; ποΐ, κακόδαιμον;

μά Δία.

’ λ с? V
εγω δ φμην.

τί δαι
λέγεις;
άπαλλαγώμεν, ικετεύω σε.
ποΐ;
άπο της θυρας έντεΰθεν ώς πορρωτάτω.
’Οδύνης γάρ υος ή<ν>· κακοδαιμ<ον>ών τις η
μελαγχολών άνθρωπος οίκώ[ν ένθαδ]ι
\
5 /
\
с/
ч V
г
την οικίαν προς ον μ επεμπ[ες
μεγάλου κακοΰ· τους δακτύλους [κατέαξα γάρ
σχεδόν τι προσπταίων άπα[ντας
έλθών;
τί; πεπαρφνηκε. δεΰ[ρο
ευδηλός έστι.
νη Δ ί’, έξώλ[ης άρα,
Σώστρατ’, άπολο[ίμην· έχε] δέ πως φυλακτικώς.
άλλ’ ού δύναμαι λ[έγειν, προ]σέστηκεν δέ μοι
το πνεΰμα. κόψας την θύραν της οικίας
τον κύριον ζητεΐν έφην· προηλθέ μοι
γραΰς τις κακοδαίμων, αύτόθεν δ ’ ού νΰν λέγων
г/
? î/c ·
γ
5 \
Э \
С ·'
εστηκ εδειςεν αυτόν επι του λοφιδιου
έκεΐ περιφθειρόμενον άχράδας, ή πολυν
κύφων’ έαυτφ συλλέγοντα.
ώς οργίλως.
τί, ώ μακάριε;
έγώ μεν είς το χωρίον
έμβάς έπορευόμην προς αύτον και πάνυ
πόρρωθεν, ειναί τις φιλάνθρωπος σφόδρα
επιδέξιος τε βουλόμενος προσεΐπα και
«ηκω τι, - φημί, - πρός σε, πάτερ, ίδεΐν τί σε
σπεύδων ύπερ σοΰ πράγμ’»· <ο δ ’> εύθύς, «ανόσιε
άνθρωπέ, - φησιν, - είς το χωρίον δέ μου
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110
112

ΧΑΙ.
ΠΥ.

115
116
ΧΑΙ.
117
ΠΥ.

120

123
ΣΩ.
ΠΥ.
125
ΧΑΙ.

129
ΠΥ.
ΧΑΙ.
130

135

ΠΥ.
ΣΩ.

ήκεις <συ;> τί μαθών;» βώλον α’ίρεταί τινα·
/
Э
/
ч
5
\
/
ί
/
ταυτην αφιησ εις το προσωπον αυτο μου.
ές κόρακας.
έν όσφ δ’ «άλλά σ ’ ο Ποσειδων» λεγων
κατεμυσα, χάρακα λαμβάνει πάλιν τινά·
ταυτη μ’ έκάθαιρε, «σοι δε κάμοι πράγμα τί
έστιν;» λεγων, «την δημοσίαν ούκ οισθ’ οδόν;»
οξυτατον άναβοων τι.
μαινόμενον λέγεις
τελεως γεωργόν.
το δε πέρας· φευγοντα γάρ
δεδίωχ’ ίσως με στάδια πέντε και δέκα,
περι τον λόφον πρώτιστον, ειθ’ ουτω κάτω
είς το δασύ τούτο, σφενδονών βώλοις, λίθοις,
~
Э
/
f
ί
Τ
ί с -\
5 /л Λ ΐ
ταις αχρασιν ως ουκ ειχεν ουδεν αλλ ετι.
άνήμερόν τι πράγμα τελεως, άνόσιος
γέρων. ικετεύω σ ’, άπιτε.
δειλίαν λέγεις.
ούκ ίστε το κακόν οιόν έστι. κατεδεται
ημάς.
τυχόν ίσως <όδ’> οδυνώμενός τι νΰν
τετυχηκε· διόπερ άναβαλεσθαι μοι δοκεΐ
αύτφ προσελθεΐν, Σώστρατ’· εύ τοΰτ’ ίσ θ ’ ότι
\
/
/
? Ί
\
Г
προς παντα πραγματ εστι πρακτικωτερον
ευκαιρία.
νουν εχετε.
ύπερπικρον δε τι
έστιν πενης γεωργός, ούχ ούτος μόνος,
σχεδόν δ ’ απαντες. αλλ’ έωθεν αυριον
Î
\
/
/
\
5 /
εγω προσειμ αυτφ μονος, την οικίαν
έπείπερ οιδα. νΰν δ ’ άπελθων οίκαδε
και συ διάτριβε· τοΰτο δ ’ εξει κατά τρόπον.
πράττωμεν ούτως.
πρόφασιν ούτος άσμενος
είληφεν· εύθυς φανερός ήν ούχ ήδεως
μετ’ έμοΰ βαδίζων ούδε δοκιμάζων πάνυ
τήν έπιβολ]ήν την τοΰ γάμου. κακόν δε σε
κακώς απ]αντες άπολεσειαν οί θεοί,
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μαστιγία.]

140

142
143

145

150

155

160

165

168

170
172

ΠΥ.
ΣΩ.
ΠΥ.
ΣΩ.

[
τί δ ’] ήδίκηκα, Σώστρατε;
κακώς έπό]εις το χωρίον τι δηλαδή.
ου μά Δ ί’] εκλεπτον.
άλλ’ έμαστίγου σε τις
ούδεν άδικοΰντα;
ΠΥ.
και πάρεστί γ ’ ούτοσί
αύτος - υπάγω, βέλτιστε. συ δε τουτφ λάλει.
ΣΩ.
ούκ αν δυναίμην· απίθανος τις είμ ’ άει
έν τφ λαλεΐν. ποιον λέγει [
]νι;
ού πάνυ φιλάνθρωπον β[λέπειν μ]οι φαίνεται,
μάτον Δ ί’· ώς δ ’ έσπούδακ’. έ[πανάξ]ω βραχύ
άπο της θύρας. βέλτιον. άλλά κ[αι β]ομ
μόνος βαδίζων. ούχ ύγιαίνειν μοι δοκεΐ.
δέδοικα μέντοι, μά τον Άπόλλω και θεούς,
αύτόν. τί γάρ άν τις μη ούχΐ, τάληθή λέγοι;
ΚΝΗΜΩΝ
ειτ’ ού μακάριος ήν ο Περσεύς κατά δυο
τρόπους έκεΐνος, ότι πετηνος έγένετο
κούδενι συνήντα των βαδιζόντων χαμαί,
ειθ’ ότι τοιοΰτο κτήμ’ έκέκτηθ’ ф λίθους
άπαντας έπόει τους ένοχλοΰντας; όπερ έμοι
νυνι γένοιτ’· ούδεν γάρ άφθονώτερον
λιθίνων γένοιτ’ <άν> άνδριάντων πανταχοΰ.
νΰν δ ’ ού βιωτόν έστι, μά τον Ασκληπιόν.
λαλοΰσ’ έπεμβαίνοντες είς το χωρίον
ήδη· παρ’ αύτήν τήν οδόν γάρ, νή Δία,
είωθα διατρίβειν· ος ούδ’ έργάζομαι
τοΰτο το μέρος <τοΰ> χωρίου, πέφευγα δε
ο \
\
/
Э
, 5
\
\
/
V
δια τους παριοντας. αλλ επι τους λοφους ανω
ήδη διώκουσ’. ω πολυπληθείας όχλου.
οίμοι, πάλιν τις ούτοσι προς ταΐς θύραις
εστηκεν ήμων.
ΣΩ.
άρα τυπτήσει γέ με;
ΚΝ. έρημίας ούκ έστιν ούδαμοΰ τυχεΐν,
ούδ’ άν άπάγξασθαί τις έπιθυμων τύχη.
ΣΩ. έμοι χαλεπαίνει<ς>; περιμένω, πάτερ, τινά
ένταΰθα· συνεθέμην γάρ.
а а

α
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KN.

175

ΣΩ.
180

185

ούκ έγω ’λεγον;
τουτι στοάν νενομίκατ’ η το τού Λεώ;
προς τάς έμάς θυρας, έάν ίδεΐν τινα
βουλησθε, συντάττεσθ’ απαντάν· παντελώς,
και θώκον οίκοδομήσατ’, αν έχητε νοΰν,
μάλλον δε και συνεδριον. ω τάλας έγώ,
έπηρεασμός το κακόν ειναί μοι δοκεΐ.
ου τού τυχόντος, ώς έμοι δοκεΐ, πόνου
τουτι το πράγμα <γ’> άλλά συντονωτερου.
/ о л / ?
~
ч э \
/
πρόδηλόν εστιν. αρ εγω πορευσομαι
έπι τον Γεταν τον τού πατρός; νή τους θεούς
έγωγ’· έχει <τι> διάπυρον και πραγμάτων
έμπειρός έστιν παντοδαπών· το δυσκολον
το τοΰδ’ έκεΐνος < > άπώσετ’, οιδ’ έγώ.
το μεν χρόνον γάρ έμποεΐν τφ πράγματι
άποδοκιμάζω. πόλλ’ έν ήμερμ μίμ
γενοιτ’ άν. άλλά την θυραν πεπληχε τις.

ΚΟΡΗ
190
ΣΩ.
193
КО.
194
195

ΣΩ.
КО.

199
ΣΩ.
200
201

203

КО.
ΣΩ.

οΐμοι τάλαινα τών έμών έγώ κακών·
τί νΰν ποήσω; τον κάδον γάρ ή τροφός
Г
~
ч Э
~
5
\
/
ιμωσ αφηκεν εις το φρέαρ.
ώ Ζεΰ πάτερ,
και Φοίβε Παιάν, ώ Διοσκόρω φίλω,
κάλλους άμαχου.
θερμόν <δ’> ύδωρ πρ[οσεταξε μοι
ποιεΐν ο πάππας έξιών.
άνδρε[ς, τέρας.
έάν δε τοΰτ’ αΐσθητ’, άπολεΐ κακ[
παίων έκείνην. ού σχολή ματ[
ώ φίλταται Νυμφαι, παρ’ ύμών λη[πτεον.
5
/
/
V
Α /
Î Уг
αισχυνομαι μεν, ει τινες θυουσ α[ρα
ένδον, ένοχλεΐν άλλ’ άν έμοι δ[φς, αύτίκα
βάψας έγώ σοι τ[ήν ύδρίαν η]ξω φερων.
ναι προς θεών, ά[νυσον δε.]
έλευθερίως γε πως
αγροίκος έστιν. ώ πολυτίμητοι θεοί,
τίς άν έμε σώσαι δ[αιμό]νων;
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КО.

τάλαιν’ έγώ,
/
/
~
, f
/
V
τις εψοφηκεν; αρ ο παππας ερχεται;
έπειτα πληγάς λήψομ’ αν με καταλάβη
έξω.
î

205
206

ΔΑΟΣ

210
211

ΣΩ.
212

KO.
ΔΑ.
213
ΣΩ.
215
ΔΑ.
ΣΩ.

ΔΑ.
220

225

230

διατρίβω σοι διακόνων πάλαι
ένταΰθ’, ο δε σκάπτει μόνος. πορευτεον
προς έκεΐνόν έστιν. ώ κάκιστ’ άπολουμενη
Πενία, τί σ ’ ημείς τηλικοΰτ’ έφευρομεν;
τί τοσοΰτον ήμΐν ένδελεχώς ουτω χρόνον
ένδον κάθησαι και συνοικείς;
λάμβανε
τηνδί.
φέρε δεΰρο.
τί ποτε βουλεθ’ ούτοσι
άνθρωπος;
έρρωσ’, έπιμελοΰ τε τοΰ πατρός.
οίμοι, κακοδαίμων. παΰε θρήνων, Σώστρατε·
έσται κατά τρόπον.
κατά τρόπον τί;
μη φοβοΰ,
άλλ’ όπερ έμελλες άρτι τον Γεταν λαβών
Ί
Г
ч
Ί
/
~
\
^
επανηκ , εκεινφ παν το πραγμ ειπων σαφώς.
τουτι το κακόν τι ποτ εστιν; ως ου μοι πανυ
το πράγμ’ άρεσκει. μειράκιον διακονεΐ
κόρη· πονηρόν. άλλά σ’, ώ Κνημών, κακόν
κακώς απαντες άπολεσειαν οί θεοί.
ακακον κόρην μόνην άφεις έν έρημίμ
έμς, φυλακήν ούδεμίαν ώς προσηκον ήν
ποιούμενος. τουτι καταμανθάνων ίσως
ούτος προσερρυη, νομίζων ώσπερει
έρμαιον. ού μήν άλλά <τ>άδελφφ γε δει
αυτής φράσαι με τήν ταχίστην ταΰθ’, ινα
έν έπιμελείμ τής κόρης γενώμεθα.
ήδη δε τοΰτ’ έλθών ποήσειν μοι δοκώ.
και γάρ προσιόντας τουσδε Πανιστάς τινας
είς τον τόπον δεΰρ’ ύποβεβρεγμενους όρώ,
οίς μή ’νοχλεΐν εύκαιρον ειναί μοι δοκεΐ. <...>
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ΑΡΑΤΟΣ Ο ΣΟΑΕΥΣ
Арат из Сол (ок. 315-240 гг. до н. э.) - греческий дидактический поэт, родом
из г. Солы в Киликии (Малая Азия). Из его творческого наследия сохранилась
поэма в двух книгах «О небесных явлениях» («Феномены»), посвященная астро
номии. В первой книге дается описание звезд и небесного свода; она предназна
чена для моряков и земледельцев. Вторая книга посвящена прогнозированию по
годы на основе изучения небесных явлений, поведения животных и прочих при
знаков.
Поэма Арата была написана на гомеровском диалекте и считалась образцом
утонченного эллинистического стиля. Арат из Сол оказал большое влияние на
римских поэтов Тита Лукреция Кара и Публия Вергилия Марона. На латинский
язык поэму перевел Марк Туллий Цицерон.
Φ Α ΙΝ Ο Μ Ε Ν Α *

19
20

<...> Οί μεν όμως πολεες τε και αλλυδις άλλοι έόντες
ουρανφ ελκονται παντ ηματα συνεχες αιει·
?
\
ι
? с· î ΐ
^
’
'
/
V
αυταρ ογ ουό ολίγον μετανισσεται, αλλα μαλ αυτως
?/ ί»
5\
5/
V
Οί 5
/λ
?
/
αξων αιεν αρηρεν, εχει ό αταλαντον απαντη
μεσσηγυς γαιαν, περι δ ουρανον αυτός αγινει.
καί μιν πειραίνουσι δύω πόλοι αμφοτέρωθεν·
άλλ’ ο μεν ούκ έπίοπτος, ο δ’ άντίος έκ βορέαο
ύψόθεν ώκεανοΐο. δύω δέ μιν άμφις έχουσαι
<’Αρκτοι> αμα τροχόωσι· το δη καλέονται <'Αμαξαι>.
? СЧ V
λ\
\
5' V
αι δ ήτοι κεφαλας μεν επ ιςυας αιεν εχουσιν
άλλήλων, αίει δε κατωμάδιαι φορέονται,
λ

25

λ λ

λ

î

* Фрагмент поэмы «О небесных явлениях» приводится по изданию: Arati
phaenomena / ed. J. Martin. Florence : La Nuova Italia Editrice, 1956.
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30

35

40

εμπαλιν είς ώμους τετραμμεναι. εί έτεόν δή,
Κρήτηθεν κεΐναί γε Διος μεγάλου ΐότητι
ουρανόν είσανέβησαν, ο μιν τότε κουρίζοντα
Δίκτη έν εύώδει, όρεος σχεδόν Ίδαίοιο,
αντρφ έγκατέθεντο και ετρεφον είς ένιαυτόν,
Δικταΐοι Κουρήτες ότε Κρόνον έψευδοντο.
και τήν μεν <Κυνόσουραν> έπίκλησιν καλέουσιν,
τήν δ’ έτέρην <Έλίκην>. Έλίκη γε μεν ανδρες Αχαιοί,
είν άλι τεκμαίρονται ινα χρή νήας άγινεΐν·
τη δ ’ αρα Φοίνικες πίσυνοι περόωσι θάλασσαν.
άλλ’ ή μεν καθαρή και έπιφράσσασθαι έτοίμη
πολλή φαινομένη Έλίκη πρώτης άπο νυκτός·
ή δ ’ έτέρη ολίγη μέν, άτάρ ναυτησιν άρείων·
μειοτέρη γάρ πάσα περιστρέφεται στροφάλιγγι·
τη και Σιδόνιοι ίθυντατα ναυτίλλονται. <...>
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ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ
Каллимах (ок. 310 - ок. 240 гг. до н. э.) - выдающийся эллинистический поэт
и филолог. Работал в Александрийской библиотеке, где создал «Таблицы» уникальный библиотечный каталог в 120 книгах. Из художественного наследия
Каллимаха до нас дошли 6 гимнов и более 60 эпиграмм.
Главным произведением Каллимаха были «Причины» - сборник из четырех
книг, включающий около 7000 стихов. В сборнике излагается история появления
обычаев, праздников, предсказаний и т. п.; он включает в себя и знаменитую ле
генду «Локон Береники», переведенную на латинский язык Гаем Валерием Ка
туллом.
В гимнах Каллимах, сохраняя основу гомеровской традиции, вводит образ
ироничного рассказчика и бытовые детали в повествование.
Кроме Катулла творческое наследие Каллимаха широко использовали рим
ские поэты Публий Овидий Назон и Секст Аврелий Проперций.
Ε ΙΣ Δ Η Μ Η Τ Ρ Α *
1

5

10

Τω καλάθω κατιόντος έπιφθεγξασθε, γυναίκες·
«Δάματερ, μεγα χαΐρε, πολυτρόφε πουλυμεδιμνε».
τον κάλαθον κατιόντα χαμαί θασεΐσθε, βεβαλοι,
μηδ’ άπο τω τεγεος μηδ’ ύψόθεν αύγάσσησθε
μη παις μηδε γυνα μηδ α κατεχευατο χαιταν,
μηδ οκ αφ αυαλεων στομάτων πτυωμες απαστοι.
Έσπερος έκ νεφεων έσκεψατο, πανίκα νεΐται,
Έσπερος, ος τε πιεΐν Δαμάτερα μωνος έπεισεν,
?
/
с/
ч ?/
/
>/
/
αρπαγιμας οκ απυστα μετεστιχεν ιχνια κωρας.
πότνια, πως σε δυναντο πόδες φερεν εστ’ έπι δυθμάς,
V 4 5 \
\
/л
\ f/
\
/
~Λ
εστ επι τως μελανας και οπα τα χρυσεα μαλα;
1
/
V
Î ?/
5 V o
~
/
"> θ \ Λ
/
ου πιες ουτ αρ εδες τηνον χρονον ουδε λοεσσα.
τρις μεν δη διεβας Άχελώϊον άργυροδίναν,
τοσσάκι δ ’ άενάων ποταμών έπερασας έκαστον,

* Фрагмент гимна «К Деметре» приводится по изданию: Callimachus. In Cere
rem (hymn. 6) // Callimachus / ed. R. Pfeiffer. Oxford, 1953. Vol. 2.
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τρις δ ’ έπι Καλλιχόρφ χαμάδις έκαθίσσαο φρητί
αύσταλεα άποτός τε και ου φάγες ουδέ λοεσσα.
μη μη ταΰτα λεγωμες α δάκρυον άγαγε Δηοΐ·
κάλλιον, ώς πολίεσσιν έαδότα τεθμια δώκε·
κάλλιον, ώς καλάμαν τε και ιερά δράγματα πράτα
άσταχυων άπεκοψε και έν βόας ηκε πατησαι,
άνίκα Τριπτόλεμος άγαθάν έδιδάσκετο τεχναν·
κάλλιον, ώς (ινα καί τις υπερβασίας άλεηται)
[π
] ίδεσθαι
ουπω τάν Κνιδίαν, έτι Δώτιον ίρον έναιον,
ήτιν δ ’ αύτμή καλόν άλσος έποιήσαντο Πελασγοί
δενδρεσιν άμφιλαφες· διά κεν μόλις ήνθεν οϊστός·
έν πίτυς, έν μεγάλαι πτελεαι έσαν, έν δέ και δχναι,
ΐ δε
с\ καλαγλυκυμαλα·
л ' л г Λ το
\ όο? ωστ
t/ ΐ αλεκτρινον
5Λ^
εν
ύδωρ
έξ άμαραν άνεθυε. θεα δ ’ έπεμαίνετο χώρφ
ÎT~
rp
/
Λ ί (/
f
/
Утл
οσσον Ελευσινι, Τριοπμ θ οσον οκκοσον Εννμ.
άλλ’ όκα Τριοπίδαισιν ο δεξιός άχθετο δαίμων,
τουτάκις ά χείρων Έρυσίχθονος άψατο βωλά·
σευατ’ έχων θεράποντας έείκοσι, πάντας έν άκμμ,
πάντας δ’ άνδρογίγαντας όλαν πόλιν άρκίος άραι,
άμφότερον πελεκεσσι και άξίναισιν όπλίσσας,
ές δέ τό τάς Δάματρος άναιδεες έδραμον άλσος.
ής δε τις αίγειρος, μεγα δενδρεον αίθερι κΰρον,
τφ έπι ται νυμφαι ποτι τωνδιον έψιόωντο·
α πράτα πλαγεΐσα κακόν μέλος ίαχεν άλλαις. <...>
ιλ
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ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ
Феокрит (ок. 300 - ок. 260 гг. до н. э.) - греческий поэт, один из видных
представителей Александрийской поэзии. Он родился в г. Сиракузы (о-в Сици
лия). Некоторое время Феокрит жил в г. Александрия, где пользовался покрови
тельством Птолемея Филадельфа. После возвращения в Сиракузы он написал
свои знаменитые идиллии (буколики) - картинки из жизни пастухов, а также
стихи-мимы, где правдиво изобразил жизнь простого народа.
Произведения Феокрита оказали значительное влияние на творчество Пуб
лия Вергилия Марона и на последующее развитие поэзии буколистического
жанра в европейской литературе.
Θ Υ Ρ Σ ΙΣ Η Ω ΙΔ Η *

ΧΑΙΡΕΑΣ
1

5

7

10

12

Άδυ τι το ψιθυρισμα και ά πίτυς, αΐπόλε, τήνα,
ά ποτι ταΐς παγαΐσι, μελίσδεται, άδυ δε και τυ
συρίσδες· μετά Πάνα το δεύτερον άθλον άποιση.
α ΐ κα τηνος ελη κεραον τράγον, αίγα τυ λαψη·
αΐ κα δ’ αιγα λάβη τηνος γέρας, ές τε καταρρεΐ
ά χίμαρος· χιμάρω δε καλόν κρέας, έστε κ ’ άμέλξης.
ΑΙΠΟΛΟΣ
άδιον, ώ ποιμήν, το τεον μέλος η το καταχές
την’ άπο τάς πέτρας καταλείβεται ύψόθεν ύδωρ.
αΐ κα ται Μοΐσαι τάν οΐϊδα δωρον άγωνται,
5/
\
/
Λ
~
/
5 Ç· ^
^
αρνα τυ σακιταν λαψη γέρας· αι δε к αρεσκη
τήναις άρνα λαβεΐν, τυ δε τάν οΐν ύστερον άξη.
ΘΥΡΣΙΣ
λης ποτι τάν Νυμφάν, λης, αΐπόλε, τεΐδε καθίξας,
ώς το κάταντες τούτο γεώλοφον αι τε μυρΐκαι,
συρίσδεν; τάς δ’ αίγας έγών έν τφδε νομευσω.

* Идиллия «Тирсит, или Песня» приводится по изданию: Theocritus. Idyllia /
ed. A. S. F. Gow. Cambridge : Cambridge University Press, 1952. Vol. 1.
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ΑΙΠΟΛΟΣ
ου θεμις, ώ ποιμήν, το μεσαμβρινόν ου θεμις άμμιν
συρίσδεν. τον Πάνα δεδοίκαμες· ή γάρ άπ’ άγρας
τανίκα κεκμακώς άμπαυεται· έστι δε πικρός,
καί οί άει δριμεΐα χολά ποτι ρινί, κάθηται.
άλλά τυ γάρ δή, Θυρσι, τα Δάφνιδος άλγε’ άείδες
και τάς βουκολικός έπι το πλέον ικεο μοίσας,
δεΰρ’ ύπο τάν πτελέαν έσδώμεθα τω τε Πριήπω
και τάν κρανίδων κατεναντίον, μπερ ο θώκος
~
f
\
\
Ν ς ' /
> с /
? ’
/
τήνος ο ποιμενικος και ται δρυες. αι δε к αεισης
ώς όκα τον Λιβυαθε ποτι Χρόμιν ήσας έρίσδων,
αίγα τέ τοι δωσώ διδυματόκον ές τρις άμέλξαι,
t\ ρ / j V
5 î
/
/л
э
с· /
Μ л
α δυ εχοισ εριφως ποταμελγεται ες δυο πελλας,
και βαθύ κισσυβιον κεκλυσμένον άδέΐ κηρφ,
άμφώες, νεοτευχές, έτι γλυφάνοιο ποτόσδον.
τω ποτι μεν χείλη μαρυεται ύψόθι κισσός,
\ с л
/
/
f
ч
?
/
κισσός ελιχρυσφ κεκονιμενος· α δε κατ αυτόν
καρπφ έλιξ είλεΐται άγαλλομένα κροκόεντι.
έντοσθεν δε γυνά, τι θεών δαίδαλμα, τέτυκται,
άσκητά πέπλφ τε και άμπυκι· πάρ δέ οί άνδρες
καλόν έθειράζοντες άμοιβαδις άλλοθεν άλλος
νεικειουσ επεεσσι· τα δ ου φρενος απτεται αυτας·
} л л ч C/
\
~
с· /
с*
/Л
αλλ οκα μεν τηνον ποτιόερκεται ανόρα γελαισα,
?/ Λ Λ
Οί
?
\
\
f
ΛΡ
/
(λ O î (
Î 5/
αλλοκα δ αυ ποτι τον ρίπτει νοον· οι δ υπ ερωτος
δηθά κυλοιδιόωντες έτώσια μοχθίζοντι.
τοΐς δε μετά γριπευς τε γέρων πέτρα τε τέτυκται
λεπρός, έφ ’ μ σπευδων μέγα δίκτυον ές βόλον έλκει
ο πρέσβυς, κάμνοντι το καρτερον άνδρι έοικώς.
φαίης κεν γυίων νιν όσον σθένος έλλοπιευειν,
ώδέ οί φδήκαντι κατ’ αυχένα πάντοθεν ινες
και πολιφ περ έόντι· το δε σθένος άξιον άβας.
τυτθον δ’ όσσον άπωθεν άλιτρυτοιο γέροντος
περκναΐσι σταφυλαΐσι καλόν βέβριθεν άλωά,
τάν ολίγος τις κώρος έφ ’ αίμασιαΐσι φυλάσσει
?/
Î
' ' £ · ■'
C ^
Î Λ ^
f \ \
}
ч V
ήμενος· αμφι δε νιν δυ αλωπεκες, α μεν αν ορχως
φοιτη σινομένα τάν τρώξιμον, α δ’ έπι πήρμ
πάντα δόλον τευχοισα το παιδίον ού πριν άνησεΐν
φατι πριν η άκράτιστον έπι ξηροΐσι καθίξη.
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αύτάρ δγ’ άνθερίκοισι καλάν πλέκει άκριδοθήραν
σχοίνφ έφαρμόσδων· μελεται δε οί ούτε τι πήρας
ούτε φυτών τοσσήνον δσον περι πλεγματι γαθεΐ.
παντμ δ’ άμφι δεπας περιπεπταται ύγρος άκανθος,
αίπολικον θάημα· τέρας κέ τυ θυμόν άτυξαι.
τω μεν έγω πορθμηΐ Καλυδνίφ αιγά τ ’ εδωκα
ώνον και τυρόεντα μέγαν λευκοΐο γάλακτος·
ουδέ τί πω ποτι χείλος έμον θίγεν, άλλ’ ετι κεΐται
άχραντον. τφ κά τυ μάλα πρόφρων άρεσαίμαν
αί κά μοι τυ, φίλος, τον έφίμερον ύμνον άείσης.
κούτι τυ κερτομέω. πόταγ’, ώγαθέ· τάν γάρ άοιδάν
ού τί πμ είς Αίδαν γε τον έκλελάθοντα φυλάξεις.
ΘΥΡΣΙΣ
’Άρχετε βουκολικός, Μοΐσαι φίλαι, άρχετ’ άοιδάς.
Θυρσις δδ’ ώξ Αίτνας, και Θυρσιδος άδέα φωνά.
πμ ποκ’ άρ’ ήσθ’, δκα Δάφνις έτάκετο, πμ ποκα, Νυμφαι;
ή κατά Πηνειω καλά τέμπεα, η κατά Πίνδω;
ού γάρ δη ποταμοΐο μέγαν ρόον είχετ’ Ανάπω,
ούδ’ Αίτνας σκοπιάν, ούδ’ Ά κιδος ίερον ύδωρ.
άρχετε βουκολικός, Μοΐσαι φίλαι, άρχετ’ άοιδάς.
τηνον μάν θωες, τηνον λύκοι ώρυσαντο,
τηνον χώκ δρυμοΐο λέων εκλαυσε θανόντα.
άρχετε βουκολικός, Μοΐσαι φίλαι, άρχετ’ άοιδάς.
πολλαί οί πάρ ποσσι βόες, πολλοί δέ τε ταύροι,
πολλαί, δε δαμάλαι και πόρτιες ώδυραντο.
άρχετε βουκολικάς, Μοΐσαι φίλαι, άρχετ’ άοιδάς.
ήνθ’ Έρμάς πράτιστος άπ’ ωρεος, είπε δε «Δάφνι,
τίς τυ κατατρύχει; τίνος, ώγαθέ, τόσσον ερασαι;»
άρχετε βουκολικάς, Μοΐσαι φίλαι, άρχετ’ άοιδάς.
ήνθον τοι βοΰται, τοι ποιμένες, φπόλοι ήνθον·
πάντες άνηρώτευν τί πάθοι κακόν. ήνθ’ δ Πρίηπος
κήφα «Δάφνι τάλαν, τί τύ τάκεαι; ά δέ τυ κώρα
/
\
/
/
ч 5/Λ
\
~
πασας ανα κρανας, παντ αλσεα ποσσι φορειται άρχετε βουκολικάς, Μοΐσαι φίλαι, αρχετ’ αοιδας ζατεισ · α δυσερως τις αγαν και αμήχανος εσσι.
βούτας μεν έλέγευ, νΰν δ ’ αίπόλφ άνδρι εοικας.
φπόλος, δκκ’ έσορη τάς μηκάδας οία βατεΰνται,
τάκεται οφθαλμως δτι ού τράγος αύτος εγεντο.
άρχετε βουκολικάς, Μοΐσαι φίλαι, άρχετ’ άοιδάς.
ί
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και τυ δ ’ έπεί κ ’ έσορης τάς παρθένος οια γελάντι,
τάκεαι οφθαλμως δτι ου μετά ταΐσι χορεύεις».
τως δ ’ ούδεν ποτελεξαθ’ ο βουκόλος, άλλά τον αύτω
ανυε πικρόν έρωτα, και ές τέλος ανυε μοίρας.
άρχετε βουκολικάς, Μοΐσαι, πάλιν άρχετ’ άοιδάς.
ήνθε γε μάν άδεια και ά Κύπρις γελάοισα,
λάθρη μεν γελάοισα, βαρυν δ ’ άνά θυμόν έχοισα,
κειπε «τυ θην τον ’Έρωτα κατεύχεο, Δάφνι, λυγιξεΐν·
ή ρ’ ούκ αύτος ’Έρωτος ύ π ’ άργαλεω έλυγίχθης;»
άρχετε βουκολικός, Μοΐσαι, πάλιν άρχετ’ άοιδάς.
τάν δ ’ άρα χώ Δάφνις ποταμείβετο· «Κυπρί βαρεία,
Κυπρί νεμεσσατά, Κυπρί θνατοΐσιν άπεχθής,
Wc*
'
/ с 4
/
Λ1
С* Ç* /
ηδη γαρ φρασδη πανθ αλιον αμμι δεδυκειν;
Δάφνις κήν Άίδα κακόν έσσεται άλγος ’Έρωτι.
άρχετε βουκολικός, Μοΐσαι, πάλιν άρχετ’ άοιδάς.
ού λέγεται τάν Κύπριν ο βουκόλος; έρπε ποτ’ ’Ίδαν,
έρπε ποτ’ Άγχίσαν· τηνει δρύες ήδε κύπειρος,
αί δε καλόν βομβεΰντι ποτι σμάνεσσι μελισσαι.
άρχετε βουκολικάς, Μοΐσαι, πάλιν άρχετ’ άοιδάς.
ωραίος χωδωνις, έπει και μήλα νομεύει
και πτωκας βάλλει και θηρία πάντα διώκει.
άρχετε βουκολικάς, Μοΐσαι, πάλιν άρχετ’ άοιδάς.
αύτις δπως στάση Διομήδεος άσσον ίοΐσα,
και λέγε „τον βούταν νικώ Δάφνιν, άλλά μάχευ μοι“
άρχετε βουκολικάς, Μοΐσαι, πάλιν άρχετ’ άοιδάς.
ώ λύκοι, ώ θωες, ώ άν’ ωρεα φωλάδες άρκτοι,
χαίρεθ’· δ βουκόλος υμμιν έγω Δάφνις ούκετ’ άν’ υλαν,
ούκετ’ άνά δρυμώς, ούκ άλσεα. χαΐρ’, Άρεθοισα,
και ποταμοί τοι χεΐτε καλόν κατά Θύβριδος ύδωρ.
άρχετε βουκολικάς, Μοΐσαι, πάλιν άρχετ’ άοιδάς.
Δάφνις έγων δδε τήνος ο τάς βόας ωδε νομεύων,
Δάφνις ο τως ταύρως και πόρτιας ωδε ποτίσδων.
άρχετε βουκολικάς, Μοΐσαι, πάλιν άρχετ’ άοιδάς.
ώ Πάν Πάν, ειτ’ έσσι κατ’ ωρεα μακρά Λυκαίω,
είτε τύγ’ άμφιπολεΐς μεγα Μαίναλον, ενθ’ έπι νάσον
τάν Σικελάν, Έλίκας δε λίπε ρίον αίπύ τε σάμα
τήνο Λυκαονίδαο, το και μακάρεσσιν άγητόν.
λήγετε βουκολικάς, Μοΐσαι, ΐτε λήγετ’ άοιδάς.
ενθ’, ώναξ, και τάνδε φερευ πακτοΐο μελίπνουν
έκ κηρω σύριγγα καλόν περι χείλος έλικτάν·
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η γαρ εγων υπ Ερωτος ες Αιδαν ελκομαι ήδη.
λήγετε βουκολικός, Μοΐσαι, ιτε λήγετ’ άοιδάς.
νΰν ια μεν φορεοιτε βάτοι, φορεοιτε δ ’ ακανθαι,
ά δε καλά νάρκισσος έπ’ άρκευθοισι κομάσαι,
f
ο j V
л л
/
\
?
/
V
}
/
παντα δ αναλλα γενοιτο, και α πιτυς οχνας ενεικαι,
Δάφνις έπει θνάσκει, και τάς κυνας ωλαφος έλκοι,
κήξ ορεων τοι σκωπες άηδόσι γαρυσαιντο».
λήγετε βουκολικός, Μοΐσαι, ΐτε λήγετ’ άοιδάς.
> \ \
/
/
' C
- ΐ ’Α
сч/
χω μεν τοσσ ειπων απεπαυσατο· τον δ Αφροδιτα
ήθελ’ άνορθωσαι· τά γε μάν λίνα πάντα λελοίπει
έκ Μοιράν, χώ Δάφνις εβα ρόον. εκλυσε δίνα
τον Μοίσαις φίλον ανδρα, τον ού Νυμφαισιν απεχθή.
λήγετε βουκολικάς, Μοΐσαι, ΐτε λήγετ’ άοιδάς.
και τυ δίδου τάν αιγα τό τε σκυφος, ως κεν άμελξας
σπείσω ταΐς Μοίσαις. ώ χαίρετε πολλάκι, Μοΐσαι,
/
?
λ
с ? V
\ ? < г /
ί /c»
χαιρετ · εγω δ υμμιν και ες ύστερον αδιον μσω.
ΑΙΠΟΛΟΣ
πλήρες τοι μελιτος το καλόν στόμα, Θυρσι, γενοιτο,
πλήρες δε σχαδόνων, και άπ’ Αίγίλω ίσχάδα τρώγοις
άδειαν, τεττιγος έπει τυγα φερτερον μδεις.
ήνίδε τοι το δεπας· θάσαι, φίλος, ώς καλόν δσδει·
Ώραν πεπλυσθαι νιν έπι κράναισι δοκησεΐς.
ώδ’ ΐθι, Κισσαίθα· τυ δ ’ αμελγε νιν. αί δε χίμαιραι,
ού μή σκιρτασήτε, μή ο τράγος υμμιν άναστή.
î
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ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΡΟΔΙΟΣ
Аполлоний Родосский (ок. 290 - ок. 245 гг. до н. э.) - греческий поэт и грам
матик, ученик Каллимаха, руководитель Александрийской библиотеки. Основ
ные его работы по филологии были посвящены творчеству греческих поэтов Го
мера, Гесиода и Архилоха.
Из поэтического наследия Аполлония Родосского уцелела эпическая поэма
«Аргонавтика» в 4 книгах, описывающая путешествие аргонавтов в Колхиду за
золотым руном. Считается, что в ней проявились скорее ученость и прилежание
автора, чем его поэтический талант.
«Аргонавтика» была переведена на латинский язык римским поэтом Публи
ем Теренцием Варроном; Аполлонию Родосскому подражали Публий Вергилий
Марон и Гай Валерий Флакк. Известно, что мифографы использовали
«Аргонавтику» в качестве основного источника сказаний об аргонавтах.
Α Ρ Γ Ο Ν Α Υ Τ ΙΚ Α *

III.1

5

10

? ο ι

5/

~

Эт-1

/

? V

5 ?/

Г

V

Е i о αγε νυν Ερατώ, παρ εμ ιστασο και μοι ενισπε
ένθεν δπως ές Ίωλκον άνήγαγε κωας Ίήσων
Μηδείης ύ π ’ έρωτι· συ γάρ και Κυπριδος αισαν
έμμορες, άδμήτας δε τεοΐς μελεδήμασι θέλγεις
παρθενικάς· τω καί τοι έπηρατον ουνομ’ άνήπται.
Ώ ς οί μεν πυκινοΐσιν άνωίστως δονάκεσσιν
μίμνον άριστήες λελοχημενοι, αί δ ’ ένόησαν
Ή ρη Αθηναίη τε· Διος δ ’ αύτοΐο και άλλων
αθανάτων άπονόσφι θεων θάλαμόνδε κιοΰσαι
βουλευον. πείραζε δ ’ Άθηναίην πάρος Ήρη·
«Αύτη νΰν προτερη, θυγατερ Διός, αρχεο βουλής.
τί χρέος; ήε δόλον τινα μήσεαι φ κεν έλόντες
χρυσεον Αίήταο μεθ’ Ελλάδα κωας αγοιντο,
ή και τόνγ’ έπεεσσι παραιφάμενοι πεπίθοιεν

* Фрагмент поэмы «Аргонавтика» приводится по изданию: Apollonii Rhodii
Argonautica / ed. H. Fraenkel. Oxford : Clarendon Press, 1961.
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μειλιχίοις; ή μεν γάρ υπερφίαλος πελει αίνως,
ο ί
V
~
э
~
Α
εμπης ο ου τινα πείραν αποτρωπασθαι εοικεν».
Ώ ς φάτο· την δε παράσσον Άθηναίη προσεειπεν·
«Και δ ’ αυτήν έμε τοΐα μετά φρεσιν όρμαίνουσαν,
Ή ρη, άπηλεγεως έξείρεαι· άλλά τοι ουπω
φράσσασθαι νοεω τοΰτον δόλον όστις ονήσει
θυμόν άριστήων, πολεας δ ’ έπεδοίασα βουλάς».
Η· και επ ουδεος αιγε ποδων παρος ομματ έπηξαν,
ανδιχα πορφυρουσαι ένι σφίσιν· αύτίκα δ ’ Ή ρη
τοΐον μητιόωσα παροιτερη έκφατο μΰθον·
«Δεΰρ’ ίομεν μετά Κυπριν, έπιπλόμεναι δε μιν αμφω
παιδί έφ είπεΐν οτρυνομεν, αί κε πίθηται,
κουρην Αίήτεω πολυφάρμακον οίσι βελεσσι
θελξαι ήό'ΐστευσας έπ ’ Ίήσονι· τον δ ’ αν οίω
κείνης έννεσίησιν ές Ελλάδα κωας άνάξειν».
Ώ ς αρ’ έφη· πυκινή δε συνευαδε μήτις Άθήνη,
καί μιν επειτ’ έξαΰτις άμείβετο μειλιχίοισιν·
«Ή ρη, νήϊδα μεν με πατήρ τεκε τοΐο βολάων,
ούδε τινα χρειω θελκτήριον οιδα πόθοιο·
εί δε σοι αύτή μΰθος έφανδάνει, ή τ ’ αν έγωγε
έσποίμην, συ δε κεν φαίης έπος άντιόωσα».
Ή , και άναϊξασαι έπι μεγα δωμα νεοντο
Κυπριδος, όρρά τε οί δεΐμεν πόσις άμφιγυήεις,
όππότε μιν τα πρώτα παραι Διος ήγεν ακοιτιν.
έρκεα δ ’ είσελθοΰσαι, ύ π ’ αίθουση θαλάμοιο
έσταν, ιν ’ έντυνεσκε θεά λεχος Ήφαίστοιο.
άλλ’ ο μεν ές χαλκεωνα και ακμονας ήρι βεβήκει,
νήσοιο Πλαγκτής εύρυν μυχόν, ф ένι πάντα
δαίδαλα χάλκευεν ριπή πυρός· ή δ ’ αρα μουνη
ήστο δόμφ δινωτον f άνά θρόνον αντα θυράων,
λευκοΐσιν δ ’ έκάτερθε κόμας έπιειμενη ωμοις
κόσμει χρυσείη διά κερκίδι, μέλλε δε μάκρους
πλεξασθαι πλοκάμους· τάς δε προπάροιθεν ίδοΰσα
έσχεθεν είσω τε σφε κάλει, και άπο θρόνου ώρτο
~
/
ч Э \
л
~
э
\
/
\
ί
/
εισε τ ενι κλισμοισιν· αταρ μετεπειτα και αυτή
ιζανεν, αψήκτους δε χεροιν ανεδήσατο χαίτας. <...>
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ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
Плутарх (ок. 46 - ок. 127 гг. до н. э.) - греческий писатель, философ, педагог,
родоначальник биографического жанра. Он происходил из богатой семьи, про
живавшей в г. Херонея (Беотия). После обучения в Афинах Плутарх занимался
общественной деятельностью, философией, преподаванием.
Из сочинений Плутарха исторического и философского содержания наи
большее значение имеют параллельные биографии знаменитых людей Греции и
Рима - «Сравнительные жизнеописания», а также философско-публицистиче
ские труды, известные под общим названием «Моралии».
В XV в. сочинения Плутарха были переведены на латинский язык и оказали
большое влияние на становление европейской педагогики. Плутарха почитали
философ М. Монтень, поэты У. Шекспир, И. В. Гете. В настоящее время суще
ствует серия научно-популярных книг по всем отраслям знаний, которая называ
ется «Детский Плутарх». Труды Плутарха - неоценимый документ эпохи, ока
зывавший огромное влияние на гуманистические тенденции Европы начиная с
эпохи Возрождения.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Σ*

1

5

ίο

<...> VII. Καθορών δε την φυσιν αύτοΰ δυσνίκητον μεν ούσαν,
έρίσαντος μη βιασθήναι, ρμδίως δ’ άγομένην υπο λόγου προς το δέον,
αυτός τε πείθειν έπειράτο μάλλον η προστάττειν, και τοΐς περι
μουσικήν και τα έγκυκλια παιδευταΐς ού πάνυ τι πιστευων τήν
έπιστασίαν αύτοΰ και κατάρτισιν, ώς μείζονος ούσαν πραγματείας και
κατά τον Σοφοκλεα
πολλών χαλινών έργον οΐάκων θ’ αμα,
μετεπεμψατο των φιλοσόφων τον ένδοξότατον και λογιώτατον
Άριστοτελην, καλά και πρέποντα διδασκαλία τελέσας αύτφ. τήν γάρ
Σταγειριτών πόλιν, έξ ής ήν Αριστοτέλης, άνάστατον ύ π ’ αύτοΰ

* Фрагменты «Жизнеописания Александра Македонского» приводится по из
данию: Plutarchus. Alexander // Plutarchi vitae parallelae / ed. K. Ziegler. Leipzig,
1968. Vol. 2.2.
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γεγενημένην συνφκισε πάλιν, και τους διαφυγόντας η δουλεύοντας των
πολιτών άποκατέστησε. σχολήν μεν ούν αύτοΐς και διατριβήν το περι
Μίεζαν Νυμφαΐον άπεδειξεν, δπου μέχρι νΰν Άριστοτέλους έδρας τε
λιθίνας και ύποσκίους περιπάτους δεικνυουσιν. έοικε δ ’ Αλέξανδρος
ού μόνον τον ήθικον και πολιτικόν παραλαβεΐν λόγον, άλλά και των
απορρήτων και βαθυτέρων διδασκαλιών, ας οί άνδρες Ιδίως
άκροατικάς και έποπτικάς προσαγορευοντες ούκ έξέφερον είς
πολλούς, μετασχεΐν. ήδη γάρ είς Άσίαν διαβεβηκώς, και πυθόμενος
λόγους τινάς έν βιβλίοις περι τούτων ύ π ’ Άριστοτέλους έκδεδόσθαι,
γράφει προς αύτον ύπερ φιλοσοφίας παρρησιαζόμενος έπιστολήν, ής
άντίγραφόν έστιν· «Αλέξανδρος Αριστοτέλει εύ πράττειν. ούκ ορθως
έποίησας έκδους τους άκροατικους των λόγων· τίνι γάρ δή διοίσομεν
ήμεΐς των άλλων, εί καθ’ ους έπαιδεύθημεν λόγους, ούτοι πάντων
έσονται κοινοί; έγω δε βουλοίμην άν ταΐς περι τα άριστα έμπειρίαις η
ταΐς δυνάμεσι διαφέρειν. έρρωσο». ταύτην μεν ούν τήν φιλοτιμίαν
αύτοΰ παραμυθούμενος Αριστοτέλης απολογείται περι των λόγων
έκείνων, ώς και έκδεδομένων και μή έκδεδομένων. αληθώς γάρ ή περι
τα φυσικά πραγματεία, προς διδασκαλίαν και μάθησιν ούδεν έχουσα
χρήσιμον, ύπόδειγμα τοΐς πεπαιδευμένοις άπ’ αρχής γέγραπται.
VIII. Δοκεΐ δέ μοι και το φιλιατρεΐν Αλεξάνδρφ προστρίψασθαι
μάλλον έτέρων Αριστοτέλης. ού γάρ μόνον τήν θεωρίαν ήγάπησεν,
άλλά και νοσοΰσιν έβοήθει τοΐς φίλοις, και συνέταττε θεραπείας τινάς
και διαίτας, ώς έκ των έπιστολών λαβεΐν έστιν. ήν δε και φύσει
φιλόλογος και φιλομαθής και φιλαναγνώστης, και τήν μεν Ίλιάδα τής
πολεμικής αρετής έφόδιον και νομίζων και ονομάζων, έλαβε μεν
Άριστοτέλους διορθώσαντος ήν έκ τοΰ νάρθηκος καλοΰσιν, είχε δ ’ άει
μετά τοΰ έγχειριδίου κειμένην ύπο το προσκεφάλαιον, ώς Όνησίκριτος
ίστόρηκε· των δ ’ άλλων βιβλίων ούκ εύπορων έν τοΐς άνω τόποις,
Άρπαλον έκέλευσε πέμψαι, κάκεΐνος έπεμψεν αύτφ τάς τε Φιλίστου
βίβλους και των Εύριπίδου και Σοφοκλέους και Αισχύλου τραγφδιών
συχνάς, και Τελέστου και Φιλοξένου διθυράμβους. Αριστοτέλην δε
θαυμάζων έν άρχή και αγαπών ούχ ήττον, ώς αύτος έλεγε, τοΰ πατρός,
\
с* ι**
с· \
ι*ν
с· \
Λ ~
^ ~
f
/
ως όι εκείνον μεν ζων, όια τούτον όε καλώς ζων, ύστερον υποπτοτερον
V
5
t/
IV
/
/ } Л Л } Г Л
/
\
C '
εσχεν, ουχ ωστε ποιήσαι τι κακόν, αλλ αι φιλοφροσυναι το σφοδρον
έκεΐνο και στερκτικον ούκ έχουσαι προς αύτόν, άλλοτριότητος
έγένοντο τεκμήριον. ο μέντοι προς φιλοσοφίαν έμπεφυκώς και
συντεθραμμένος ά π’ αρχής αύτφ ζήλος και πόθος ούκ έξερρύη τής
ψυχής, ώς ή περι Ανάξαρχόν τε τιμή και τα πεμφθέντα Ξενοκράτει
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πεντήκοντα τάλαντα και Δάνδαμις και Καλανός ουτω σπουδασθεντες
μαρτυροΰσι.
IX.
Φιλίππου δε στρατεύοντος έπι Βυζαντίους,
έκκαιδεκετης ο Αλέξανδρος, άπολειφθεις δε κύριος έν Μακεδονίμ των
πραγμάτων και τής σφραγΐδος, Μαίδων τε τους άφεστώτας
κατεστρεψατο, και πόλιν έλών αύτών, τους μεν βαρβάρους έξήλασε,
σύμμεικτους δε κατοικίσας, Αλεξανδρόπολιν προσηγόρευσεν. Έν δε
Χαιρωνείμ τής προς τους Έ λληνας μάχης παρών μετεσχε, και λέγεται
πρώτος ένσεΐσαι τφ ίερφ λόχφ των Θηβαίων. έτι δε και καθ’ ήμάς
έδείκνυτο παλαιά παρά τον Κηφισόν Αλεξάνδρου καλούμενη δρυς,
προς ήν τότε κατεσκήνωσε, και το πολυάνδριον ού πόρρω των Μακεδόνων έστίν. έκ μεν ούν τούτων ώς είκος Φίλιππος ύπερηγάπα τον
υιόν, ώστε και χαίρειν των Μακεδόνων Αλέξανδρον μεν βασιλέα,
Φίλιππον δε στρατηγόν καλούντων. Αί δε περι τήν οικίαν ταραχαί, διά
τους γάμους και τους έρωτας αύτοΰ τρόπον τινά τής βασιλείας τη
γυναικωνίτιδι συννοσούσης, πολλάς αιτίας και μεγάλας διαφοράς
παρεΐχον, ας ή τής Όλυμπιάδος χαλεπότης, δυσζήλου και βαρυθύμου
γυναικός, έτι μείζονας έποίει, παροξυνούσης τον Αλέξανδρον.
έκφανεστάτην δ ’ ’Άτταλος παρεσχεν έν τοΐς Κλεοπάτρας γάμοις, ήν ο
Φίλιππος ήγάγετο παρθένον, έρασθεις παρ’ ήλικίαν τής κόρης. θείος
γάρ ων αύτής ο άτταλος, έν τφ πότφ μεθύων παρεκάλει τους
Μακεδόνας αίτεΐσθαι παρά θεών γνήσιον έκ Φιλίππου και
Κλεοπάτρας γενεσθαι διάδοχον τής βασιλείας. έπι τούτφ παροξυνθεις
ο Αλέξανδρος και είπών· «ήμεΐς δε σοι κακή κεφαλή νόθοι δοκοΰμεν;»
έβαλε σκύφον έπ ’ αύτόν. ο δε Φίλιππος έπ ’ έκεΐνον έξανεστη
σπασάμενος το ξίφος, εύτυχίμ δ ’ έκατερου διά τον θυμόν και τον οίνον
έπεσε σφαλείς. ο δ ’ Αλέξανδρος έφυβρίζων «ούτος μέντοι, - ειπεν, ανδρες είς Ασίαν έξ Εύρώπης παρεσκευάζετο διαβαίνειν, ος έπι κλίνην
άπο κλίνης διαβαίνων άνατετραπται». μετά ταύτην τήν παροινίαν
άναλαβών τήν ’Ολυμπιάδα και καταστήσας είς ’Ήπειρον, αύτος έν
Ίλλυριοΐς διετριβεν. έν τούτφ δε Δημάρατος ο Κορίνθιος, ξένος ων τής
οικίας και παρρησίας μετεχων, άφίκετο προς Φίλιππον. μετά δε τάς
πρώτας δεξιώσεις και φιλοφροσύνας έπερωτώντος τοΰ Φιλίππου, πώς
έχουσιν όμονοίας προς άλλήλους οί Έλληνες, «πάνυ γοΰν, - έφη, σοι προσήκει Φίλιππε κήδεσθαι τής Ελλάδος, ος τον οικον τον
σεαυτοΰ στάσεως τοσαύτης και κακών έμπεπληκας». ουτω δή
συμφρονήσας ο Φίλιππος έπεμψε και κατήγαγε πείσας διά τοΰ
Δημαράτου τον Αλέξανδρον.
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X. Έ πει δε Πιξώδαρος ο Καρίας σατράπης, ύποδυόμενος δι’
οίκειότητος είς την Φιλίππου συμμαχίαν, έβουλετο την πρεσβυτάτην
των θυγατέρων Άρριδαίφ τφ Φιλίππου γυναίκα δούναι και περι
τούτων Άριστόκριτον είς Μακεδονίαν άπέστειλεν, αύθις έγίνοντο λόγοι
και διαβολαι παρά των φίλων και της μητρος προς Αλέξανδρον, ώς
Άρριδαΐον έπι τη βασιλείμ Φιλίππου γάμοις λαμπροΐς και πράγμασι
μεγάλοις είσοικειοΰντος. ύφ ’ ών διαταραχθεις πέμπει Θεσσαλον είς
Καρίαν τον τών τραγφδιών υποκριτήν, Πιξωδάρφ διαλεξόμενον ώς χρή
τον νόθον έάσαντα και ού φρενήρη μεθαρμόσασθαι το κήδος είς
Αλέξανδρον. και Πιξωδάρφ μεν ού παρά μικρόν ήρεσκε ταΰτα τών
προτέρων μάλλον· ο δε Φίλιππος αίσθόμενος ίόντα τον Αλέξανδρον είς
το δωμάτιον, παραλαβών τών φίλων αύτοΰ και συνήθων ένα Φιλώταν
τον Παρμενίωνος, έπετίμησεν ίσχυρώς και πικρώς έλοιδόρησεν ώς
άγεννή και τών ύπαρχόντων περι αύτον αγαθών ανάξιον, εί Καρος
ανθρώπου και βαρβάρφ βασιλεΐ δουλευοντος άγαπμ γαμβρός
γενέσθαι. τον δε Θεσσαλον έγραψε Κορινθίοις όπως άναπέμψωσιν έν
πέδαις δεδεμένον, τών δ’ άλλων έταίρων 'Άρπαλον και Νέαρχον, έτι δ ’
Έρίγυιον και Πτολεμαίον έκ Μακεδονίας μετέστησεν, ους ύστερον
Αλέξανδρος καταγαγών έν ταΐς μεγίσταις έσχε τιμαΐς. Έ πει δε
Παυσανίας Άττάλου γνώμη και Κλεοπάτρας ύβρισθεις και μή τυχών
δίκης άνεΐλε Φίλιππον, το μεν πλεΐστον είς ’Ολυμπιάδα τής αιτίας
περιήλθεν, ώς θυμουμένφ τφ νεανίσκφ προσεγκελευσαμένην και
παροξυνασαν, έθιγε δέ τις και Αλεξάνδρου διαβολή. λέγεται γάρ
έντυχόντος αύτφ τοΰ Παυσανίου μετά την υβριν έκείνην και
άποδυρομένου προενέγκασθαι το τής Μηδείας ίαμβεΐον
τον δόντα και γήμαντα και γαμουμένην.
ού μην άλλά και τους συναιτίους τής έπιβουλής άναζητήσας έκόλασε,
και τήν Κλεοπάτραν άποδημοΰντος αύτοΰ τής Όλυμπιάδος ώμώς
μεταχειρισαμένης ήγανάκτησε.
XI. Παρέλαβε μεν ούν έτη γεγονώς είκοσι τήν βασιλείαν, φθόνους
μεγάλους και δεινά μίση και κινδύνους πανταχόθεν έχουσαν. ουτε γάρ
τα βάρβαρα και πρόσοικα γένη τήν δούλωσιν έφερε, ποθοΰντα τάς
πατρίους βασιλείας, ουτε τήν Ελλάδα κρατήσας τοΐς όπλοις ο
Φίλιππος οίον καταζεΰξαι και τιθασεΰσαι χρόνον έσχεν, άλλά μόνον
μεταβαλών και ταράξας τα πράγματα πολυν σάλον έχοντα και κίνησιν
ύ π ’ άηθείας άπέλιπε. φοβουμένων δε τών Μακεδόνων τον καιρόν, και
τα μεν Ελληνικά πάντως άφεΐναι και μή προσβιάζεσθαι τον
Αλέξανδρον οίομένων δεΐν, τους δ ’ άφισταμένους τών βαρβάρων
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άνακαλεισθαι πρ^ως και θεραπευειν τάς άρχας των νεωτερισμών,
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αυτός απ ενάντιων λογισμών ωρμησε τόλμη και μεγαλοφροσυνη
κτάσθαι την ασφάλειαν και σωτηρίαν τοΐς πράγμασιν, ώς καν ότιοΰν
ύφιεμενος οφθη τοΰ φρονήματος, έπιβησομένων απάντων. τα μεν ούν
βαρβαρικά κινήματα και τους έκεΐ πολέμους κατεπαυσεν, οξεως
έπιδραμών στρατφ μέχρι προς τον ’Ίστρον, [η] και Συρμόν ένίκησε
μάχη μεγάλη τον βασιλέα των Τριβαλλών· Θηβαίους δ ’ άφεστάναι
πυθόμενος και συμφρονεΐν αύτοις Αθηναίους, [έθέλων άνηρ φανήναι]
εύθύς ήγε διά Πυλών τήν δυναμιν, είπών οτι Δημοσθένει, παΐδα μεν
αύτον έως ήν έν Ίλλυριοΐς και Τριβαλλοΐς άποκαλοΰντι, μειράκιον δε
περι Θετταλίαν γενόμενον, βούλεται προς τοΐς Αθηναίων τείχεσιν
άνηρ φανήναι. προσμείξας δε ταΐς Θήβαις και διδούς έτι των
πεπραγμένων μετάνοιαν, έξήτει Φοίνικα και Προθυτην και τοΐς
μεταβαλλομένοις προς αύτον άδειαν έκήρυττε. των δε Θηβαίων
άντεξαιτουντων μεν παρ’ αύτοΰ Φιλώταν και Αντίπατρον,
κηρυττόντων δε τους τήν Ελλάδα βουλομένους συνελευθεροΰν
τάττεσθαι μετ’ αύτών, ούτως έτρεψε τους Μακεδόνας προς πόλεμον.
ήγωνίσθη μεν ούν ύπερ δυναμιν άρετη και προθυμίμ τα παρά των
Θηβαίων, πολλαπλασίοις ούσι τοΐς πολεμίοις άντιταχθέντων· έπει δε
και τήν Καδμείαν αφέντες οί φρουροί των Μακεδόνων έπέπιπτον
αύτοις έξόπισθεν, κυκλωθέντες οί πλεΐστοι κατά τήν μάχην αύτήν
έπεσον, ή δε πόλις ήλω και διαρπασθεΐσα κατεσκάφη, το μεν όλον
προσδοκήσαντος αύτοΰ τους Έ λληνας έκπλαγέντας πάθει τηλικουτφ
και πτήξαντας άτρεμήσειν, άλλως δε και καλλωπισαμένου χαρίζεσθαι
τοΐς των συμμάχων έγκλήμασι· και γάρ Φωκεΐς και Πλαταιεΐς των
Θηβαίων κατηγόρησαν. ύπεξελόμενος δε τους ίερεΐς και τους ξένους
των Μακεδόνων άπαντας και τους άπο Πινδάρου γεγονότας και τους
ύπεναντιωθέντας τοΐς ψηφισαμένοις τήν άπόστασιν, άπέδοτο τους
άλλους, περι τρισμυρίους γενομένους· οί δ ’ άποθανόντες ύπερ
έξακιςχιλίους ήσαν.
XII.
Έ ν δε τοΐς πολλοΐς πάθεσι και χαλεποΐς έκείνοις α τήν πόλιν
κατείχε Θρμκές τινες έκκόψαντες οικίαν Τιμοκλείας, γυναικος ένδοξου
και σώφρονος, αύτοι μεν τα χρήματα διήρπαζον, ο δ ’ ήγεμών τη
γυναικι προς βίαν συγγενόμενος και καταισχυνας, άνέκρινεν εΐ που
χρυσίον έχοι κεκρυμμένον ή άργυριον. ή δ ’ έχειν ώμολόγησε, και
μόνον είς τον κήπον άγαγοΰσα και δείξασα φρέαρ, ένταΰθ’ έφη τής
πόλεως άλισκομένης καταβαλεΐν αύτη τα τιμιώτατα των χρημάτων.
έγκυπτοντος δε τοΰ Θρμκος και κατασκεπτομένου τον τόπον, έωσεν
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αύτον έξόπισθεν γενομενη, και των λίθων έπεμβαλοΰσα πολλούς
άπέκτεινεν. ώς δ ’ άνήχθη προς Αλέξανδρον ύπο των Θρμκών
δεδεμένη, πρώτον μεν άπο της δψεως και της βαδίσεως έφάνη τις
αξιωματική και μεγαλόφρων, άνεκπλήκτως και άδεώς έπομένη τοΐς
άγουσιν έπειτα τού βασιλέως έρωτήσαντος ήτις είη γυναικών,
άπεκρίνατο Θεαγένους αδελφή γεγονέναι τού παραταξαμένου προς
Φίλιππον ύπερ τής των Ελλήνων έλευθερίας και πεσόντος έν
Χαιρωνείμ στρατηγοΰντος. θαυμάσας ούν ο Αλέξανδρος αύτής και τήν
άπόκρισιν και τήν πράξιν, έκέλευσεν έλευθέραν άπιέναι μετά των
τέκνων.
XIII.
Άθηναίοις δε διηλλάγη, καίπερ ού μετρίως ένεγκοΰσι το περι
Θήβας δυστύχημα· και γάρ τήν των μυστηρίων έορτήν έν χερσιν
έχοντες ύπο πένθους άφήκαν, και τοΐς καταφυγοΰσιν έπι τήν πόλιν
άπάντων μετεδίδοσαν των φιλάνθρωπων. άλλ’ είτε μεστός ών ήδη τον
\
f/
Г
Λ /
V î
î
\
V
5
/
\
θυμόν ώσπερ οι λεοντες, ειτ επιεικες εργον ωμοτατφ και
σκυθρωποτάτφ παραβαλεΐν βουλόμενος, ού μόνον άφήκεν αιτίας
πάσης, άλλά και προσέχειν έκέλευσε τοΐς πράγμασι τον νοΰν τήν
πόλιν, ώς εΐ τι συμβαίη περι αύτον, άρξουσαν τής Ελλάδος. ύστερον
μέντοι πολλάκις αύτον ή Θηβαίων άνιάσαι συμφορά λέγεται και
πρμότερον ούκ ολίγοις παρασχεΐν. όλως δε και το περι Κλεΐτον έργον
έν οΐνφ γενόμενον, και τήν προς Ινδούς των Μακεδόνων
άποδειλίασιν, ώσπερ άτελή τήν στρατείαν και τήν δόξαν αύτοΰ
προεμένων, είς μήνιν άνήγε Διονύσου και νέμεσιν. ήν δε Θηβαίων
ούδεις των περιγενομένων, ος έντυχών τι και δεηθεις ύστερον ού
διεπράξατο παρ’ αύτοΰ. ταΰτα μεν τα περι Θήβας. <...>
XXIII. Ή ν δε και προς οίνον ήττον ή έδόκει καταφερής, έδοξε δε
C· \
\
/
?\
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A A Α
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δια τον χρονον, ον ου πίνων μάλλον ή λάλων ειλκεν, εφ εκαστης
κύλικος άει μακρόν τινα λόγον διατιθέμενος, και ταΰτα πολλής σχολής
ούσης. έπει πρός γε τάς πράξεις ούκ οίνος έκεΐνον, ούχ ύπνος, ού
παιδιά τις, ού γάμος, ού θέα, καθάπερ άλλους στρατηγούς, έπέσχε·
δηλοΐ δ ’ ο βίος, ον βιώσας βραχυν παντάπασι πλείστων και μεγίστων
πράξεων ένέπλησεν. έν δε ταις σχολαΐς πρώτον μεν άναστάς και θύσας
τοΐς θεοΐς, εύθυς ήρίστα καθήμενος· έπειτα διημέρευε κυνηγών ή
/
5\
с· с· /
~
л
ι**
}
/
5 СЧ
f C'
συνταττων ή διδάσκων τι των πολεμικών ή αναγινωσκων. ει δ οδον
βαδίζοι μή λίαν έπείγουσαν, έμάνθανεν άμα πορευόμενος ή τοξεύειν ή
έπιβαίνειν άρματος έλαυνομένου και άποβαίνειν. Πολλάκις δε παίζων
και άλώπεκας έθήρευε και όρνιθας, ώς έστι λαβεΐν έκ των έφημερίδων.
καταλύσας δε και τρεπόμενος προς λουτρον ή άλειμμα, τους έπι των
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σιτοποιων και μαγείρων ανεκρινεν, ει τα προς το δειπνον εύτρεπως
εχουσι. και δειπνειν μεν οψε και σκότους ήδη κατακλινόμενος ήρχετο,
θαυμαστή δ ’ ήν ή επιμέλεια και περίβλεψις έπι τής τραπεζης, όπως
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μηδέν ανισως μηδ ολιγωρως διανεμοιτο- τον δε ποτον ώσπερ ειρηται
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μακρον υπ αδολεσχίας εξετεινε. και ταλλα πάντων ήδιστος ων
βασιλέων συνεΐναι και χάριτος ούδεμιάς άμοιρων, τότε ταΐς
μεγαλαυχίαις άηδής έγίνετο και λίαν στρατιωτικός, αυτός τε προς το
κομπωδες ύποφερόμενος, και τοΐς κόλαξιν έαυτον άνεικως ίππάσιμον,
υφ ’ ων οί χαριεστατοι των παρόντων έπετρίβοντο, μήθ’ άμιλλάσθαι
τοΐς κόλαξι μήτε λείπεσθαι βουλόμενοι των [αύτων] έπαίνων· το μεν
γάρ αισχρόν έδόκει, το δε κίνδυνον έφερε. μετά δε τον πότον
λουσάμενος, έκάθευδε πολλάκις μέχρι μέσης ήμέρας· έστι δ ’ ότε και
διημέρευεν έν τφ καθευδειν. αύτος μεν ούν και όψων έγκρατής ήν,
ωστε και τα σπανιώτατα [πολλάκις] των άπο θαλάττης αύτφ
κομιζομένων άκροδρυων και ίχθυων έκάστφ διαπεμπόμενος των
έταίρων, πολλάκις έαυτφ μόνφ μηδέν καταλείπειν. το μέντοι δειπνον
ήν άει μεγαλοπρεπές, και τοΐς εύτυχήμασι τής δαπάνης αμα
συναυξομένης, τέλος είς μυρίας δραχμάς προήλθεν· ένταΰθα δ’ έστη,
και τοσοΰτον ώρίσθη τελεΐν τοΐς ύποδεχομένοις Αλέξανδρον.
XIV.
Μετά δέ τήν μάχην τήν έν Ίσσφ πέμψας είς Δαμασκόν, έλαβε
τα χρήματα και τάς άποσκευάς και τά τέκνα και τάς γυναίκας των
Περσων. και πλεΐστα μέν ώφελήθησαν οί των Θεσσαλων ίππεΐςτούτους γάρ άνδρας άγαθούς διαφερόντως έν τη μάχη γενομένους
έπεμψεν έπίτηδες, ώφεληθήναι βουλόμενος· ένεπλήσθη δέ και το
λοιπόν εύπορίας στρατόπεδον, και γευσάμενοι τότε πρώτον οί
Μακεδόνες χρυσού και άργυρου και γυναικών και διαίτης βαρβαρικής,
ώσπερ κυνες έσπευδον άψάμενοι στίβου διώκειν και άνιχνευειν τον
των Περσων πλούτον. Ού μην άλλ’ Άλεξάνδρφ πρώτον έδόκει
κρατυνεσθαι τά προς θαλάσση. Κύπρον μέν ούν εύθυς οί βασιλείς ηκον
έγχειρίζοντες αύτφ και Φοινίκην πλήν Τύρου. Τύρον δέ πολιορκων
επτά μήνας χώμασι και μηχαναΐς και τριήρεσι διακοσίαις έκ θαλάττης,
όναρ είδε τον Ήρακλέα δεξιούμενον αύτον άπο τού τείχους και
καλοΰντα. των δέ Τυρίων πολλοΐς κατά τους ύπνους έδοξεν ο
Απόλλων λέγειν, ώς άπεισι προς Αλέξανδρον· ού γάρ άρέσκειν αύτφ
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τα πρασσομενα κατα τήν πολιν. αλλ ουτοι μεν ώσπερ άνθρωπον
αύτομολοΰντα προς τους πολεμίους επ ’ αύτοφώρφ τον θεον είληφότες,
σειράς τε τφ κολοσσφ περιέβαλλον αύτοΰ, και καθήλουν προς την
βάσιν, Άλεξανδριστήν καλοΰντες. έτέραν δ’ όψιν Αλέξανδρος είδε
a
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κατά τους ύπνους· σάτυρος αύτφ φανείς έδόκει προσπαίζειν πόρρωθεν,
είτα βουλομενου λαβεΐν ύπεξεφευγε· τέλος δε πολλά λιπαρήσαντος
και περιδραμόντος, ήλθεν είς χεΐρας. οί δε μάντεις τούνομα
διαιροΰντες ούκ άπιθάνως έφασαν αύτφ· «σά γενήσεται Τυρός». και
κρήνην δε τινα δεικνυουσι, προς ήν κατά τους ύπνους ίδεΐν έδοξε τον
σάτυρον. Διά μέσου δε της πολιορκίας έπι τους Άραβας τους
προσοικοΰντας τφ Άντιλιβάνφ στρατεύσας, έκινδυνευσε διά τον
παιδαγωγόν Λυσίμαχον· έξηκολουθησε γάρ αύτφ, λεγων τού Φοίνικος
ούκ είναι χείρων ούδε πρεσβυτερος. έπει δε πλησιάσας τοΐς ορεινοΐς
και τους ίππους άπολιπων πεζός έβάδιζεν, οί μεν άλλοι πολύ
προήλθον, αύτος δε τον Λυσίμαχον, έσπερας ήδη καταλαμβανουσης
και των πολεμίων έγγυς δντων, άπαγορευοντα και βαρυνόμενον ούχ
ύπομενων άπολιπεΐν, άλλ’ ανακαλούμενος και παρακομίζων, έλαθε
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του στρατεύματος αποσπασθεις μετ ολίγων, και σκοτους αμα και
ρίγους σφοδρού νυκτερευων έν χωρίοις χαλεποΐς, ειδεν ού πόρρω πυρά
πολλά καιόμενα σποράδην των πολεμίων. θαρρών δε τού σώματος τη
κουφότητι, και τφ πονεΐν αύτος άει παραμυθουμενος τήν απορίαν των
Μακεδόνων,
προσεδραμε τοΐς έγγιστα
πΰρ καίουσι, και
περικαθημενους τη πυρμ δυο βαρβάρους πατάξας τφ έγχειριδίφ και
δαλον άρπάσας ηκε προς τους έαυτοΰ κομίζων. έναυσαντες δε πΰρ
πολύ, τους μεν εύθυς έφόβησαν ώστε φυγεΐν, τους δ ’ έπιόντας
έτρεψαντο, και κατηυλίσθησαν άκινδύνως. ταΰτα μεν ούν Χάρης
ίστόρηκεν.
XXV.
Ή δε πολιορκία τοιοΰτον έσχε πέρας. Αλεξάνδρου τήν μεν
πολλήν της δυνάμεως άναπαύοντος άπο πολλών αγώνων τών
έμπροσθεν, ολίγους δε τινας, ώς μή σχολάζοιεν οί πολέμιοι, τοΐς
τείχεσι προσάγοντος, Άρίστανδρος ο μάντις έσφαγιάζετο, και τα
σημεία κατιδων θρασύτερον διωρίσατο προς τους παρόντας έν έκείνφ
τφ μηνι πάντως άλώσεσθαι τήν πόλιν. γενομενου δε χλευασμού και
γέλωτος (ήν γάρ ή τελευταία τού μηνος ήμερα), διηπορημενον αύτον
ίδων ο βασιλεύς, και συμφιλοτιμούμενος άει τοΐς μαντεύμασιν,
έκελευε μηκετι τριακάδα τήν ήμεραν έκείνην, άλλά τρίτην φθίνοντος
άριθμεΐν, και τη σάλπιγγι σημήνας άπεπειράτο τών τειχών
έρρωμενεστερον ήπερ έξ αρχής διενοήθη. Γενομενης δε λαμπράς
έπιβολής, και μηδε τών έπι στρατοπέδου καρτερούντων, άλλά
συντρεχόντων και προσβοηθούντων, άπεΐπον οί Τύριοι, και τήν πόλιν
είλε κατ’ έκείνην τήν ήμεραν. Μετά δε ταΰτα πολιορκοΰντι Γάζαν
αύτφ, τής Συρίας μεγίστην πόλιν, έμπίπτει βώλος είς τον ώμον,
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άφεθεις άνωθεν ύ π ’ δρνιθος· ο δ ’ δρνις υφ ’ εν των μηχανημάτων
καθίσας, ελαθεν ένσχεθεις τοΐς νευρίνοις κεκρυφάλοις, οίς προς τάς
έπιστροφάς των σχοινίων έχρώντο. και το σημεΐον άπεβη κατά την
Αριστάνδρου πρόρρησιν· έτρώθη μεν γάρ Αλέξανδρος είς τον ώμον,
έλαβε δε την πόλιν. Αποστέλλων δε πολλά των λαφύρων Όλυμπιάδι
και Κλεοπάτρμ και τοΐς φίλοις, κατεπεμψε και Λεωνίδη τφ
παιδαγωγφ τάλαντα λιβανωτού πεντακόσια και σμύρνης έκατον,
άναμνησθεις παιδικής έλπίδος. δ γάρ Λεωνίδης ώς έοικεν έν θυσίμ
ποτέ προς τον Αλέξανδρον έπιδραξάμενον άμφοτέραις ταΐς χερσι και
καθαγίσαντα τού θυμιάματος, «δταν, - έφη, - τής άρωματοφόρου
κράτησης Αλέξανδρε, πλουσίως ούτως έπιθυμιάσεις· νΰν δέ
φειδομένως χρώ τοΐς παροΰσι». τότ’ ούν Αλέξανδρος έγραψε προς
αύτόν· «άπεστάλκαμέν σοι λιβανωτόν αφθονον και σμύρναν, δπως
παύση προς τους θεούς μικρολογούμενος».
XXVI.
Κιβωτίου
δέ
τίνος
αύτφ
προσενεχθέντος,
ού
πολυτελέστερον ούδεν έφάνη τοΐς τά Δαρείου χρήματα και τάς
άποσκευάς παραλαμβάνουσιν, ήρώτα τους φίλους, δ τι δοκοίη μάλιστα
των άξίων σπουδής είς αύτο καταθέσθαι. πολλά δέ πολλών λεγόντων,
αύτος εφη την Ίλιάδα φρουρήσειν ένταΰθα καταθέμενος· και ταΰτα
μέν ούκ ολίγοι των άξιοπίστων μεμαρτυρήκασιν. εί δ ’, δπερ
Λλεξανδρεΐς λέγουσιν Ήρακλείδη πιστεύοντες, αληθές έστιν, ουκουν
[ούκ] άργος ούδ’ άσύμβολος αύτφ συστρατεύειν εοικεν Όμηρος.
λέγουσι γάρ δτι τής Αίγύπτου κρατήσας έβούλετο πόλιν μεγάλην και
πολυάνθρωπον Έλληνίδα συνοικίσας έπώνυμον έαυτοΰ καταλιπεΐν,
καί τινα τόπον γνώμη των αρχιτεκτόνων δσον ούδέπω διεμετρεΐτο και
περιέβαλλεν. είτα νύκτωρ κοιμώμενος δψιν είδε θαυμαστήν· άνηρ
πολιος εύ μάλα τήν κόμην και γεραρος το είδος έδοξεν αύτφ παραστάς
λέγειν τα έπη τάδε·
νήσος έπειτά τις έστι πολυκλύστφ ένι πόντφ,
Αίγύπτου προπάροιθε· Φάρον δέ έ κικλήσκουσιν.
εύθυς ούν έξαναστάς έβάδιζεν έπι τήν Φάρον, ή τότε μέν έτι νήσος ήν
τοΰ Κανωβικοΰ μικρόν ανωτέρω στόματος, νΰν δέ διά χώματος
άνείληπται προς τήν ήπειρον. ώς ούν είδε τόπον εύφυϊμ διαφέροντα
(ταινία γάρ έστιν ίσθμφ πλάτος έχοντι σύμμετρον έπιεικώς, διείργουσα
λίμνην τε πολλήν και θάλασσαν έν λιμένι μεγάλφ τελευτώσαν), είπων
ώς Όμηρος ήν αρα τά τ ’ άλλα θαυμαστός και σοφώτατος άρχιτέκτων,
έκέλευσε διαγράψαι το σχήμα τής πόλεως τφ τόπφ συναρμόττοντας.
και γή μέν ού παρήν λευκή, των δ ’ αλφίτων λαμβάνοντες έν πεδίφ
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μελαγγείφ κυκλοτερή κόλπον ήγον, ου τήν έντος περιφέρειαν εύθεΐαι
βάσεις ώσπερ άπο κρασπέδων είς σχήμα χλαμύδος ύπελάμβανον έξ
Γσου συνάγουσαι το μέγεθος. ήσθέντος δε τή διαθέσει τοΰ βασιλέως,
αίφνίδιον όρνιθες άπο τοΰ ποταμοΰ και τής λίμνης, πλήθει τ ’ άπειροι
και κατά γένος παντοδαποι και μέγεθος, έπι τον τόπον καταίροντες,
νέφεσιν έοικότες, ούδε μικρόν ύπέλιπον των αλφίτων, ωστε και τον
Αλέξανδρον διαταραχθήναι προς τον οιωνόν. ού μην άλλά των
μάντεων θαρρεΐν παραινούντων (πολυαρκεστάτην γάρ οίκίζεσθαι
πόλιν ύ π ’ αύτοΰ και παντοδαπων άνθρώπων έσομένην τροφόν), έργου
κελεύσας έχεσθαι τους έπιμελητάς, αύτος ωρμησεν είς Άμμωνος οδόν
μακράν και πολλά μεν έχουσαν έργώδη και ταλαίπωρα, κινδύνους δε
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δυο, τον μεν ανυδριας, δι ην έρημος εστιν ουκ ολίγων ήμερων, τον δ
εί λάβρος έν άμμφ βαθείμ και άχανεΐ πορευομένοις έπιπέσοι νότος, ος
που και πάλαι λέγεται περι τον Καμβύσου στρατόν άναστήσας θΐνα
μεγάλην και κυματώσας το πεδίον, μυριάδας άνθρώπων πέντε
καταχώσαι και διαφθεΐραι. ταΰτα πάντα σχεδόν πάντες έλογίζοντο,
χαλεπόν δ ’ ήν Αλέξανδρον άποτρέψαι προς ότιοΰν ώρμημένον. η τε
γάρ τύχη ταΐς έπιβολαΐς ύπείκουσα τήν γνώμην ίσχυράν έποίει, και το
θυμοειδές άχρι των πραγμάτων ύπεξέφερε τήν φιλονικίαν άήττητον, ού
μόνον πολεμίους, άλλά και τόπους και καιρούς καταβιαζομένην. <...>
XXXVIII. Έ κ τούτου μέλλων έξελαύνειν έπι Δαρεΐον, έτυχε μεν
είς μέθην τινά και παιδιάν τοΐς έταίροις έαυτον δεδωκώς, ώστε και
γύναια συμπίνειν, έπι κώμον ήκοντα προς τους έραστάς. έν δε τούτοις
εύδοκιμοΰσα μάλιστα Θαϊς ή Πτολεμαίου τοΰ βασιλεύσαντος ύστερον
έταίρα, γένος Αττική, τα μεν έμμελώς έπαινοΰσα, τα δε παίζουσα προς
τον Αλέξανδρον, άμα τή μέθη λόγον είπεΐν προήχθη, τφ μεν τής
πατρίδος ήθει πρέποντα, μείζονα δ ’ η καθ’ αύτήν. έφη γάρ, ων
πεπόνηκε πεπλανημένη τήν Άσίαν, άπολαμβάνειν χάριν έκείνης τής
ήμέρας, έντρυφώσα τοΐς ύπερηφάνοις Περσων βασιλείοις· έτι δ ’ άν
ήδιον ύποπρήσαι κωμάσασα τον Ξέρξου τοΰ κατακαύσαντος τάς
Αθήνας οίκον, αύτη το πΰρ άψασα τοΰ βασιλέως όρώντος, ώς άν λόγος
έχη προς ανθρώπους, ότι των ναυμάχων και πεζομάχων έκείνων
στρατηγών τα μετ’ Αλεξάνδρου γύναια μείζονα δίκην έπέθηκε Πέρσαις
ύπερ τής Ελλάδος. άμα δε τφ λόγφ τούτφ κρότου και θορύβου
γενομένου και παρακελεύσεως των έταίρων και φιλοτιμίας,
έπισπασθεις ο βασιλεύς και άναπηδήσας εχων στέφανον και λαμπάδα
προήγεν· οί δ ’ έπόμενοι κώμφ και βοή περιίσταντο τα βασίλεια, και
των άλλων Μακεδόνων οί πυνθανόμενοι συνέτρεχον μετά λαμπάδων
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χαίροντες. ήλπιζον γάρ δτι τοΐς οίκοι προσεχοντός έστι τον νοΰν και
μη μέλλοντος έν βαρβάροις οίκεΐν το πιμπράναι τα βασίλεια και
διαφθείρειν. οί μεν ουτω ταΰτα γενεσθαι φασίν, οί δ ’ άπο γνώμης· δτι
δ ’ ούν μετενόησε ταχύ και κατασβεσαι προσεταξεν, δμολογεΐται. <...>
LXX. 'Ο δ ’ Αλέξανδρος άπο της πυράς γενόμενος, και συναγαγών
πολλούς των φίλων και των ήγεμόνων έπι δεΐπνον, άγωνα προυθηκε
και στέφανον άκρατοποσίας. δ μεν ούν πλεΐστον πιών Πρόμαχος αχρι
χοών τεσσάρων προήλθε· και λαβών το νικητήριον, στέφανον ταλαντ<ιαΐ>ον, ήμερας τρεις έπεζησε· τών δ’ άλλων, ώς Χάρης φησί,
τετταράκοντα και είς άπεθανον πιόντες, ίσχυροΰ τή μέθη κρύους
έπιγενομενου. Τών δ ’ έταίρων γάμον έν Σουσοις έπιτελών, και
λαμβάνων μεν αύτος γυναίκα τήν Δαρείου θυγατέρα Στάτειραν,
διανεμων δε τάς άρίστας τοΐς άρίστοις, κοινόν δε τών ήδη
προγεγαμηκότων Μακεδόνων γάμον [καλόν] έστιάσας, έν ф φασιν,
ένακισχιλίων τών παρακεκλημενων έπι το δεΐπνον δντων, έκάστφ
χρυσήν φιάλην προς τάς σπονδάς δοθήναι, τά τ ’ άλλα θαυμαστώς
έλαμπρυνατο, και τα χρεα τοΐς δανείσασιν ύπερ τών οφειλόντων αύτος
διαλυσας, τοΰ παντός άναλώματος έλάσσονος μυρίων ταλάντων
έκατον τριάκοντα ταλάντοις γενομενου. έπει δ ’ Άντιγενης ο
έτερόφθαλμος ώς οφείλων άπεγράψατο ψευδώς, και παραγαγών τινα
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φασκοντα δεδανεικεναι προς τήν τραπεζαν απετεισε το αργυριον, ειτ
έφωράθη ψευδόμενος, οργισθεις ο βασιλεύς άπήλασε τής αύλής αύτον
και παρείλετο τήν ήγεμονίαν. ήν δε λαμπρός έν τοΐς πολεμικοις ο
Άντιγενης, και έτι [δε] νεος ών, Φιλίππου πολιορκοΰντος Περινθον,
έμπεσόντος αύτφ καταπελτικοΰ βέλους είς τον οφθαλμόν, ού παρεσχε
βουλομενοις έξελεΐν το βέλος ούδ’ ύφήκατο πριν ώσασθαι
προσμαχόμενος και κατακλεΐσαι τούς πολεμίους είς το τείχος. ού
μετρίως ούν τότε τήν άτιμίαν εφερεν, άλλά δήλος ήν έαυτον ύπο λύπης
και βαρυθυμίας διαχρησόμενος, και τοΰτο δείσας ο βασιλεύς άνήκε τήν
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οργήν και τα χρήματ εχειν εκελευσεν αυτόν.
LXXI. Τών δε παίδων τών τρισμυρίων, ους άσκουμενους και
μανθάνοντας άπελιπε, τοΐς τε σώμασιν άνδρείων φανεντων και τοΐς
εΐδεσιν εύπρεπών, έτι δε και ταΐς μελεταις εύχερειαν και κουφότητα
θαυμαστήν έπιδειξαμενων, αύτος μεν ήσθη, τοΐς δε Μακεδόσι
δυσθυμία παρεστη και δέος, ώς ήττον αύτοΐς τοΰ βασιλεως
προσεξοντος. διο και τούς άσθενεΐς και πεπηρωμενους αύτοΰ
καταπεμποντος έπι θάλατταν, υβριν έφασαν είναι και προπηλακισμόν,
άνθρώποις άποχρησάμενον είς άπαντα, νΰν άποτίθεσθαι σύν αίσχύνη
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και προσρίπτειν ταΐς πατρίσι και τοΐς γονεΰσιν, ου τοιουτους
παραλαβόντα. πάντας ούν έκελευον άφιέναι και πάντας άχρηστους
νομίζειν Μακεδόνας, έχοντα τους νέους τούτους πυρριχιστάς, συν οίς
έπιών κατακτήσεται την οικουμένην. προς ταΰτα χαλεπώς ο
Αλέξανδρος έσχε, και πολλά μεν έλοιδόρησεν αυτούς προς οργήν,
άπελάσας δε τάς φυλακάς παρέδωκε Πέρσαις, και κατέστησεν έκ
τούτων δορυφόρους και ραβδοφόρους, ύφ ’ ών όρώντες αύτον
παραπεμπόμενον, αύτους δ’ άπειργομένους και προπηλακιζομένους,
έταπεινοΰντο, και διδόντες λόγον ευρισκον αύτους ολίγου δεΐν
μανέντας ύπο ζηλοτυπίας και οργής. τέλος δε συμφρονήσαντες
έβάδιζον άνοπλοι και μονοχίτωνες έπι τήν σκηνήν, μετά βοής και
κλαυθμού παραδιδόντες έαυτούς, και χρήσασθαι κελεύοντες ώς κακοΐς
και άχαρίστοις. ο δ ’ ού προσίετο, καίπερ ήδη μαλασσόμενος· οί δ ’ ούκ
απεστησαν, αλλ ήμερας δυο και νύκτας ουτω προσεστωτες και
ολοφυρόμενοι και κοίρανον άνακαλοΰντες έκαρτέρησαν. τη δε τρίτη
προελθών και θεασάμενος οίκτρους και τεταπεινωμένους, έδάκρυε
πολυν χρόνον· ειτα μεμψάμενος μέτρια και προσαγορεύσας
φιλανθρώπως, άπέλυσε τους άχρήστους, δωρησάμενος μεγαλοπρεπώς
και γράψας προς Αντίπατρον, όπως έν πάσι τοΐς άγωσι και τοΐς
θεάτροις προεδρίαν έχοντες έστεφανωμένοι καθέζοιντο. των δε
τεθνηκότων τους παΐδας ορφανούς όντας έμμισθους έποίησεν.
LXXII. Ώ ς δ ’ ηκεν είς Έκβάτανα τής Μηδίας και διφκησε τα
κατεπείγοντα, πάλιν ήν έν θεάτροις και πανηγύρεσιν, άτε δή
τρισχιλίων αύτφ τεχνιτών άπο τής Ελλάδος άφιγμένων. έτυχε δε περι
τάς ήμέρας έκείνας Ηφαιστίων πυρέσσων· οία δε νέος και
στρατιωτικός ού φέρων άκριβή δίαιταν, άλλ’ <αμα> τφ τον Ιατρόν
Γλαύκον άπελθεΐν είς το θέατρον περι άριστον γενόμενος και
καταφαγών άλεκτρυόνα έφθον και ψυκτήρα μέγαν έκπιών οίνου,
κακώς έσχε και μικρόν διαλιπών άπέθανε. τοΰτ’ ούδενι λογισμφ το
πάθος Αλέξανδρος ήνεγκεν, άλλ’ εύθύς μεν ίππους τε κεΐραι πάντας
έπι πένθει και ήμιόνους έκέλευσε, και των πέριξ πόλεων άφεΐλε τάς
έπάλξεις, τον δ ’ άθλιον ίατρον άνεσταύρωσεν, αύλούς δε κατέπαυσε
και μουσικήν πάσαν έν τφ στρατοπέδφ πολύν χρόνον, έως έξ
Άμμωνος ήλθε μαντεία, τιμάν Ηφαιστίωνα και θύειν ώς ήρω'ΐ
παρακελεύουσα. τοΰ δε πένθους παρηγορίμ τφ πολέμφ χρώμενος,
ώσπερ έπι Θήραν και κυνηγέσιον άνθρώπων έξήλθε και το Κοσσαίων
έθνος κατεστρέφετο, πάντας ήβηδον άποσφάττων. τούτο δ ’
Ηφαιστίωνος έναγισμος έκαλεΐτο. τύμβον δε και ταφήν αύτοΰ και τον
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περι ταΰτα κόσμον άπο μυρίων ταλάντων έπιτελεσαι διανοούμενος,
ύπερβαλεσθαι δε τφ φιλοτεχνφ και περιττφ της κατασκευής τήν
δαπάνην, έπόθησε μάλιστα των τεχνιτών Στασικράτην, μεγαλουργίαν
τινά και τόλμαν και κόμπον έν ταΐς καινοτομίαις έπαγγελλόμενον.
ούτος γάρ αύτφ πρότερον έντυχων έφη των όρων μάλιστα τον Θρμκιον
Άθων διατύπωσιν άνδρείκελον δεχεσθαι και διαμόρφωσιν· άν ούν
κελεύη, μονιμώτατον άγαλμάτων αύτφ και περιφανεστατον
έξεργάσεσθαι τον Άθων, τή μεν άριστερμ χειρι περιλαμβάνοντα
μυρίανδρον πόλιν οικουμένην, τή δε δεξιμ σπενδοντα ποταμού ρεΰμα
δαψιλές είς τήν θάλασσαν άπορρεοντος. ταΰτα μέν ούν παρητησατο,
Λ Λ ~
С4 1 ’
/
\
С4
/
/
<
*Г
Г
\
πολλφ δ ατοπωτερα και δαπανηρότερα τούτων σοφιζομενος τοτε και
συμμηχανώμενος τοΐς τεχνίταις διετριβεν. <...>
LXXVI. Έ ν δέ ταΐς έφημερίσιν ούτως γεγραπται <τά> περι τήν
νόσον. ογδόη έπι δεκάτη Δαισίου μηνος έκάθευδεν έν τφ λουτρωνι διά
το πυρεξαι. τή δ ’ έξής λουσάμενος είς τον θάλαμον μετήλθε, και
διημέρευε προς Μήδιον κυβεύων. ειτ’ οψέ λουσάμενος, και τα ίερά
τοΐς θεοΐς έπιθείς, έμφαγων διά νυκτος έπυρεξε. τή εΐκάδι λουσάμενος
πάλιν έθυσε την είθισμενην θυσίαν, και κατακείμενος έν τφ λουτρωνι
τοΐς περι Νέαρχον έσχόλαζεν, άκροώμενος τα περι τον πλοΰν και την
μεγάλην θάλατταν. τή δεκάτη φθίνοντος ταύτα ποιήσας, μάλλον
άνεφλεχθη, και τήν νύκτα βαρεως έσχε, και τήν έπιοΰσαν ήμεραν
έπυρεττε σφόδρα. και μεταρθεις κατεκειτο παρά τήν μεγάλην
κολυμβήθραν, ότε δή τοΐς ήγεμόσι διελεχθη περι των έρημων
ήγεμονίας τάξεων, όπως καταστησωσι δοκιμάσαντες. έβδομη σφόδρα
πυρεττων, έθυσεν έξαρθεις προς τά ίερά· των δ ’ ήγεμόνων έκελευε
τους μεγίστους διατρίβειν έν τή αύλή, ταξιάρχους δέ και
πεντακοσιάρχους έξω νυκτερευειν. είς δέ τά πέραν βασίλεια
διακομισθείς, τή έκτη μικρόν υπνωσεν, ο δέ πυρετός ούκ άνήκεν·
έπελθόντων δέ των ήγεμόνων ήν άφωνος, ομοίως δέ και τήν πεμπτην.
διο και τοΐς Μακεδόσιν έδοξε τεθνάναι, και κατεβόων έλθόντες έπι τάς
θυρας, και διηπειλοΰντο τοΐς έταίροις, έως έβιάσαντο, και των θυρων
αύτοΐς άνοιχθεισων, έν τοΐς χιτωσι καθ’ ένα πάντες παρά τήν κλίνην
παρεξήλθον. ταυτης δέ τής ήμερας οί περι Πύθωνα και Σέλευκον είς το
Σεραπεΐον άποσταλεντες, ήρώτων εί κομίσωσιν έκεΐ τον Αλέξανδρον,
ο δέ θεος κατά χώραν έάν άνεΐλε. τή δέ τρίτη φθίνοντος προς δείλην
άπεθανε. <...>
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ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ
Лукиан (ок. 120 - после 180 гг.) - греческий писатель-сатирик сирийского
происхождения. Получив хорошее образование, он работал адвокатом и много
путешествовал.
Творческое наследие Лукиана насчитывает более 80 произведений: философ
ские диалоги, сатиры, биографии, приключенческие романы. Самыми яркими
произведениями Лукиана являются «Разговоры богов», «Морские разговоры» и
«Разговоры в царстве мертвых», в которых он пародирует античные верования и
мифы, высмеивая глупость и предрассудки своего времени.
Лукиана часто называют первым писателем-фантастом. Считается, что его твор
чество вдохновило Дж. Свифта на написание «Путешествий Гулливера». Лукиан был
любимым автором Ф. Рабле; весьма ценили его Э. Роттердамский и Т. Мор.
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ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
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ΦΙΛΙΠΠΟΣ
(1)
Νΰν μεν, ώ Αλέξανδρε, ούκ αν έξαρνος γενοιο μη ούκ
έμος υίος είναι· ού γάρ αν τεθνήκεις Άμμωνός γε ων.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ούδ’ αύτος ήγνόουν, ώ πάτερ, ώς Φιλίππου τοΰ Αμυντου
υίος είμι, άλλ’ έδεξάμην το μάντευμα, χρήσιμον είς τα
πράγματα είναι οίόμενος.
ΦΙΛ.
Πως λέγεις; χρήσιμον έδόκει σοι το παρέχειν σεαυτον
έξαπατηθησόμενον ύπο των προφητών;
ΑΛ.
Ού τοΰτο, άλλ’ οί βάρβαροι κατεπλάγησάν με και ούδεις ετι
άνθίστατο οίόμενοι θεφ μάχεσθαι, ώστε ρμον έκράτουν αύτών.

* Диалоги из сборника «Разговоры в царстве мертвых» («Филипп и Алек
сандр», «Диоген и Александр», «Александр, Ганнибал, Минос и Сципион») при
водятся по изданию: Lucianus. Dialogi mortuorum // Lucian / ed. M. D. Macleod.
Cambridge ; Mass., 1961. Vol. 7.
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(2) Τίνων δε έκράτησας συ γε αξιόμαχων άνδρών, ος δειλοΐς
άει συνηνέχθης τοξάρια και πελτίδια και γερρα οίσύϊνα
προβεβλημένοις; Ελλήνων κρατεΐν εργον ήν, Βοιωτων και
Φωκεων και Αθηναίων, και το Αρκάδων δπλιτικον και τήν
Θετταλήν ίππον και τους Ήλείων άκοντιστάς και το Μαντινεων
πελταστικον η Θρμκας η Ίλλυριους η και Παίονας
χειρώσασθαι, ταΰτα μεγάλα· Μήδων δε και Περσων και
Χαλδαίων, χρυσοφόρων άνθρώπων και άβρων, ούκ οισθα ώς
προ σοΰ μύριοι μετά Κλεάρχου άνελθόντες έκράτησαν ούδ’ είς
χεΐρας ύπομεινάντων έλθεΐν έκείνων, άλλά πριν η τόξευμα
έξικνεΐσθαι φυγόντων;
(3) Α λλ’ οί Σκύθαι γε, ώ πάτερ, και οί ’Ινδών έλεφαντες ούκ
εύκαταφρόνητόν τι εργον, και δμως ού διαστήσας αύτους ούδέ
προδοσίαις ώνούμενος τάς νίκας έκράτουν αύτων· ούδ’
έπιώρκησα πώποτε η ύποσχόμενος έψευσάμην η άπιστον
επραξά τι τοΰ νικάν ένεκα. και τους Έ λληνας δέ τους μέν
άναιμωτι παρελαβον, Θηβαίους δέ ίσως άκούεις δπως
μετήλθον.
Οιδα ταΰτα πάντα· Κλεΐτος γάρ άπήγγειλε μοι, ον συ τφ
δορατίφ διελάσας μεταξύ δειπνοΰντα έφόνευσας, δτι με προς
τάς σάς πράξεις έπαινέσαι έτόλμησεν. (4) συ δέ και τήν
Μακεδονικήν χλαμύδα καταβαλων κάνδυν, ως φασι, μετενεδυς
και τιάραν ορθήν έπεθου και προσκυνεΐσθαι ύπο Μακεδόνων,
έλευθερων άνδρών, ήξίους, και το πάντων γελοιότατον, έμιμοΰ
τα των νενικημενων. έώ γάρ λεγειν δσα άλλα επραξας, λεουσι
συγκατακλείων πεπαιδευμένους άνδρας και τοσουτους γαμών
γάμους και Ηφαιστίωνα ύπεραγαπών. εν έπήνεσα μόνον
άκουσας, δτι άπεσχου τής τοΰ Δαρείου γυναικος καλής ουσης,
και τής μητρος αύτοΰ και των θυγατέρων έπεμελήθης· βασιλικά
γάρ ταΰτα.
(5)
Το φιλοκίνδυνον δέ, ώ πάτερ, ούκ έπαινεΐς και το έν
Όξυδράκαις πρώτον καθαλέσθαι έντος τοΰ τείχους και τοσαΰτα
λαβεΐν τραύματα;
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Ούκ έπαινώ τούτο, ώ Αλέξανδρε, ούχ οτι μη καλόν ο’ιομαι
είναι και τιτρώσκεσθαί ποτε τον βασιλέα και προκινδυνευειν
τού στρατού, άλλ’ οτι σοι το τοιοΰτο ήκιστα συνέφερεν· θεός
γάρ είναι δοκών ει ποτε τρωθείης, και βλέποιέν σε φοράδην τού
πολέμου έκκομιζόμενον, αΐματι ρεόμενον, οίμώζοντα έπι τφ
τραυματι, ταΰτα γέλως ήν τοΐς δρωσιν, ή και δ Άμμων γόης και
ψευδόμαντις ήλέγχετο και οί προφήται κόλακες. η τίς ούκ αν
έγέλασεν όρων τον τοΰ Διος υίόν άποψυχοντα, δεόμενον των
ιατρών βοηθεΐν; νΰν μεν γάρ οπότε ήδη τέθνηκας, ούκ οίει
πολλούς είναι τους τήν προσποίησιν έκείνην έπικερτομοΰντας,
όρώντας τον νεκρόν τοΰ θεού έκτάδην κείμενον, μυδωντα ήδη
και έξφδηκότα κατά νόμον άπάντων των σωμάτων; άλλως τε
και τούτο, ο χρήσιμον εφης, ώ Αλέξανδρε, το διά τούτο κρατεΐν
ρμδίως, πολύ τής δόξης άφήρει των κατορθουμένων· παν γάρ
έδόκει ένδεες ύπο θεού γίγνεσθαι δοκοΰν.
(6)
Ού ταΰτα φρονοΰσιν οί άνθρωποι περι έμοΰ, άλλά
Ήρακλεΐ και Διονυσφ ένάμιλλον τιθέασί με. καίτοι τήν
Άορνον έκείνην, ούδετέρου έκείνων λαβόντος, έγω μόνος
έχειρωσάμην.
Όρφς δτι ταΰτα ώς Άμμωνος υίος λέγεις, ος Ήρακλεΐ και
Διονυσφ παραβάλλεις σεαυτόν; και ούκ αισχύνη, ώ Αλέξανδρε,
ούδε τον τΰφον άπομαθήση και γνώση σεαυτόν και συνήσεις
ήδη νεκρός ών;
ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΕΧΑΝΔΡΟΥ

5

10

ΔΙΟΓΕΝΗΣ
(1) Τί τούτο, ώ Αλέξανδρε; και σύ τέθνηκας ώσπερ και
ήμεις άπαντες;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Όρμς, ώ Διόγενες· ού παράδοξον δέ, εί άνθρωπος ών
άπέθανον.
ΔΙΟΓ.
Ούκοΰν ο Άμμων έψευδετο λέγων έαυτοΰ σε είναι, σύ δε
Φιλίππου άρα ήσθα;
ΑΛ.
Φιλίππου δηλαδή· ού γάρ άν έτεθνήκειν Άμμωνος ών.
ΔΙΟΓ.
Και μήν και περι τής Όλυμπιάδος δμοια έλέγετο, δράκοντα
όμιλεΐν αύτη και βλέπεσθαι έν τη εύνη, ειτα ουτω σε τεχθήναι,
τον δε Φίλιππον έξηπατήσθαι οίόμενον πατέρα σου είναι.
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Κάγώ ταΰτα ήκουον ώσπερ συ, νυν δε όρώ δτι ούδεν υγιές
ούτε ή μήτηρ ούτε οί των Αμμωνίων προφήται έλεγον.
ΔΙΟΓ.
Αλλά το ψεΰδος αύτων ούκ άχρηστόν σοι, ώ Αλέξανδρε,
προς τα πράγματα έγενετο· πολλοί γάρ ύπεπτησσον θεόν ειναί
σε νομίζοντες. (2) άτάρ είπε μοι, τίνι την τοσαυτην άρχήν
καταλελοιπας;
АЛ.
Ούκ οιδα, ώ Διόγενες· ού γάρ έφθασα έπισκήψαί τι περι
αύτής η τοΰτο μόνον, δτι άποθνήσκων Περδίκκμ τον δακτύλιον
έπεδωκα. πλήν άλλά τί γελμς, ώ Διόγενες;
ΔΙΟΓ.
Τί γάρ άλλο η άνεμνήσθην οία έποίει ή Ελλάς, άρτι σε
παρειληφότα την άρχην κολακευοντες και προστάτην
αίρουμενοι και στρατηγόν έπι τους βαρβάρους, ένιοι δε και τοΐς
δώδεκα θεοΐς προστιθέντες και οίκοδομοΰντές σοι νεώς και
θυοντες ώς δράκοντος υίφ. (3) άλλ’ είπέ μοι, ποΰ σε οί
Μακεδόνες έθαψαν;
АЛ.
’Έ τι έν Βαβυλώνι κείμαι τριακοστήν ήμέραν ταυτην,
ύπισχνεΐται δε Πτολεμαίος ο ύπασπιστής, ην ποτε άγάγη
σχολήν άπο των θορύβων των έν ποσίν, είς Αίγυπτον άπαγαγών
θάψειν έκεΐ, ώς γενοίμην είς των Αιγυπτίων θεών.
ΔΙΟΓ.
Μή γελάσω ούν, ώ Αλέξανδρε, ορών και έν μδου έτι σε
μωραίνοντα και έλπίζοντα Άνουβιν ή ’Όσιριν γενήσεσθαι; πλήν
άλλά ταΰτα μέν, ώ θειότατε, μή έλπίσης· ού γάρ θέμις άνελθεΐν
τινα των άπαξ διαπλευσάντων τήν λίμνην και είς το είσω τοΰ
στομίου παρελθόντων· ού γάρ αμελής ο Αιακός ούδε ο
Κέρβερος εύκαταφρόνητος. (4) έκεΐνο δέ γε ήδέως άν μάθοιμι
παρά σοΰ, πώς φέρεις, όπόταν έννοήσης δσην εύδαιμονίαν ύπερ
γης άπολιπών άφΐξαι, σωματοφύλακας και ύπασπιστάς και
σατράπας και χρυσόν τοσοΰτον και έθνη προσκυνοΰντα και
Βαβυλώνα και Βάκτρα και τα μεγάλα θηρία και τιμήν και
δόξαν και το έπίσημον είναι έξελαυνοντα διαδεδεμένον ταινίμ
λευκή τήν κεφαλήν πορφυρίδα έμπεπορπημένον. ού λυπεί
ταΰτά σε ύπερ τήν μνήμην Ιόντα; τί δακρυεις, ώ μάταιε; ούδε
ταΰτά σε ο σοφος Αριστοτέλης έπαίδευσεν μή οίεσθαι βέβαια
είναι τα παρά τής τύχης;
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(5) 'О σοφός έκεΐνος απάντων κολάκων έπιτριπτότατος ών;
5
\
/
5/
>5*
/Λ
5с·/
?/
\
5/
ч
εμε μονον εασον τα Αριστοτελους ειδεναι, οσα μεν ητησεν παρ
έμοΰ, οία δε έπεστελλεν, ώς δε κατεχρητό μου τη περι παιδείαν
φιλοτιμίμ θωπευων και έπαινών άρτι μεν προς το κάλλος, ώς
και τοΰτο μέρος δν τάγαθοΰ, άρτι δε ές τάς πράξεις και τον
πλοΰτον. και γάρ αύ και τοΰτο αγαθόν ήγεΐτο είναι, ώς μη
αίσχύνοιτο και αύτος λαμβάνων· γόης, ώ Διόγενες, άνθρωπος
και τεχνίτης. πλην άλλά τοΰτό γε άπολελαυκα της σοφίας
αύτοΰ, το λυπεΐσθαι ώς έπι μεγίστοις άγαθοΐς έκείνοις, α
κατηριθμήσω μικρφ γε έμπροσθεν.
ΔΙΟΓ.
(6) Α λλ’ οισθα ο δράσεις; άκος γάρ σοι της λύπης
ύποθήσομαι. έπει ένταΰθά γε έλλεβορος ού φύεται, συ δε καν το
Λήθης ύδωρ χανδον έπισπασάμενος πίε και αύθις πίε και
πολλάκις· ουτω γάρ άν παύσαιο έπι τοΐς Αριστοτελους άγαθοΐς
άνιώμενος. και γάρ Κλεΐτον έκεΐνον όρώ και Καλλισθενην και
άλλους πολλούς έπι σε όρμώντας, ώς διασπάσαιντο και
άμύναιντο σε ών έδρασας αύτούς. ώστε την έτεραν συ ταύτην
βάδιζε και πίνε πολλάκις, ώς έφην.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΑΝΝΙΒΟΥ, ΜΙΝΩΟΣ ΚΑΙ ΣΚΙΠΙΩΝΟΣ

5

10

15

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(1) Έμε δει προκεκρίσθαι σου, ώ Λίβυ· άμείνων γάρ είμι.
ΑΝΝΙΒΑΣ
Ού μεν ούν, άλλ’ έμε.
ΑΛ.
Ούκοΰν ο Μίνως δικασάτω.
ΜΙΝΩΣ
Τίνες δε έστε;
ΑΛ.
Ούτος μεν Αννίβας ο Καρχηδόνιος, έγω δε Αλέξανδρος ο
Φιλίππου.
ΜΙΝ.
Νη Δία ένδοξοί γε άμφότεροι. άλλά περι τίνος ύμΐν ή έρις;
ΑΛ.
Περι προεδρίας· φησι γάρ ούτος άμείνων γεγενησθαι
στρατηγός έμοΰ, έγω δε, ώσπερ άπαντες ΐσασιν, ούχι τούτου
μόνον, άλλά πάντων σχεδόν τών προ έμοΰ φημι διενεγκεΐν τα
πολέμια.
ΜΙΝ.
Ούκοΰν έν μερει έκάτερος είπάτω, συ δε πρώτος ο Λίβυς
λέγε.
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(2)
"Εν μεν τοΰτο, ώ Μίνως, ώνάμην, δτι έν ταΰθα και την
Ελλάδα φωνήν έξεμαθον* ωστε ούδε ταυτη πλέον ούτος ένεγκαιτό
μου. φημι δε τούτους μάλιστα επαίνου άξιους είναι, δσοι το μηδέν
εξ αρχής οντες ομως επι μεγα προεχωρησαν οι αυτών δυναμιν τε
περιβαλόμενοι και άξιοι δόξαντες αρχής. εγωγ’ ούν μετ’ ολίγων
έξορμήσας είς την Ίβηρίαν το πρώτον ύπαρχος ων τφ άδελφφ
μεγίστων ήξιώθην αριστος κριθείς, και τους τε Κελτίβηρας ειλον
και Γαλατων έκράτησα των έσπερίων και τα μεγάλα όρη ύπερβάς
τα περι τον Ήριδανόν άπαντα κατεδραμον και άναστάτους
έποίησα τοσαυτας πόλεις και τήν πεδινήν Ιταλίαν έχειρωσάμην
και μέχρι των προαστείων τής προύχουσης πόλεως ήλθον και
τοσουτους άπεκτεινα μιας ήμερας, ωστε τους δακτυλίους αύτων
μεδίμνοις άπομετρήσαι και τους ποταμούς γεφυρωσαι νεκροΐς.
και ταΰτα πάντα επραξα ουτε Άμμωνος υίος ονομαζόμενος ουτε
θεος είναι προσποιούμενος η ένυπνια τής μητρος διεξιών, άλλ’
άνθρωπος είναι όμολογων, στρατηγούς τε τοΐς συνετωτάτοις
άντεξεταζόμενος
και
στρατιώταις
τοΐς
μαχιμωτάτοις
συμπλεκόμενος, ού Μήδους και Αρμενίους καταγωνιζόμενος
ύποφευγοντας πριν διώκειν τινα και τφ τολμήσαντι παραδιδόντας
εύθυς την νίκην. (3) Αλέξανδρος δε πατρφαν άρχήν παραλαβών
ηυξησεν και παρά πολυ έξέτεινε χρησάμενος τή τής τύχης ορμή.
έπει δ’ ούν ένίκησέ τε και τον όλεθρον έκεΐνον Δαρεΐον έν Ίσσφ
τε και Αρβήλοις έκράτησεν, άποστάς των πατρφων
προσκυνεΐσθαι ήξίου και δίαιταν την Μηδικήν μετεδιητησεν
έαυτον και έμιαιφόνει έν τοΐς συμποσίοις τους φίλους και
συνελάμβανεν έπι θανάτφ. έγω δε ήρξα ε π ’ ίσης τής πατρίδος, και
έπειδή μετεπέμπετο των πολεμίων μεγάλφ στόλφ έπιπλευσάντων
τή Λιβύη, ταχέως ύπηκουσα, και Ιδιώτην έμαυτον παρέσχον και
καταδικασθεις ήνεγκα εύγνωμόνως το πράγμα. και ταΰτα επραξα
βάρβαρος ων και απαίδευτος παιδείας τής Ελληνικής και ουτε
Όμηρον ώσπερ ούτος ραψφδων ουτε ύπ’ Άριστοτέλει τφ σοφιστή
παιδευθείς, μόνη δε τή φύσει άγαθή χρησάμενος. ταΰτά έστιν α
έγω Αλεξάνδρου άμείνων φημι είναι. εί δέ έστι καλλίων ούτοσί,
διότι διαδήματι την κεφαλήν διεδέδετο, Μακεδόσι ίσως και ταΰτα
σεμνά, ού μην διά τοΰτο άμείνων μεν δόξειεν αν γενναίου και
στρατηγικοΰ άνδρος τή γνώμη πλέον ήπερ τή τύχη κεχρημένου.
MIN.
'Ο μεν εΐρηκεν ούκ άγεννή τον λόγον ούδε ώς Λίβυν είκος ήν
ύπερ αύτοΰ. συ δέ, ώ Αλέξανδρε, τί προς ταΰτα φης;
204

http://graecolatini.by
http://graecolatini.bsu.by

АЛ.
55

60

65

70

75

80

85

90

(4)
Έχρην μεν, ώ Μίνως, μηδέν προς ανδρα ουτω θρασυν·
ικανή γάρ ή φήμη διδάξαι σε, οιος μεν έγώ βασιλεύς, οιος δέ
Τ
л \ Î /
ç· \ ?/
5
î ÎΛ^
~
ουτος ληστής εγενετο. ομως δε ορα ει κατ ολίγον αυτου
διήνεγκα, ος νέος ών έτι παρελθών έπι τά πράγματα και τήν
άρχήν τεταραγμενην κατέσχον και τους φονεας τοΰ πατρος
μετήλθον, κήτα φοβήσας τήν Ελλάδα τή Θηβαίων άπωλείμ
στρατηγός ύ π ’ αύτών χειροτονηθείς ούκ ήξίωσα τήν
Μακεδόνων άρχήν περιεπων αγαπάν αρχειν ύπόσων ο πατήρ
κατελιπεν, άλλά πάσαν έπινοήσας τήν γήν και δεινόν
ήγησάμενος, εΐ μή απάντων κρατήσαιμι, ολίγους άγων
εΐσεβαλον εις τήν Λσίαν, και έπί τε Γρανικφ έκράτησα μεγάλη
μάχη και τήν Λυδίαν λαβών και Ιωνίαν και Φρυγίαν και όλως
τα έν ποσιν άει χειρουμενος ήλθον έπι Ισσόν, ένθα Δαρεΐος
ύπέμεινεν μυριάδας πολλάς στρατού άγων. (5) και το άπο
τούτου, ώ Μίνως, ύμεΐς ίστε όσους ύμΐν νεκρούς έπι μιάς
ήμέρας κατέπεμψα· φησι γοΰν ο πορθμευς μή διαρκέσαι αύτοις
τότε το σκάφος, άλλά σχεδίας διαπηξαμένους τους πολλούς
αύτών διαπλεΰσαι. και ταΰτα δε έπραττον αύτος προκινδυνευων
και τιτρώσκεσθαι αξιών. και ΐνα σοι μή τά έν Τυρφ μηδέ τα έν
Λρβήλοις διηγήσωμαι, άλλά και μέχρι Ινδών ήλθον και τον
Ωκεανόν όρον έποιησάμην τής αρχής και τους έλέφαντας
αύτών ειχον και Πώρον έχειρωσάμην, και Σκυθας δε ούκ
εύκαταφρονήτους ανδρας ύπερβάς τον Τάνα'ΐν ένίκησα μεγάλη
ΐππομαχίμ, και τους φίλους εύ έποίησα και τους έχθρους
ήμυνάμην. εΐ δε και θεός έδόκουν τοΐς άνθρώποις, συγγνωστοί
έκεΐνοι προς το μέγεθος τών πραγμάτων και τοιοΰτόν τι
πιστευσαντες περι έμοΰ. (6) το δ ’ ούν τελευταΐον έγώ μεν
βασιλεύων άπέθανον, ούτος δε έν φυγή ών παρά Προυσίμ τφ
Βιθυνφ, καθάπερ αξιον ήν πανουργότατον και ώμότατον όντα·
ώς γάρ δή έκράτησεν τών Ιταλών, έώ λέγειν ότι ούκ ΐσχύΐ, άλλά
πονηρίμ και άπιστίμ και δόλοις, νόμιμον δε η προφανές ούδέν.
έπει δέ μοι ώνείδισεν τήν τρυφήν, έκλελήσθαί μοι δοκεΐ οια
έποίει έν Καπύη έταίραις συνών και τους τοΰ πολέμου καιρούς
ο θαυμάσιος καθηδυπαθών. έγώ δέ εΐ μή μικρά τά έσπέρια
δόξας έπι τήν έω μάλλον ωρμησα, τί άν μέγα έπραξα Ιταλίαν
άναιμωτι λαβών και Λιβύην και τα μέχρι Γαδείρων
ύπαγόμενος; άλλ’ ούκ αξιόμαχα έδοξέ μοι έκεΐνα
ύποπτήσσοντα ήδη και δεσπότην όμολογοΰντα. εΐρηκα· συ δέ,
ώ Μίνως, δίκαζε· Ικανά γάρ άπο πολλών και ταΰτα.
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ΣΚΙΠΙΩΝ
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(7) Μη πρότερον, ην μη και έμοΰ άκουσης.
Τίς γάρ ει, ώ βέλτιστε; η πόθεν ων έρεΐς;
Ίταλιώτης Σκιπίων στρατηγός ο καθελων Καρχηδόνα και
κρατήσας Λιβυων μεγάλαις μάχαις.
ΜΙΝ.
Τί ούν και συ έρεΐς;
ΣΚ.
Αλεξάνδρου μεν ήττων είναι, τοΰ δε Άννίβου άμείνων, ος
έδίωξα νικήσας αύτον και φυγεΐν καταναγκάσας άτίμως. πως
ούν ούκ αναίσχυντος ούτος, ος προς Αλέξανδρον άμιλλάται, ф
ούδέ Σκιπίων έγω ο νενικηκως έμαυτον παραβάλλεσθαι άξιω;
ΜΙΝ.
Νή Δ ί’ εύγνώμονα φής, ώ Σκιπίων· ωστε
πρώτος μέν
κεκρίσθω Αλέξανδρος, μετ’ αύτον δέ συ, ειτα, εί δοκεΐ, τρίτος
Αννίβας ούδέ ούτος εύκαταφρόνητος ων.
ΜΙΝ.
ΣΚ.
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